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Pengantar
Saya sudah sangat mengenal Pater Servulus Isaak, SVD 

ketika saya kuliah di STFK Ledalero mulai tahun 1995. Nama yang 
keren, kebarat-baratan. Bahkan awalnya saya sangat menduga, 
beliau adalah orang barat. Ternyata, orang Manggarai tulen. Saya 
mengenang beliau karena pernah memberi saya nilai A untuk 
Matakuliah Sejarah Gereja. Perkenalan dengan pater Servulus, 
berlanjut ketika beliau dipanggil untuk menjadi ketua STKIP 
St. Paulus Ruteng dan menyelesaikan konflik kelam pada tahun 
2003/2004. Beliau datang dan menyelesaikan semuanya dengan 
baik. Bahkan, setelah masa buram itu, STKIP justru berkembangan 
dengan begitu pesat dengan membuka Program Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar (PGSD). Di bawah kepemimpinan beliau, saya 
diangkat menjadi  Pembantu Ketua (Puket) 3 yang membidangi 
kemahasiswaan. Tahun 2005, saya menikah. Pater Servulus menjadi 
konselebran utama di antara 23 imam lainnya. Waktu itu saya 
sangat haru bercampur bahagia. Tahun 2006, saya dipanggil oleh 
Pater Servulus, meminta kesediaan untuk melanjutkan kuliah S-2. 
Keputusan itu terjadi pada bulan September, di mana sebagian 
besar kampus sudah menutup pendaftaraan kuliah. Satu yang 
masih buka, yakni Kampus Kanjuruhan Malang. Saya kemudian 
kuliah di sana dan menyelesaikannya di tahun 2008. Setelahnya 
saya kembali dan mengabdi di STKIP St. Paulus Ruteng. Tahun 
2008, saya merencanakan untuk mendirikan rumah. Pater Servulus 
dengan sangat terbuka memberikan pinjaman yang cukup banyak 
saat itu. Saya berhasil mendirikan rumah dan meminta beliau untuk 
membuat misa pemberkatannya. Tahun 2015, ketika beliau tidak 
lagi menjadi ketua sekolah dan menjadi provinsial SVD Ruteng, 
saya meminta restu dan doa untuk melanjutkan kuliah S3 dengan 
beasasiswa pemerintah pusat. Saya menyadari, juga berkat restu dan 
doa beliau, saya bisa menyelesaikan kuliah dengan baik. Beberapa 
tahun terakhir sebelum beliau meninggal, saya dan isteri beberapa 
kali mengunjunginya dengan membawakan rokok kesukaannya. 
Namun, tahun 2020 ketika eskalasi Covid-19 begitu tinggi, kami 
tidak lagi bisa bertemu dengannya, sampai kami mendengar 
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kabar beliau sudah berpulang di Rumah Sakit Siloam, Manggarai 
Barat pada tanggal 1 Februari 2021. Bahagia di surga Pater, doakan 
untuk kami sekeluarga. Dan, tulisan ini saya persembahkan untuk 
mengingatkan saya akan kepribadian Pater Servulus  yang kritis, 
visioner dan memiliki pemahaman yang baik tentang pembangunan 
manusia  dalam tataran lokal, regional, nasional maupun global. 

Pendahuluan 
Dimensi krusial masalah pendidikan ada pada peran 

kritisnya dalam membentuk pribadi yang berkualitas pada aspek 
pengetahuan dan keterampilan di satu sisi, tapi juga jati diri dan 
integritas diri (berkarakter) di sisi lainnya. Korelasi pengetahuan 
dan keterampilan yang mumpuni harus berdiri di atas basis 
kepribadian yang berkarakter. Dengan itu pendidikan tidak 
berikhtiar membentuk manusia robot, tetapi manusia seutuhnya, 
yang berwawasan luas dan terampil sekaligus memiliki integritas 
jati diri. Dimensi humanisasi pendidikan hadir dalam aspek 
kritisnya terhadap persoalan sosial. Kesadaran sosial itu kemudian 
muncul dalam sikap solidaritas dan kepedulian terhadap martabat 
manusia di atas kecanggihan teknologi produk pengetahuannya. 
Maka sisi pendidikan karakter tetap menjadi isu sentral dalam 
paradigma transformatif pengembangan kurikulum di setiap jaman 
(Raharjo, 2020). Ketika lompatan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi terjadi begitu cepat dan massif dalam arus budaya digital 
modern, aspek pembentukan karakter pun harus sejalan dengan 
tuntutan kemajuan itu, sehingga rovolusi teknologi informasi 
digital tidak justru mengancam eksistensi kemanusiaan. Pada aras 
inilah transformasi pendidikan abad ke-21 menjadi tuntutan niscaya 
pengembangan SDM global, kini dan di masa depan (Wijaya, E. 
Y., Sudjimat, D. A., & Nyoto, A. (2016).  Pengembangan SDM yang 
unggul melalui pendidikan kritis jelas merupakan bentuk adaptasi 
terhadap derap kemajuan dan kebutuhan industry masa depan. Akan 
tetapi fakta keprihatinan tentang rendahnya indeks kualitas SDM di 
Indonesia, NTT khususnya, menuntut perubahan nyata kebijakan 
dan implementasi serta praksis pendidikan kritis sesuai konteksnya. 
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Kontekstualitas harapan bagi upaya perbaikan menyongsong 
paradigma pendidikan era industry 4.0 menjadi sentra diskursus 
sekaligus problem kunci bagi pencarian jalan keluar dalam menyoal 
pendidikan kritis dan pendidikan karakter yang menjadi tema 
bahasan ini. 

Menurut data Bappenas (2016) Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) NTT berkutat di 68.77 (IPM Nasional, 72,77). Hal 
ini mengindikasikan bahwa pendidikan, kesehatan dan ekonomi 
belum cukup optimal, baik dari segi sarana prasarana dan fasilitas 
pendukung lainnya, maupun dari sudut sumber daya manusia. 
Pada ranah pendidikan, masih cukup rendahnya angka partisipasi 
sekolah dan tingginya angka putus sekolah, yang disebabkan karena 
kurangnya biaya dan sarana prasarana pendidikan. Pada sisi lain, 
ada sekian guru yang belum berkualifikasi sesuai standar undang-
undang, dan tingkat kemakmuran yang belum mendukung kinerja. 
Hal ini secara pasti berakibat pada pembelajaran yang tidak efektif, 
efisien dan berkualitas.

Yang juga tidak kalah memperihatinkan terjadi pada ranah 
kesehatan. Selain fakta kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi, 
fakta gizi buruk juga belum lepas dari kehidupan masyarakat di 
Kepulauan NTT.  Sementara itu perilaku hidup sehat dan bersih 
(PHBS) belum  menyatu dengan keseharian masyarakat. Masih 
banyak rumah tangga yang belum memiliki kamar mandi, cuci dan 
kakus yang hiegienik. Selain itu, kinerja pelayanan kesehatan oleh 
paramedik belum cukup optimal, dikarenakan jumlah tenaga yang 
minim, berikut tingkat pengalaman dan kualifikasi yang belum 
memenuhi standar undang-undang. 

 Sementara fakta pada ranah ekonomi mengguratkan 
bahwa masih banyak rumah tangga miskin yang belum mampu 
memenuhi kebutuhan konsumsi dasar sandang, pangan dan 
papan. Data BPS per Maret 2015 menunjukkan penduduk miskin di 
NTT pada September 2014 berjumlah 991,88 ribu orang (19.60 %) 
menjadi 1.159,84 ribu orang (22,61%) pada 2015. Ada peningkatan 
sekitar 168 ribu orang. Tingginya peningkatan ini berlanjut pada 
kondisi rendahnya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, 
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seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi. 
Minimnya biaya berdampak pada kurangnya jaminan masa depan, 
sebab tidak ada investasi untuk pendidikan dan masa depan 
keluarga. Masyarakat juga belum memiliki akses dalam lapangan 
kerja dan mata pencaharian yang tetap. Dampak logis dari kondisi ini 
adalah meningkatnya angka pengangguran, urbanisasi, TKI illegal, 
penjualan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, 
anak-anak terlantar, kriminalitas, penyakit sosial, korupsi, disparitas 
sosial dan sporadisasi kerusakan alam. 

Menurut Kinch (1974, 13-16) dalam bukunya Social Problems 
in the World Todays, permasalah sosial ini secara faktual berdampak 
sistemik pada goyahnya tatanan kehidupan masyarakat serta 
memperlambat program-program pembangunan dan pengembangan 
masyarakat. Menurutnya, memang tugas pemerintah memecahkan 
berbagai masalah sosial tersebut, tetapi yang lebih penting, 
masyarakat mesti memiliki kesadaran kritisnya sendiri. Kesadaran 
kritis ini menjadi dasar untuk berpikir, bersikap dan bertindak kritis 
sosial. Masyarakat harus secara mandiri bangkit dari keterpurukan 
dan keterbelengguan kehidupannya. Masyarakat mesti mampu 
mengelola kehidupannya, sementara program-program pemerintah 
atau pihak lain bisa dijadikan sebagai pendukung.  

Sebagai anggota masyarakat yang baik, fakta empirik nan 
miris di atas menjadi tanggung jawab bersama. Butuh ketekadan 
dan komitmen dalam memecahkannya. Jika tidak, masalah-masalah 
di atas akan menjadi warisan sosial yang mendera anak cucu kita 
selamanya. Merujuk pada pemikiran Kinch,  kegiatan edukasi, 
advokasi dan pencerahan yang berbasis kritis sosial untuk keluar dari 
berbagai situasi yang memprihatinkan perlu dikembangkan oleh 
semua komponen masyarakat. Pengembangan konsep dan program 
yang memberdayakan kemampuan berpikir, bersikap  dan bertindak 
kritis sosial menjadi tawaran yang strategis dan mendesak. Dengan 
mampu berpikir, bersikap dan bertindak kritis sosial, masyarakat 
diarahkan secara mandiri dalam mengatasi berbagai masalah sosial 
yang melingkupinya.
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Secara praktis, strategi pengembangan berpikir kritis sosial 
masyarakat diawali dengan pemberian segala bentuk informasi 
krusial dan penting berkaitan dengan masalah kehidupannya.  
Informasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran sosial (sosial 
awareness) tentang situasi nyata yang terjadi dalam dan sekitar 
hidup kesehariannya.  Kesadaran ini kemudian menjadi dasar dalam 
mengumpulkan, mendata, mengelompokan dan mencermati fakta-
fakta sosial yang merusak dan tidak mendukung kehidupan yang 
layak. Kegiatan membahas dan mendalami fakta-fakta sosial ini bisa 
dijalankan dengan sangat informal seperti: duduk sambil minum di 
warung kopi, bincang-bincang waktu arisan atau kumpul keluarga, 
atau kegiatan sejenis yang berbasis kearifan lokal dari masing-
masing daerah. 

Biasanya, pertanyaan-pertanyaan praktis untuk memfasilitasi 
kegiatan-kegiatan di atas, seperti: apa-apa saja masalah-masalah yang 
sering melanda masyarakat? Dalam bidang kesehatan, apa? Dalam 
bidang ekonomi, apa? Dalam bidang Pendidikan, apa? Hasil dari 
jawaban-jawaban dikumpulkan lalu dikelompokkan. Selanjutnya 
berdasarkan data-data itu, dibuatlah kegiatan untuk melakukan 
pembahasan dan pendalaman. Pembahasan dan pendalaman 
terhadap berbagai fakta sosial ini  berlanjut pada mendiskusikan 
tentang faktor-faktor penyebab dari masing-masing masalah. 

Berdasarkan faktor-faktor penyebab ini, masyarakat bisa 
diarahkan untuk kemudian memikirkan dan menawarkan berbagai 
kemungkinan pemecahan untuk berbagai masalah tersebut. 
Pertanyaan kritis sosial yang bisa memfasilitasi seperti: mengapa 
terjadi peningkatan angka pengangguran, urbanisasi, TKI illegal, 
penjualan manusia (human trafficking), kekerasan rumah tangga, 
perceraian, anak-anak terlantar, kriminalitas, penyakit sosial, 
korupsi, disparitas sosial dan sporadisasi kerusakan alam? Apa 
saja dampak-dampak lanjutan, bila masalah-masalah tersebut 
tidak segera diatasi? Komitmen seperti apa untuk mengatasinya? 
Bagaimana mengatasi semuanya itu? Tindakan-tindakan atau 
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program-program praktis apa yang harus dilakukan dalam jangka 
dekat, menengah dan panjang?  Siapa-siapa yang harus terlibat agar 
tindakan-tindakan atau program-program praktis bisa berjalan 
secara efektif-efisien?

Gagasan Politik Pendidikan yang Membebaskan
Paulo Freire (1921-1997) adalah seorang tokoh multikultural 

yang begitu gencar berbicara tentang ‘pendidikan yang 
membebaskan’. Tesisnya tentang ‘pendidikan yang membebaskan’ 
itu termaktub dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas 
(Pedagogy of the Oppressed, 1970). Dalam buku ini Freire secara 
lugas menggambarkaan tentang kaum elitis dalam segala kebijakan 
dan praksisnya, menjadikan pendidikan sebagai instrumen untuk 
menindas dan merampas hak-hak asasi masyarakat kecil, sehingga 
mereka tetap berada dalam “kebudayaan bisu” (submerged in the 
culture of silence). 

Kemudian dalam buku “Pedagogi Hati” (Pedagogy of 
Heart, 1997) dan “Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan 
dan Pembebasan” (The Politics of Education; Culture, Power and 
Liberation, 1999), Freire mengajukan antitesis dengan mengajak 
semua pihak untuk berperang terhadap fatalisme atau kepasrahan 
pasif pada realitas kondisi pendidikan yang menindas tersebut. Ia 
menyerukan agar pemerintah, para politisi, masyarakat, LSM, praktisi 
pendidikan (guru), maupun siswa, harus kompak dan bekerja sama 
untuk membebaskan diri dan masyarakat dari keterpurukan dan 
keterbelengguan dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dengan 
perjuangan dan kesadaran bersama serta didukung dengan niat 
baik dari semua pihak, maka diri dan masyarakat yang mengalami 
keterbelengguan akan terarah pada pembebasan, di mana  semuanya 
akan menjalani kehidupan normal dan layak sebagai manusia sejati. 

Apakah mungkin pemikiran Freire tentang ‘politik 
pendidikan yang membebaskan’ relevan dan kontekstual dengan 
situasi pendidikan di Indonesia saat ini?  Menurut saya, relevan 
dan kontekstual! Memang, pendidikan kita saat ini tidak berada 
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pada situasi, kondisi  dan konteks  (Amerika Latin) di mana 
Freire  memunculkan pemikirannya tentang ‘pendidikan yang 
membebaskan’, seperti yang telah terkupas dalam buku-bukunya. 
Namun, setelah saya mencermatinya, kondisi-kondisi yang di ada 
Amerika Latin tersebut sudah mengalami migrasi dan metamorfosis 
dalam situasi kontekstual pendidikan Indonesia. Migrasi dan 
metamorfosis  tersebut terkonfirmasi secara tidak kasat mata 
dalam berbagai cerminan kondisi keterpurukan, keterbelakangan, 
kemiskinan, degradasi etika dan moral, serta kerusakan lingkungan 
yang melanda bangsa sejak jaman kemerdekaan sampai saat ini. 
Sementara itu, berbagai upaya untuk bebas dari kondisi-kondisi 
seperti ini sudah sering dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan 
komponen-komponen bangsa lainnya, melalui bidang pendidikan. 
Pendidikan sampai saat ini tetap menjadi bidang strategis dan 
sebagai taruhan untuk merdeka dari masalah-masalah bangsa di 
atas. Namun, tampaknya pemerintah, masyarakat dan komponen 
bangsa lainnya perlu bekerja keras lagi untuk menata pendidikan 
demi membebaskan bangsa ini keadaan yang negative tadi. 

Merujuk pada pemikiran Freire, dalam tataran reflektif-
kontekstual, saya membuat beberapa sintesis sebagai bentuk 
dukungan dan penguatan terhadap langkah dan niat baik pemerintah 
dalam membebaskan masyarakat bangsa Indonesia dari situasi 
‘tidak menyenangkan’ tadi. Sintesis ini terangkum dalam tiga poin 
berikut ini: (1) Semua pengambil kebijakan dan pembuat keputusan 
pendidikan dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan sampai tingkat 
sekolah untuk berani keluar dari kerangkeng tata kelola pendidikan 
yang buruk (poor education governance).  Dewasa ini, berbagai 
informasi tentang penerapan tata kelola pendidikan yang baik dan 
benar dari negara-negara yang sudah maju pendidikannya bisa 
menjadi model penerapan tata kelola pendidikan di negara kita dalam 
berbagai tingkatannya. Pada tingkat pusat, tata kelola pendidikan 
yang terintegrasi dan representatif (integrated and representative 
education governance) dengan mempertimbangkan berbagai 
kebutuhan dan kondisi riil tiap wilayah NKRI, perlu dipertimbangkan 
untuk dirancang dan diimplementasikan.  Sementara itu, pada 
tingkat daerah dan sekolah, tata kelola pendidikan yang berbasis 
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sekolah seperti Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan 
melibatkan stakeholders pendidikan, sebaiknya diterapkan  secara 
komprehensif dan bila sudah menerapkannya, perlu ditingkatkan 
intensitas dan kualitasnya. 

Menurut saya, dengan adanya perubahan tata kelola 
pendidikan yang terintegrasi, representatif, dan berbasis sekolah, 
maka akan menghindari kecenderungan tata kelola yang sentralistik, 
formalistik, sektarianistik, tidak transparan dan akuntabel.  
Tipikalitas tata kelola yang destruktif seperti ini bisa diduga menjadi 
salah satu penyebab  terjun bebasnya mutu pendidikan kita. Oleh 
karena itu, perubahan tata kelola pendidikan begitu mendesak 
untuk dilakukan. Dari sudut piramidak normal, baik buruknya tata 
kelola pendidikan nasional ini sangat berpengaruh signifikan  dan 
sistemik terhadap tata kelola di tingkat daerah, tingkat sekolah, 
dan  praksis pembelajaran di kelas. Sementara dari segi piramidak 
terbalik, kualitas pembelajaran di kelas secara sangat signifikan dan 
sistemik menentukan kualitas pendidikan di tingkat sekolah, tingkat 
daerah dan tingkat nasional. Penerapan prinsip-prinsip manajemen 
yang transparan, akuntabel, dan fleksibel akan mengkontruksi 
tata kelola pendidikan yang bebas dari konflik kepentingan dan 
keterjerumusan perilaku koruptif, di mana akhir-akhir ini begitu 
menggejala dalam dunia pendidikan kita.   

(2) Sudah saatnya pendidikan kita dibebaskan dari intervensi 
politik  dan  menjadikan  pendidikan sebagai komoditas politik baik 
oleh negara, partai politik ataupun oknum-oknum elitis tertentu. 
Bahaya laten dari intervensi politik dan  menjadikan  pendidikan 
sebagai komoditas politik bisa berakibat pada dua hal, yakni: (1) 
Pendidikan akan menjadi zona perang kepentingan pragmatis kaum 
elitis, yang menyebabkan terkooptasinya nilai-nilai luhur visi-misi 
pendidikan. Dampak turunannya, pendidikan menjadi mainan 
politik bagi segelintir oknum untuk mendapatkan keuntungan 
dalam bentuk proyek dan kepentingan melanggengkan kekuasaan. 
Politisasi pendidikan kerap membuat masyarakat pada umumnya 
dan masyarakat didik khususnya, dieksploitasi dan dikamuflase  
melalui sistem, kebijakan kurikulum dan berbagai regulasi. (2) Dalam 
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banyak dimensi, perilaku pragmatis, instan dan bahkan tindakan 
koruptif dari para praktisi pendidikan, menjadi akibat langsung atau 
tidak langsung dari gejala dan fakta ‘pendidikan sebagai komoditas 
politik’.  Cukup banyak para praktisi pendidikan yang terjungkal 
pada pelanggaran hukum dan moral, karena ‘mencontoh’, ‘meniru’ 
dan bahkan ‘mempraktekan’ cara pikir dan bertindak dari kaum 
yang memanfaatkan pendidikan sebagai komoditas politik. 

(3) Bila ada kemauan politik dan niat yang tulus dari 
pemerintah untuk memperbaiki kondisi masyarakat melalui 
pendidikan, maka seharusnya bebas dari cara pandang dikotomis dan 
diskriminatif.  Pemerintah perlu dengan arif untuk memperhatikan 
kesamaan, kesetaraan dan keadilan akses kebijakan, regulasi, 
informasi dan kesejahteraan antara sekolah di kota dan di  desa, 
sekolah negeri dan swasta, guru negeri dan guru swasta. Dalam 
kerangka perbaikan kualitas masyarakat melalui pendidikan, sekat-
sekat dikotomis dan diskriminatif tidak relevan dan seyogyanya 
dihilangkan, baik dalam tataran regulasi maupun praksis. Dikotomi 
dan diskriminasi dalam pendidikan justru tetap akan mengekalkan 
penindasan dan pembelengguan dalam diri masyarakat, dan sudah 
pasti menghambat upaya luhur pendidikan untuk membebaskan 
manusia sebagai manusia. 

Membentuk Generasi yang Berkarakter dan Kritis
Peraturan Presiden No. 87/2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter mengingatkan kita pada tiga hal ini: (1) 
Proyeksi dan prospek bangsa bersandar penuh pada generasi yang 
sedang bertumbuh dan berkembang saat ini. Karenanya, apa pun 
yang menjadi kondisi generasi sekarang harus diupayakan agar 
tetap menjadi andalan bagi perjalanan negara bangsa pada masa 
mendatang. Kegiatan persekolahan, pendidikan, pemberdayaan dan 
pelatihan mesti di’endors’ mulai dari   yang kecil sampai dewasa, 
sehingga generasi yang menjadi harapan masa depan bangsa ini 
tetap ‘berada’ dan ‘mengada’; (2) Peran para pendidik, orang tua, 
masyarakat, agama dan pemerintah jelas masih sangat dibutuhkan 
untuk membesut karakter dari generasi ini dengan membuat 
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langkah-langkah konkret seperti pendidikan, pembinaan dan 
pembimbingan yang intens dan berkelanjutan. Selain dilakukan 
sejak usia dini, pembinaan dan pembimbingan yang intens dan 
berkelanjutan, juga sangat diperlukan ketika generasi muda 
mengalami masa krisis dan situasi ‘angin ribut’, serta munculnya 
penyimpangan perilaku sebagai akibat perkembangan teknologi-
informasi digital yang sedang berkembang pesat. 

(3) Generasi berkarakter tidak bisa terlepas dari pola pikir, 
pola sikap, pola tindakan yang dimiliki seseorang. Sebagai satu 
kesatuan dengan sikap dan tindakan, pola pikir yang berkualitas akan 
menjadi parameter dalam membentuk karakter seseorang. Konsep 
etis filosofis yang mengatakan: “Engkau berpikir maka engkau ada”, 
“Karena engkau (telah) berpikir maka engkau harus saya melakukan”, 
“berpikirlah (dua kali) sebelum melakukannya”, ‘engkau adalah apa 
yang engkau pikirkan’; menjadi seruan imperatif  dalam membentuk 
pribadi berkarakter. Sebagai makhluk yang  memiliki kapasitas vita 
intelectiva (bukan vita vegetativa dan vita sensitiva), manusia mesti 
memberdayakan pikirannya demi memajukan kehidupan yang lebih 
bermakna dan bermartabat. Hal ini mengisyaratkan, manusia mesti 
mendasarkan pergerakan hidupnya lebih karena peran intuisi, bukan 
insting, di mana segala perbuatan, sikap dan keinginannya diolah 
dan dikelola secara kritis rasional melalui akal budi. Rasionalitas 
kritis ini akan menghapus dan memurnikan segala yang bersifat 
sensasional, artifisial, lipstik, plastik, dan aksidentil semata, menuju 
pada hal yang lebih eksistensial, fundamental dan reflektif tentang 
kehidupan manusia. Dengan pikiran, manusia bisa memaknai 
pengalaman sekitarnya dan bisa membuat pilihan antara yang baik 
atau buruk, benar atau salah, bermanfaat atau merusak, yang harus 
diterima atau ditolak, yang perlu dikembangkan atau dihilangkan, 
yang harus dilihat, didengar, ditonton, diekspos, dikomentari, atau 
yang harus disepelekan karena dianggap tidak berguna (useless). 

Berpikir bukan saja tindakan manusia (actus hominis), tetapi 
akan menjadi tindakan manusiawi (actus humanus) jika diberbayakan 
secara optimal. Tindakan manusiawi menegaskan bahwa manusia 
tidak hanya berpikir tentang dirinya tetapi sudah beralih dengan 
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penuh makna berpikir tentang orang lain dan lingkungannya. Upaya 
edukasi  melalui kegiatan persekolahan, pemberdayaan, pelatihan, 
pembimbingan dan pembinaan akan mendorong seseorang untuk 
tidak lagi berpikir sempit, datar, sederhana, dan terkotak-kotak, 
tetapi sudah berpikir menyeluruh, utuh dan dimensional. Bahkan, 
bila kegiatan edukasi sangat ‘powerful’ dan ‘meaningful’ maka secara 
gradual pola pikir akan ditransformasikan pada tahap ‘berpikir 
untuk berbuat dan bersikap’. Karenanya, pendidikan dalam segala 
bentuk dan levelnya wajib menggerakan peserta didik dari hanya 
sekedar ‘berpikir saja’ kepada kegiatan berpikir untuk bisa ‘berbuat’. 
Peserta didik harus bisa diarahkan agar dapat mengaplikasikan 
pikirannya ke dalam sikap dan tindakan, yang disebut Santrock 
(2010) sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi (high order 
thinking). Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini secara esensial 
terletak pada kecerdasan seseorang untuk memahami realitas dan 
faktualitas dengan cara berpikir logis-kritis, analitis, mengambil 
keputusan yang solutif  dan melakukan tindakan-tindakan nyata. 
Menurut Paul dan Linda Elder (2011), salah satu bagian dari berpikir 
tingkat tinggi ini adalah berpikir kritis (critical thinking). 

Mengapa berpikir kritis menjadi penting dalam membentuk 
karakter seseorang? Saya kira kita tak bisa menampik tuntutan 
peradaban milenial, di mana seseorang harus memiliki tiga 
keterampilan (Zevin, 2011), yakni: “Learning skills” terdiri dari 
communicating, critical thinking, creative thinking, collaborating; 
“literacy skills” terdiri dari information literacy, media literacy, 
technology literacy; “life skills” terdiri dari flexibility, initiative, social 
skills, productivity, leadership. Ketiga keterampilan ini terkait erat 
dan saling mendukung, di mana mengembangkan keterampilan 
yang satu dapat pula berarti mengembangkan keterampilan yang 
lain. Bila merujuk pada peradaban bangsa-bangsa yang sudah maju, 
kegiatan berpikir kritis ini sudah menjadi salah satu tumpuan 
dalam mengembangkan karakter keadaban masyarakatnya. Sebab 
peradaban dan martabat bangsa akan berkembang bila sebagian 
besar masyarakat memberdayakan potensi intelektual secara baik 
dan cerdas bagi kepentingan pembangunan bangsa. 
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Dalam Critical Thingking: How to Prepare Students for Rapidly 
Changing World, Ricard Paul (1995) mengungkapkan, kurikulum 
dan pembelajaran yang memberi ruang bagi pengembangan 
kemampuan berpikir kritis akan membentuk karakter peserta didik 
yang terampil dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial. 
Menurutnya, berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan 
metakognitif, di mana peserta didik dapat berpikir dua kali (think 
twice) sebelum bertindak, menjadi pribadi yang jelas (be clear), sadar 
(be concise), akurat (be accurate), lengkap (be complete), dan dalam 
(be deep). Potensi berpikir kritis sangat kuat dalam diri generasi 
muda, yang bila dikembangkan melalui pendidikan akan berdampak 
positif bagi perkembangan diri dan perbaikan masyarakat. Hal ini 
terkonfirmasi melalui penelitian Yang SC dan Chung TY (2009) 
pada beberapa SMP di Taiwan yang mengungkapkan bahwa 
pengembangan keterampilan  berpikir kritis  di sekolah menengah 
sangatlah tepat dan efektif dalam membantu peserta didik dalam 
memecahkan permasalahan sosial dengan cara mengidentifikasi, 
menganalisis, menemukan kebenaran, membuat keputusan dan 
solusi. Pihak sekolah kemudian memanfaatkan keterampilan ini 
untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan konkret 
yang terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan umum. 

Penelitian ini diafirmasi oleh penelitian Genal Hove (2011) 
yang berjudul: Developing Critical Thinking Skills in the Junior High 
School Classroom di Newcastle AS. Hove mengungkapkan ada 79 % 
peserta didik di kelas eksperimen mengalami peningkatan dalam 
berpikir kritis karena perangkat dan pelaksanaan pembelajaran 
sudah bermodus pemberdayaan  berpikir kritis. Sementara kelas 
kontrol yang tidak menggunakan perangkat dan pelaksanaan 
pembelajaran bermodus pemberdayaan  berpikir kritis cuma 
mencapai 21 %. Hasil statistik ini didukung dengan kajian kualitatif 
terhadap tingkat partisipasi peserta didik di kelas ekperimen, 
di mana peserta didik mengalami peningkatan dalam beberapa 
dimensi atau standar dalam berpikir kritis, seperti: kejelasan, 
presisi, akurasi, relevansi, kedalaman, dan kemampuan mengambil 
kesimpulan dan keputusan. Selanjutnya Hove menyimpulkan, 
peserta didik yang mengikuti pembelajaran berbasis berpikir 
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kritis akan mengalami presisi dalam belajar dan progresif dalam 
memahami dunia sekitarnya. Mereka sudah dapat memprediksi 
mengenai apa yang  terjadi pada masyarakatnya pada 20-30 tahun 
mendatang berdasarkan kondisi yang dialami saat ini. Bahkan, 
mereka juga sudah memikirkan langkah-langkah praktis-antisipatif 
agar masyarakatnya tidak mengalami kehancuran pada masa yang 
akan datang dengan menawarkan berbagai kegiatan yang bersifat 
preventif dan promotif.  

Sementara penelitian awal yang dibuat untuk pengembangan 
model pembelajaran IPS berbasis berpikir kritis oleh Payong dan 
Tapung (April 2017) dengan sampel 38 guru IPS dan 450 siswa 
SMP di kota Ruteng mengungkapkan beberapa fakta: (1) Dari 
segi desain administrasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Pembelajaran (RPP) hanya terdapat 15 (39,47%) dokumen yang 
bermodus pengembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik 
dan komponen pembelajarannya sesuai dengan standar proses 
menurut Permendiknas No. 41/2007.  (2) Dari segi Pelaksanaan 
Pembelajaran (PP) ditemukan ada 19 (50%) guru yang belum 
melaksanakan kegiatan pendahuluan sesuai dengan standar proses. 
Hal ini sejalan dengan 244 (54,2%) siswa yang menyatakan bahwa 
guru belum melaksanakan kegiatan pendahuluan sesuai dengan 
standar proses. Pada kegiatan inti, terdapat 22 (56,84%) guru 
mengakui belum melaksanakan kegiatan inti yang merangsang 
kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyikapi permasalahan 
sosial. Hal ini selaras dengan 250 (55,6%) siswa yang menyatakan 
bahwa kegiatan inti belum memenuhi standar proses dan guru 
belum memberdayakan siswa untuk mengembangkan kemampuan 
berpikir kritis dalam menyikapi permasalahan sosial. Sementara 
pada kegiatan penutup, terdapat 20 (53,16%) guru menyatakan 
belum melaksanakan kegiatan penutup sesuai dengan standar 
proses, demikian pun 224 (49,69%) siswa yang menyatakan bahwa 
guru belum menjalankan kegiatan penutup dengan baik.

Potret kegiatan Pelaksanaan Pembelajaran ini memberi 
gambaran bahwa pembelajaran IPS di SMP di kota Ruteng belum 
signifikan sesuai dengan konsep dan praksis pembelajaran seperti 
yang dikemukakan Soemantri (2001:11), bahwa pendidikan IPS 
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dalam segala tingkatannya harus menjadi pendidikan reflektif-
kritis di mana peserta didik dapat menjalani hidupnya secara 
lebih bermakna dan berdaya guna dengan bergulat menyelesaikan 
berbagai permasalahan hidupnya. Kegiatan pembelajaran IPS 
seharusnya menjadi fasilitas kritik sosial dan media pengembangan 
kritisitas terhadap isu-isu sosial dengan mengembangkan 
kemampuan berfikir kritis siswa dan keterampilan memecahkan 
masalah. Idealnya, pembelajaran IPS yang memberdayakan 
kemampuan dan keterampilan berpikir kritis siswanya akan menjadi 
basis pembentukan karakter bangsa yang kuat, sehingga akan dapat 
membentuk masyarakat beradab dan mendukung pembangunan 
dalam segala bidang, baik pada tingkat lokal berikut nasional.  

Selain itu, penelitian ini memberi peringatan bahwa guru 
harus tetap menjadi ujung tombak dalam membentuk karakter 
siswa sebagai masa depan bangsa  dengan membekalinya  berbagai 
kemampuan, pengembangan diri, keterampilan sosial, keberpihakan 
pada nilai kebenaran dan keadilan (Marsh, 2008). Dengan demikian, 
urgensi untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis menjadi 
sangat imperatif dan mendesak pada siswa SMP di kota Ruteng. Sebab 
dalam penanganannya, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, 
bencana alam, ledakan penduduk, kerusakan alam, perilaku/mental 
yang rusak,  dan lain-lain sangat membutuhkan manusia-manusia 
muda Manggarai yang handal, ulet, cerdas, mampu berpikir kritis 
dan solutif. Spesifiknya, peserta didik harus memiliki kecerdasan, 
kompetensi,  kemampuan teknis dan sosial, hard skills dan soft skills 
untuk dapat menganalisis, menyintesis, mengevaluasi, dan memberi 
keputusan dan solusi terhadap berbagai permasalahan, baik dalam 
dirinya maupun lingkungan sosialnya (Moore, 2004). 

 Berdasarkan penelitian ini disimpulkan tiga poin penting: 1) 
Meskipun pembelajaran IPS SMP di kota Ruteng sebagian besar sudah 
memenuhi standar proses dilihat dari administrasi pembelajarannya, 
namun belum spesifik memberdayakan kemampuan berpikir kritis 
siswa, terutama dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial. 
Dari berbagai tanggapan guru maupun siswa pada komponen 
pelaksanaan pembelajaran ditemukan adanya kesesuaian dan 
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konsistensi pendapat pada ketiga kegiatan pokok pembelajaran 
(pendahuluan, inti, dan penutup) bahwa belum signifikannya 
pembelajaran yang memberdayakan kemampuan berpikir kritis 
siswa. Karenanya, perlu ada evaluasi dan pengembangan lebih 
lanjut terhadap perangkat pembelajaran dan praktik pembelajaran 
yang berbasis pemberdayaan berpikir kritis siswa SMP, terutama 
berkaitan dengan penyelesaian permasalahan sosial. (2) Model 
pembelajaran yang bertujuan memberdayakan kemampuan berpikir 
kritis siswa belum  menjadi pembiasaan dalam diri pembelajar IPS, 
karena itu para guru IPS harus menambah wawasan pengetahuan 
dan pemahamannya tentang metode, pendekatan dan model 
pembelajaran berorientasi pada pengembangan kemampuan 
berpikir kritis siswa dengan mencari informasi dan studi literatur 
yang mendalam. (3) Faktor guru menjadi sangat penting dalam 
merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berbasis berpikir 
kritis siswa dalam pembelajaran IPS. Karenanya, perlu sesering 
mungkin membuat kegiatan peningkatan kapasitas guru dalam 
merancang pembelajaran sekaligus melaksanakan pembelajaran 
yang efektif dan berkualitas, seperti melalui wadah Musyawarah 
Guru Mata Pelajaran (MGMP). Demi mendukung upaya peningkatan 
kapasitas dan kemampuan guru ini perlu adanya kerja sama antara 
pihak sekolah,  dinas Pendidikan kab. Manggarai, perguruan tinggi, 
dan masyarakat Manggarai. 

Dari semua itu, hasil penelitian di atas bisa saja mengarah 
pada kesimpulan bahwa pendidikan kita belum signifikan 
memberdayakan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Padahal 
pendidikan dengan memberdayakan keterampilan berpikir kritis 
ini dapat memberikan dampak instruksional dan pengiring bagi 
tumbuhnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan sekian banyak 
persoalan kemasyarakatan seperti kemiskinan, pengangguran, 
penyakit menular, kerusakan lingkungan, narkoba, dan berbagai 
penyakit sosial lainnya. Dalam penanganannya, kemiskinan, 
pengangguran, kriminalitas, bencana alam, ledakan penduduk, 
kerusakan alam, perilaku/mental yang rusak,  dan lain-lain sangat 
membutuhkan manusia-manusia muda yang handal, ulet, cerdas, 
mampu berpikir kritis dan solutif. Berbagai permasalahan sosial 
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tersebut selain menuntut perhatian yang serius dari pemerintah 
dan masyarakat, tetapi juga menjadi wahana pembelajaran yang 
relevan dalam merangsang kemampuan berpikir kritis peserta 
didik. Karena itu, mestinya praktik pendidikan berbasis berpikir 
kritis mulai digagas pada kurikulum dan pembelajaran dari tingkat 
nasional sampai ke tingkat lokal. Kita mesti menjadikan kegiatan 
pembelajaran sebagai fasilitas kritik sosial demi pembentukan 
masyarakat beradab dan mendukung pembangunan dalam segala 
bidang, di tingkat lokal berikut nasional.  Di atas semua itu, guru 
harus tetap menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter 
peserta didik dengan membekalinya berbagai kemampuan, 
termasuk kemampuan berpikir kritis. 

Memberdayakan Keterampilan Berpikir Kritis 
Peradaban bangsa sangat ditentukan oleh kemajuan 

pendidikan! Diktum ini menjadi pegangan penting dalam mencermati 
berbagai peristiwa bersayap radikalisme dan fundamentalisme 
keagamaan, yang akhir-akhir ini mengusik suasana kebatinan 
bangsa dan negara. Peristiwa-peristiwa itu memberi gambaran 
betapa peradaban bangsa bisa jadi sedang beranjak ke titik nadir. 
Mengapa sampai terjadi ‘terjun bebasnya’ peradaban bangsa?  Banyak 
analisa dan kajian yang bisa ditilik, baik dari dari sudut panjang 
politik, ekonomi, sosial, budaya dan maupun pendidikan. Bila 
dilihat dari perspektif pendidikan sebagai aktivitas manusia untuk 
memanusiakan manusia, maka berbagai bentuk kesesatan berpikir, 
berperilaku dan bertindak memberi sinyal bahwa peran pendidikan 
belum cukup optimal (bila tidak mau dikatakan gagal). Pendidikan 
kehilangan taring dan mungkin sedang mengalami senjakala atau 
pasang surut dalam membentuk dan membangun karakter manusia 
Indonesia yang seharusnya cerdas dan beradab.

Saya boleh dinilai terlalu naif dan dangkal bila menyimpulkan 
bahwa salah satu penyebab pendidikan mengalami senjakala adalah 
belum cukup seriusnya penerapan gagasan dan praksis pendidikan 
kritis dalam konstruksi kekinian pendidikan kita. Menurut saya 
hal ini bisa disebabkan: (1) Pendidikan masih dilihat sebagai hal 
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yang terlepas dari realitas sosial, budaya, ekonomi, politik dan 
perkembangan IPTEKS, serta berbagai permasalahannya. (2) 
Pemujaan yang tinggi pada kecerdasan individual dan menafikan  
kecerdasan sosial. (3) Capaian hasil pendidikan (pembelajaran) 
yang lebih berurusan dengan kemampuan kognitif, sementara 
aspek rasa dan tindakan dalam membentuk karakter manusia 
cukup ditelantarkan. (4) Gagasan pendidikan dialogis, humanis, 
demokratis, emansipatori dan partisipatif aktif perserta didik masih 
dalam tataran ideal-konseptual dan lipservice; belum masuk pada 
tataran praksis. (5) Konsep berpikir kritis belum dianggap urgen 
dan relevan untuk dielaborasi dalam konten materi dan pendekatan 
pembelajaran dari sejak usia belajar dini sampai usia belajar 
perguruan tinggi. 

Saya menduga, bila beberapa hal di atas masih kental dalam 
pola pikir dan pola laku pendidikan, maka kita akan tetap dihantui 
oleh stagnannya kualitas peserta didik. Sementara, negara-negara 
yang sudah maju peradabannya telah lama mengintegrasikan 
pendidikan kritis  dalam kerangka konsep dan praksis pendidikan 
kontemporernya. Pengintegrasian ini berangkat dari asumsi bahwa 
selain telah mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, 
pendidikan kritis juga memiliki urgensi dan relevansinya bagi 
kepentingan percepatan pembangunan. Masyarakat yang memiliki 
kemampuan berpikir kritis akan menjadi kekuatan dasar dan 
penentu dalam mendukung pembangunan bangsanya. Dengan 
kemampuan kritis, mereka bertanggung jawab dan bekerjasama 
dalam membereskan lebih awal berbagai masalah sosial seperti 
eksklusivisme, ekstrimisme, intoleransi, radikalisme, diskriminasi, 
disparitas, diskrepansi, dll. Ketika sudah selesai dengan masalah-
masalah ini, masyarakat bersama pemerintah kemudian dapat 
membangun bangsanya dengan lenggang, lancar dan berkelanjutan. 

Urgensi dan relevansi pendidikan kritis ini selaras 
dengan tuntutan pendidikan kontemporer tentang profil peserta 
didik era abad 21 yang harus memiliki empat keterampilan, 
yakni:  komunikasi, bekerjasama, berpikir kritis dan kreativitas. 
Keterampilan berkomunikasi berkaitan dengan membangun relasi 
interpersonal dan intrapersonal, memahami dan mempraktikan 
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cara-cara berkomunikasi yang baik, benar, santun dan beradab. 
Sementara, keterampilan bekerja sama berhubungan erat dengan 
membangun sistem kerja partisipatif, dialogis, demokratis dan 
inklusif serta berkeadilan sosial. Selanjutnya, keterampilan  
berpikir kritis berkaitan dengan kemampuan memahami secara 
cermat realitas perkembangan dan perubahan sosial dalam segala 
dimensinya, termasuk mengkritisi berbagai penyimpangan dan 
ketimpangan yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam 
maupun dari luar. Kemampuan berpikir kritis juga berkaitan 
dengan membedakan secara jelas antara kebaikan dan keburukan/
kejahatan,  kebenaran dan kesalahan, keadilan dan diskriminasi, 
dll. Sedangkan keterampilan berkreasi berkutat dengan penciptaan 
inovasi-inovasi baru dalam teknologi, informasi, ekonomi, sosial 
dan budaya yang dapat memberi kontribusi signifikan bagi 
pengembangan diri dan masyarakat.  

Pendidikan kontemporer sebenarnya telah memberi 
ruang dan tempat bagi gagasan dan praksis pendidikan kritis ini; 
bahkan sudah diposisikan sebagai fasilitas untuk kritik sosial dan 
pengembangan ruang publik demokratis, di mana peserta didik 
dapat memberdayakan diri, membuka wawasan berpikir, berdialog 
dan bersosialisasi dengan sesama dan dunia. Perserta didik juga 
diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa ingin tahu yang kuat 
dalam memahami realitas kekinian dunianya dengan menganalisa, 
merefleksi dan bertindak nyata dalam mengatasi problematika 
hidup. Melalui cara berpikir kritisnya, peserta didik kemudian 
dapat menjelaskan fenomena-fenomena secara mendalam dan jelas, 
yang mungkin tidak dapat diungkap melalui asumsi-asumsi atau 
pandangan umum saja. Karenanya, praksis pembelajaran dalam 
pendidikan kritis berupaya semaksimal mungkin menumbuhkan 
dalam diri peserta didik kemampuan untuk memahami, 
mengkritisi, memproduksi, dan menggunakan ilmu pengetahuan 
sebagai wahana dalam merangkai hidupnya. Peserta didik dilatih 
untuk ‘berpikir bagaimana berpikir’ melalui kegiatan berdebat, 
berargumentasi, dan mengapresiasi pendapat orang lain. Freire 
(1921-1997) mengatakan bahwa kemampuan ‘berpikir bagaimana 
berpikir’ dapat dikembangkan secara humanis melalui pembelajaran 
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dialogis, dengan mengarahkan peserta didik untuk mengenal diri 
dan lingkungan serta mengatasi berbagai persoalan yang melingkupi 
hidupnya.  

Dalam konteks pendidikan kritis di era kontemporer ini, 
Habermas (Morrison, 1996) melihat pentingnya pengembangan 
pembelajaran emasipatoris yang melibatkan partisipasi aktif dan 
kritis peserta didik melalui gagasan-gagasan seperti: meningkatkan 
pemberdayaan peserta didik; menghindari kurikulum 
instrumentalistik; mendorong kesetaraan; mengembangkan 
otonomi; proses belajar kolaboratif; mengembangkan moral, 
etika dan estetika; mengembangkan fleksibilitas pemecahan 
masalah; dan memahami konteks lingkungan kritis. Karenanya 
dalam pembelajaran emansipatorinya, perlu menitikberatkan 
prinsip: kegiatan pembelajaran yang kooperatif dan kolaboratif; 
kegiatan berbasis diskusi; belajar mandiri melalui pengalaman 
yang fleksibel; belajar melalui diskusi yang dialektis; proses belajar 
melalui lingkungan; belajar memecahkan masalah; memberi ruang 
peserta didik untuk berpendapat; guru hadir dan bertindak sebagai 
intelektual yang transformatif. 

Jack Zevin (2011) dalam  Social Studies for 21 Century, 
menyakini bahwa pendidikan kritis bisa terarah dalam praksisnya 
bila merujuk pada tiga tujuan pendidikan, yakni: didaktik, afektif 
dan reflektif. Tujuan didaktif berkaitan dengan pencapaian dan 
penguasaan sejumlah pengetahuan, pembentukan sikap dan 
pemberdayaan berbagai keterampilan. Tujuan afektif berkaitan 
dengan pemberdayaan kemampuan peserta didik untuk keluar 
dari egoisme dan ekslusivisme pengetahuannya, kemudian berani 
berpikir di luar kebiasaan (out of the box),  tangkas dalam mengambil 
keputusan terkait dengan berbagai isu kekinian, strategis dan 
kontroversial, serta menentukan sikap moral dan etis yang cerdas; 
mencermati berbagai ketimpangan yang diakibatkan oleh kebijakan 
politik, sosial dan ekonomi.  Sedangkan, tujuan  reflektif  berkutat 
dengan penguasaan cara berpikir kritis, analitis, sintesis, analogis, 
dan hipotetis berdasarkan data dan fakta dalam menyelisik berbagai 
perubahan dan dampaknya. 
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Demi terbangunnya peradaban bangsa, berpikir kritis 
menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan yang dapat dilakukan 
melalui pembiasaan (habituasi) dalam diri peserta didik, baik 
melalui pendidikan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Habituasi 
ini menjadi sangat mendesak, sebab selain berpikir kritis merupakan 
salah satu model aktivitas kognitif yang menuntut keterampilan 
yang tinggi dalam mengembangkan dan menerapkannya, tetapi 
juga sangat penting dalam membantu mencerdaskan masyarakat 
bangsa. Dalam perkembangan bangsa di dunia, kegiatan berpikir 
kritis ini sudah menjadi salah satu tumpuan dalam mengembangkan 
karakter keadaban masyarakatnya. Hal didasarkan pada pemahaman 
bahwa dengan potensi intelektualnya, masyarakat dapat berpikir, 
mencermati dan menyelesaikan persoalan kehidupannya, serta 
membangun kehidupan yang rukun, toleran, imparsial, dan 
multikultur. Segala model kesesatan dalam berpikir, berperilaku, 
bertindak, yang mendestruksi sendi-sendi kehidupan bangsa dapat 
direduksi seawal mungkin melalui pemberdayaan dan pembiasaan 
berpikir kritis, sehingga tidak lagi menjadi penghambat dan 
pembangunan bangsa pada hari-hari mendatang.  

Berpikir dan bertindak kritis secara praktis dapat dijalankan 
seperti yang digambarkan di atas. Memang sulit untuk memulai 
dan membiasakannya. Namun, kita bisa belajar dari negara-negara 
maju di Asia, seperti China, Jepang, Korea Selatan dan Singapur, 
yang sudah menjadikan pola-pola berpikir dan bersikap kritis sosial 
sebagai bagian dari kehidupan keseharian masyarakatnya. Kebiasaan 
berpikir, bersikap dan bertindak kritis sosial  sudah menjadi inheren 
dari kehidupan, terutama ketika mereka mengalami masalah yang 
berdampak pribadi maupun sosial. Hal ini terbukti, tingkat masalah 
sosial pada negara-negara ini berkurang dibandingkan dengan 
negara-negara lainnya di Asia. Bila tingkat masalah sosial rendah, 
maka pembangunan dan pengembangan kehidupan masyarakat 
berjalan dengan lancar. 

Tak dapat dipungkiri, pengembangan berpikir kritis tidak 
bisa terlepas dari majunya tingkat pendidikan dalam masyarakat. 
Pendidikan dalam segala perangkat dan bentuk kegiatannya menjadi 
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salah satu andalan untuk membangun kemampuan berpikir kritis  
sosial masyarakat dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalah 
sosialnya. Masyarakat yang sudah maju kualitas pendidikannya, 
secara langsung atau tidak langsung membantu membangun 
kemampuan berpikir kritis sosial masyarakatnya, sehingga dapat 
memecahkan berbagai masalah dengan cepat, efektif dan efisien. 
Pendidikan dalam segala bentuknya menjadikan masyarakat lebih 
cerdas, kompeten,  memiliki kemampuan hard skills dan soft skills, 
yang dapat diberdayakan dan dimanfaatkan untuk membuat analisis, 
sintesis, evaluasi, memberi keputusan dan solusi terhadap berbagai 
persoalan, baik dalam dirinya, maupun lingkungan sosialnya. 

Pendidikan yang memberdayakan kemampuan berpikir kritis 
akan berkontribusi pada pembentukan tatanan sosial yang kuat 
dalam satu negara. Hal ini terkonfirmasi dari pandangan Bertrand 
Russel dalam artikelnya yang berjudul Education for Democracy 
(1939:530). Menurutnya, bangsa yang kuat tatanan sosialnya tidak 
terlepas dari upaya pendidikan dalam membangun karakter kritis 
(critical character building) dalam diri warganya. Masyarakat yang 
rasional dan kritis memiliki kompetensi untuk membahas berbagai 
kepentingan pembangunan negara, termasuk memecahkan 
masalah-masalah sosialnya. 

Sementara Jurgen Habermas (2002:19) dalam bukunya 
Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity, 
mengungkapkan bahwa yang menjadi penyebab munculnya berbagai 
masalah sosial dan sulitnya untuk keluar dari masalah-masalah 
tersebut  dalah bentuk-bentuk irasionalitas warga masyarakatnya. 
Masyarakat yang rasional kritis mesti dibangun untuk mengatasi 
berbagai bentuk irasionalitas, dengan berbagai bentuk pendidikan 
kritis yang dapat dilakukan di rumah, tempat-tempat ibadat, warung 
kopi, pusat perbelajaan, sekolah-sekolah, dll.  Dengan demikian, 
berpikir kritis sosial menjadi ‘kebiasaan’ yang melekat dalam diri 
masyarakat. Awal dari terjadinya transformasi atau bahkan revolusi 
kehidupan, terjadi ketika masyarakat mampu mengevaluasi diri 
tentang bagaimana membangun kehidupannya secara lebih baik 
pada masa-masa mendatang. Kemampuan berpikir kritis sosial 
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berdampak pada pembentukan karakter warga masyarakat yang 
berkualitas, memiliki ketahanan  dan daya saing, rasional, selektif, 
positif, solutif, alternatif, konstruktif, dan inovatif.  

Membangun Karakter yang Berbasis Moral Religius
Kompas  edisi  24 Agustus 2015  memuat tulisan Rhenal 

Kasali tentang fenomena  ‘Sudden shift’ (tiba-tiba berpindah) pada 
abad 21. Menurutnya, fenomena ini memiliki karakter  perpindahan 
yang berlangsung begitu tiba-tiba (sudden), cepat (speed), dan 
mengejutkan (surprise). Fenomena ini berbeda dengan gejala anomali. 
Bila anomali merupakan perubahan tanpa identitas dan tak teratur, 
maka ‘sudden shift’ masih tetap mempertahankan identitasnya tetapi 
berubah dari waktu, tempat dan cara aktivitasnya secara tiba-tiba, 
cepat dan mengejutkan. Saya menduga, bisa saja gejala ini muncul 
karena hilangnya kepercayaan (distrust) yang mendalam terhadap 
keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, keamanan, dll. 
Namun untuk kita saat ini, apapun bentuk perubahan itu, harus 
ditantang, bila tidak mau menjadi korban (victim of change).

Ulasan Kasali sebenarnya sudah diisyaratkan jauh 
sebelumnya dalam laporan Komisi Pendidikan UNESCO yang 
berjudul Learning: The Treasure Within (Delors,1996). Komisi ini 
mengangkat beberapa macam ketegangan yang menjadi tantangan 
masyarakat dunia di abad 21, seperti ketegangan antara globalisasi 
dan lokalisasi, antara universalitas dan individualitas, antara tradisi 
dan modernitas, antara kompetisi dan solidaritas, antara akselerasi/
ekspansi pengetahuan dan  daya serap manusia, dan antara yang 
spiritual dan material. Berbagai ketegangan ini sangat  masif dan 
sporadis, dan menuntut kemampuan kita dalam mengelola dan 
mentransformasikannya pada hal-hal yang positif. 

 Fenomena ‘sudden shift’ merupakan salah satu manifestasi 
dari perubahan. Sementara perubahan adalah keniscayaan, yang 
mengharuskan kita untuk ikut berubah (tempora muntantur et 
nos muntamur in illis). Agar tidak menjadi tumbal, maka kita wajib 
menjadi pengendali dan pelaku utama dari perubahan. Kekuatan 
dan potensi diri perlu dimunculkan sebagai tameng ketikan hendak 
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menantang perubahan tersebut. Perlu disadari, secara negatif 
perubahan pasti memunculkan berbagai persoalan yang sulit, rumit 
dan ambigu.  Bila persoalan ini tidak segera dicari jalan keluarnya, 
maka akan berdampak buruk pada kehidupan selanjutnya. 
Karenanya, sangat dibutuhkan kualitas manusia yang kompeten, 
integriter, kompetitif, rasional, kritis, alternatif, dan selektif dalam 
membahas dan menyelesaikannya. Tetapi juga yang tak kalah 
penting adalah mampu berpikir dan bertindak solutif. 

Ketegangan-ketegangan dan fenomena ‘sudden shift’ 
menantang kita agar bisa berjuang dan bertahan (struggle and 
survive). Karena itu, upaya-upaya afirmasi karakter diri melalui 
pendidikan, mesti mengemuka. Pendidikan bukan sekedar aktivitas 
pemberian informasi, tetapi juga merupakan aktivitas formasi 
diri manusia; bukan hanya kegiatan alih pengetahuan tetapi juga 
penanaman nilai-nilai (core values). Nilai-nilai sedapat mungkin 
inheren dan terintegrasi dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai ini 
kemudian menjadi basis  pembentukan karakter manusiawi. 

Pendidikan nilai sebagai piranti pembentukan karakter 
manusiawi merujuk pada pemikiran optimisme humanistik yang 
menegaskan bahwa manusia memiliki potensi baik dalam berpikir 
dan bertindak.  Potensi baik ini sedapat mungkin diaktualisasikan 
dalam bentuk tindakan nyata dan praktis. Jika potensi baik ini tidak 
ditumbuhkembangkan, maka akan mati. Dengan adanya aktivitas 
pendidikan, potensi-potensi ini dieksplorasi dan dielaborasi sehingga 
bisa berkembang dan kemudian membantu pembentukan karakter 
manusiawi. Yang dimaksudkan berkarakter manusiawi adalah 
seseorang dengan cerdas melibatkan secara komprehensif. holistik,  
dan proporsional aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. 

Saya mengadaptasi pandangan pedagog Jerman, Foerster 
(Pandor, 2012) tentang beberapa gambaran pribadi yang berkarakter 
manusiawi nan cerdas: pertama, memiliki keteraturan internal 
yang membuat tindakannya senantiasa berorientasi nilai kebaikan. 
Kedua, adanya konsisten (ketetapan) dan koherensi (keterkaitan) 
antara pikiran dan tindakan nyata. Ketiga, memiliki otonomi diri 
dan menghindari kecenderungan pengaruh/determinasi dari pihak 
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luar (heteronomi). Keempat, keteguhan dalam menghendaki apa 
yang dipandang baik, setia dan memiliki komitmen dan tanggung 
jawab pada pilihan hidup.  Kelima, memiliki kepercayaan diri yang 
kuat pada prinsip saling percaya, kredibel, dan integriter.

Berberapa bulan terakhir ini, kejadian demi kejadian yang 
menggambarkan tentang rusaknya moral generasi muda sekolah, 
sangat faktis. Mulai dari peristiwa pembunuhan terhadap dosen, 
pembunuhan terhadap siswa dan mahasiswa, perkelahian antara 
mahasiswa dan siswa, pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan 
(bully) yang dilakukan teman sebaya di sekolah, gambar-gambar 
dan aksi-aksi tak senonoh yang disebarluaskan di media sosial, dll. 
Hampir semua kejadian ini berlangsung di sekolah atau perguruan 
tinggi. Hal ini menjadi sangat kontraproduktif dengan posisi 
sekolah atau perguruan tinggi sebagai institusi pengembangan dan 
peningkatan kecerdasan, juga tempat pembinaan karakater. Dengan 
demikian, pertanyaan retorisnya, ‘apa yang terjadi dengan moral 
pendidikan bangsa?’,  ‘Adakah yang salah dengan  sistem pendidikan 
kita?’ 

Berbagai masalah di atas tentunya telah menciptakan 
polarisasi dalam bentuk saling menyalahkan di antara berbagai 
pihak. Ada yang mempersalahkan pihak sekolah karena waktu  anak 
lebih banyak di sekolah dan perkara pendidikan sebagian besar 
sudah diberikan kepada pihak sekolah. Sementara pihak sekolah 
berdalih bahwa tugas mereka mendidik lebih besar pada tataran 
formal, sedangkan tanggung jawab pendidikan informal tetap 
dijalankan di rumah dan masyarakat. Belum lagi ada yang begitu 
ekstrim mempersalahkan pengaruh perkembangan teknologi 
informasi dan penggunaan media sosial yang menyesatkan. Ada 
juga yang menyalahkan lingkungan masyarakat yang sudah begitu 
terbuka dan permisif terhadap kesalahan dan perilaku menyimpang 
dari generasi muda sekarang ini. Bahkan, Pemerintah casu quo 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan lembaga turunannya 
di daerah, turut dihakimi berkaitan dengan kebijakan dan 
implementasi kurikulum yang belum optimal dalam membentuk 
karakter siswa. Sementara itu, di antara para pemikir, pengambil 
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kebijakan dan praktisi pendidikan saling men-judge berkaitan 
dengan landasan filosofis, struktur, sistem, pendekatan, dan 
konten kurikulum yang kurang responsif dan akomodatif terhadap 
pentingnya pendidikan karakter. Kesimpulan sementara saya, 
tampaknya kita masih berada dalam pusaran ‘siklus kambing hitam’ 
(scapegoat cycle) yang berkepanjangan.

 Siklus ‘kambing hitam” yang berkepanjangan ini rupanya 
tidak muncul begitu saja saat ini.  Bila merujuk pada sejarah 
perkembangan pemikiran pendidikan modern, siklus kambing 
hitam sudah mengemuka dalam dialektika polemik antara John 
Dewey (1859-1952)  dengan para kritikus pendidikan. Dalam 
artikel Brian White yang berjudul: Scapegoat: John Dewey and 
The Character Education Crisis (Journal of Moral Education, 2015), 
tergambar tentang sosok Dewey yang begitu gencar berbicara 
tentang pendidikan praktis dan pragmatis dengan penekanan pada 
learning by doing. Menurutnya, tujuan dan arah dasar pendidikan 
agar siswa memiliki kemampuan untuk hidup (life skill), sedangkan 
karakter dengan sendirinya terbentuk ketika siswa berada dalam 
proses pembelajaran dan mempraktikan pengetahuan saat bekerja. 

Berkaitan dengan pembentukan karakter, Dewey tidak 
setuju dengan sistem dan konten pembelajaran yang bertujuan 
memberitahu tentang karakter ‘apa’, ‘bagaimana’ dan ‘untuk apa’ 
siswa harus bersikap. Menurutnya, yang lebih penting adalah siswa 
ditanya tentang bagaimana mereka sebaiknya diperlakukan tanpa 
memandang usia, status sosial ekonomi, jenis kelamin, atau budaya. 
Yang perlu ditagih dari siswa adalah kemampuan menunjukkan nilai-
nilai atas penghormatan, keadilan, kebaikan, kejujuran, pengertian/
empati, dan kasih. Karena itu, ia menganggap, pendidikan moral dan 
agama yang struktur dan kontennya membelajarkan tentang apa dan 
bagaimana bersikap, tidak terlalu penting. Justru, pendidikan agama 
dan moral  ‘menghalangi’ pembentukan kemampuan intelektual 
dan akademik seseorang untuk kemudian bisa menghidupi dirinya 
di kemudian hari. 

Menanggapi hal ini, para kritikus pendidikan seperti Hunter 
(2000) dan Edmundson (2006) mengatakan, kematian karakter 
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dalam pendidikan sudah dimulai ketika mengesampingkan moral-
religius yang sebenarnya menjadi landasan praktek pendidikan. 
Dewey telah membuat pendidikan karakter menjadi premature 
(istilah saya) dengan menafikan  kompetensi bidang moral-religius 
dalam proses pembelajaran. Para kritikus pendidikan ini menilai, 
Dewey lupa bahwa untuk bisa menjadi pekerja dan hidup yang baik 
dan sukses, yang dibutuhkan bukan Cuma kemampuan intelektual 
dan akademik semata-mata, tetapi juga berbagai karakter yang 
melandasinya. Mereka mengambil contoh, banyak para akademisi 
dan intelektual yang sukses dalam pekerjaan tetapi gagal dalam 
kehidupanya. Banyak di antaranya  yang menjadi pembuat masalah 
(trouble maker), penyimpang, dan pelaku tindak kejahatan. Hal ini 
disebabkan karena mereka tidak dibentukan untuk berlaku ‘seperti 
apa’ dan ‘bagaimana bersikap’ dan ‘tujuan bersikap’. Semua ini 
merupakan dasar-dasar yang mesti dibelajarkan dalam pendidikan 
moral dan religius. 

 Saya sama sekali tidak berpretensi untuk menjadi penengah 
dalam mengurai ‘siklus kambing hitam yang berkepanjangan ini. 
Namun kita bila mendalami hasil penelitian Wouter Sanderse 
dalam artikelnya: The Meaning of Role modelling In Moral and 
Character Education (Journal of Moral Education, 2013) bahwa negara 
yang sudah lebih maju peradabannya seperti Austria dan Jerman 
sudah lama dan akan tetap menjadikan pendidikan moral karakter 
sebagai salah satu tonggak untuk membentuk kehidupan pribadi 
dan sosial yang lebih baik dan beradab. Baik orang tua, siswa dan 
guru di dua negara ini begitu adaptif, apresiatif, respon dan respek 
terhadap pendidikan moral karakater, tentunya dengan berbagai 
model penerapan, baik di sekolah, rumah dan masyarakat. Mereka 
menganggap pendidikan moral karakter masih urgen dan relevan 
dalam kehidupannya pada masa kini dan masa datang. 

Dalam konteks Indonesia, meskipun kita baru mewacanakan 
dan memperaktikan pendidikan karakter dalam kurikulum 
nasional pada akhir 20 dan awal abad 21, namun dalam perspektif 
pendidikan, tidak ada yang disebut terlambat untuk memulai 
sesuatu yang baik demi kehidupan yang lebih baik. Dalam struktur 
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kurikulum nasional, pendidikan karakter sudah secara eksplisit 
diturunkan dan terdistribusi dalam muatan pembelajaran moral-
religius dan kewarganeraaan. Oleh karenanya, upaya penguatan dan 
penegasan terhadap keterlaksanaan bidang ini menjadi sesuatu yang 
imperatif. Perhatian dan kerjasama dari Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, sekolah (kepala sekola dan guru-guru), orang 
tua, lembaga agama, masyarakat terhadap proses berlangsung 
pembelajaran moral-religius, baik  secara formal maupun informal, 
perlu ditingkatkan muatan, intensitas dan kualitasnya. 

Adanya imperatif penguatan ini didasarkan pada prinsip 
filosofis bahwa pembelajaran moral dan religius terintegrasi 
secara kuat dan mendalam ajaran tentang nilai-nilai kebaikan, 
kebenaran, keadilan  dan penghormatan terhadap kehidupan. 
Dalam pembelajaran moral-religius, siswa diarahkan untuk biasa 
melakukan kebaikan (habitus operationis bono), keteraturan 
internal, konsistensi dan koherensi dalam berpikir pikiran dan 
bertindak. Mereka juga diarahkan untuk memiliki otonomi diri dan 
menghindari kecenderungan pengaruh dari pihak luar (heteronomi), 
keteguhan dan passion dalam berpihak pada kebenaran, setia, komit, 
dan bertanggung jawab pada pilihan hidup pribadi dan sesama. 

Menjadikan NTT Sebagai Reading Society
NTT merupakan propinsi berkarakter dan berkazanah sosial 

budaya yang berbeda dari masyarakat propinsi lain. Semua ini 
menjadi ‘kekayaan’ yang potensial untuk pengembangan NTT ke 
depan. Untuk sekedar membantu pengembangan propinsi ini, saya 
mencoba menganalisisnya dari perspektif  sosial kemasyarakatan 
berdasarkan beberapa model perkembangan masyakarat. Dengan 
ini, mungkin kita secara cerdas menilai masyarakat NTT masuk 
dalam model yang mana saat ini? Bila masuk dalam salah satu model 
masyarakat tertentu, maka kemungkinan ada peluang bagi kita 
untuk dapat mengevaluasi, merencanakan perbaikan, penguatan 
dan pengembangan yang tepat pada masa mendatang. 

(1) Masyarakat yang tidak dapat berbuat apa-apa (Doing 
Nothing Society), dan menerima apa yang sudah ada dan dianggap 
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baik selanjutnya, tidak ada yang perlu diusahakan lagi. Waktu bisa 
diulang, karena itu pekerjaan pun bisa ditunda. Kehidupannya 
sangat alamiah, komunal, primordial, emosional, mistis, dan terarah 
pada yang adikodrati, supra natural seperti mimpi, ramalan, mitos 
dan kekuatan metafisis. Dilihat dari karatetistiknya, masyarakat 
model ini masuk dalam kelas pra modern. (2) Masyarakat bekerja 
(working society) yang dicirikan dengan tingginya ‘wabah’ semangat 
(etos) kerja. Semangat ini turut dipengaruhi penghayatan waktu 
yang linear, yang tidak bisa diulang. Pekerjaan harus dikerjakan hari 
ini, besok masih ada pekerjaan lain. Bekerja untuk mendapatkan 
uang demi membiayai kehidupannya agar lebih baik dan bermutu. 
Efektivitas waktu dan efisiensi tenaga/modal menjadi prioritas dalam 
mengelola kehidupannya, disertai dengan pertimbangan rasional 
(reasonable) terhadap segala sesuatu. Yang berwangi komunal, 
mistis, primordial dan emosional secara perlahan meluntur seiring 
dengan menguatnya rasionalisme, ontologisme dan fungsionalisme 
(Puersen/Hartoko, 1976).  Model masyarakat ini umumnya masuk 
dalam kelas modern. 

(3) Masyarakat (sedang) belajar (Learning Society), di mana 
sudah maju dalam memahami realitas kehidupan yang lebih 
bermakna. Masyarakat ini tahu bagaimana seharusnya menjalani 
hidupnya, belajar dari sejarah orang/masyarakat/bangsa lain, 
termasuk belajar dari kesalahan/kemunduran sejarah masa lalunya. 
Mereka memaknai waktu secara spiral; ada pengerakan maju, tetapi 
ada pergerakan mundur untuk bisa belajar/merefleksi/mengevaluasi 
terhadap apa yang sudah dilakukan selama rentang waktu 
tertentu, dan kemudian bergerak maju lagi, sehingga hidup tahap 
berikutnya menjadi lebih berkualitas dan bermakna. Masyarakat 
ini sudah cukup memadai dari kebutuhan primer, skunder dan 
tersier.  Melihat modelnya, masyarakat ini masuk dalam kelas post 
modern dengan predikasi tambahannya, masyarakat madani (civil 
society). (4) Masyarakat membaca (reading society). Masyarakat ini 
adalah masyarakat pasca post modern, karena memiliki tingkatan 
peradaban yang sudah sangat maju. Mereka memiliki habituasi 
sekaligus antara bekerja, ‘belajar’ dan membaca. Kegiatan membaca 
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan anak kecil 
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sampai orang tua. Membaca menjadi  kebiasaan kuat di sekolah, 
kampus, taman baca, rumah, dapur, pasar, jalan, angkot, halte, 
stasiun, tempat rekreasi, dll. Bukan saja membaca buku, koran, 
komik secara manual, tetapi juga membaca secara elektronik. 

Secara futuris, membaca adalah kemampuan dari masyarakat 
untuk membuat proyeksi/prediksi kejadian masa mendatang, 
dengan membangun  skenario (scenario building) berdasarkan 
kekuatan-kekuatan penentu (driving forces) yang faktual-empirik 
sekarang dan di sini.  Model masyarakat pada 30-50 tahun ke depan, 
sudah bisa dibaca mulai saat ini. Karenanya, mereka mampu secara 
rasional-ilmiah mengontrol, mengantisipasi, dan memproteksi 
berbagai kemungkinan kejadian kemunduran, degradasi, destruksi, 
force moujere, bahkan perubahan radikal (sudden shift) sekalipun. 
Penghayatan waktu masyarakat ini bukan hanya spiral tetapi spiral 
yang berkesinambungan dan berkelanjutan secara futurik (futuric 
unlimited time), yang berdampak pada pengelolaan sumber daya 
secara efektif, efisien, bermakna dan futuris. Mereka memberdayakan 
kemampuan meta-kognitif, meta-afektif dan meta-psikomotor pada 
rencana kehidupan yang berkelanjutan (sustainable living plan).  

Nah sekarang, kita bisa menilai, masuk model masyarakat 
yang mana? Beberapa kondisi berikut perlu diperhatikan. (1) Laporan 
USAID (2014) memperlihatkan indeks literasi siswa SD kelas I dan 
II di NTT hanya 23%, sedangkan kondisi Indonesia 47%. Artinya 
hanya 23% dari siswa-siswa SD kelas I dan II di NTT yang mampu 
membaca dan memahami bacaan dengan baik (Kompas,  5/3/2015). 
(2) Data yang dirilis oleh Save the Children dari hasil penelitiannya 
di Kab. Belu (2012), memperlihatkan kemampuan membaca dan 
memahami bacaan siswa-siswa SD di sana masih memprihatinkan. 
Dari 674 siswa sebagai sampel di 35 SD di Kab. Belu,  25% siswa tidak 
dapat membaca 20 kata umum dan 49% siswa tidak dapat membaca 
kata-kata dari kalimat sederhana. Selanjutnya, 61% siswa tidak dapat 
membaca/menjawab pertanyaan dan memahami teks yang dibaca 
(Tempo, 27/5/ 2015). Kondisi ini mungkin tidak jauh berbeda dengan 
kabupaten-kabupaten lain di NTT.
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(3) Di satu sisi kemampuan membaca siswa masih rendah 
karena masih terikat dengan budaya lisan, namun di sisi lain para 
siswa dan juga masyarakat NTT sudah langsung digempur dengan 
budaya pandang dengar (audio visual), budaya multimedia, budaya 
digital (digital culture), dan budaya maya (cyber society). Televisi, 
handphone, smartphone, akses internet sudah masuk sampai ke 
kampung-kampung udik dengan tawaran yang sangat instan 
sehingga membuat masyarakat tidak terpacu untuk membaca. 
Kondisi ini dapat menimbulkan lompatan katak yang bisa merusak 
kemampuan membaca masyarakat. Orang lebih interesan membaca 
teks-teks pada handphone/smartphone yang singkat (yang sebagian 
besarnya menyalahi kaidah tata bahasa yang baik dan benar) atau 
menonton televisi berjam-jam daripada membaca teks pada buku-
buku. 

Dari beberapa kondisi di atas menurut hemat saya, masih 
sulit mewujudkan reading society pada masyarakat NTT. Masyarakat 
membaca merupakan salah satu prasyarat untuk memasuki era 
masyarakat belajar (learning society) menurut Torsten Husen 
(1974).  Jika gemar membaca sulit untuk diwujudkan maka kondisi 
ini lebih jauh akan berpengaruh terhadap kualitas SDM NTT. 
Karenanya, perlu ada gerakan bersama seperti gerakan membaca 
yang mulai digalakkan di sekolah-sekolah bahkan di komunitas-
komunitas. Untuk mewujudkannya, Pemda perlu memfasilitasi 
secara profesional penyediaan perpustakaan keliling dan taman-
taman bacaan. 

Perlunya Pendidik yang Visioner
Pendidikan berkesadaran visioner adalah istilah Edmund 

O’Sullivan dalam Learning Transformative: Educational Vision for 
21st Century (2007). Kesadaran ini merupakan lanjutan sekaligus 
puncak dari tiga tahapan kesadaran terdahulu, yakni pra-sadar 
non-reflektif, kesadaran-kelangsungan hidup, dan kesadaran kritis. 
Untuk mencapai kesadaran visioner, prasyaratnya adalah para 
pendidik dan peserta didik harus melewati secara gradual-intens 
tiga kesadaran yang lain. Kesadaran visioner yang dimaksud adalah 
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kesadaran untuk memiliki cita-cita dan pandangan jauh ke depan 
yang berlandaskan pada potensi-potensi yang terkuak pada masa saat 
ini. Seorang pendidik harus menyadari bahwa apa yang akan terjadi 
pada masa depan sangat tergantung pada bagaimana menjalani 
masa sekarang. Pendidikan yang visioner adalah pendidikan yang 
terarah secara jelas pada masa depan dengan bersikap realitis 
terhadap keadaan masa sekarang.

Kampanye Sullivan tentang kesadaran visioner selaras 
dengan adanya tuntutan keterampilan yang wajib dimiliki pendidik 
dan peserta didik abad 21, yakni: (1) Learning skills  dengan sub 
keterampilan: communicating, critical thinking, creative thinking, 
collaborating; (2) Literacy skills dengan sub keterampilan: information 
literacy, media literacy, technology literacy; (3) Life skills dengan 
sub keterampilan: flexibility, initiative, social skills, productivity, 
leadership. Ketiga keterampilan dengan sub-sub turunannya ini 
merupakan bagian dari konstruksi kesadaran visioner, di mana satu 
dengan yang lain saling mendukung dalam pengembangannya, 
terutama dalam membangun peradaban dunia yang lebih 
manusiawi pada masa mendatang. Tiga keterampilan ini didukung 
oleh tiga tujuan pembelajaran abad 21 (Zevin, 2011), yakni: (1) Tujuan 
didaktif berkaitan dengan pencapaian dan penguasaan sejumlah 
pengetahuan, sikap dan keterampilan; (2) Tujuan afektif berkaitan 
dengan pemberdayaan kemampuan peserta didik dalam mengambil 
keputusan yang tepat terkait isu-isu strategis dan kontroversial, 
serta sikap yang tepat terkait norma, moral dan etika dalam relasi 
manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan alam. (3) 
Tujuan  reflektif berhubungan dengan kemampuan berpikir kritis, 
analitis, sintetis, analogis, berdasarkan data/fakta, serta kemampuan 
memproyeksi masa depan berdasarkan kekuataan penentu yang ada 
pada masa sekarang. Ketiga tujuan ini dapat menjadi dasar dalam 
merumuskan kompetensi pembelajaran yang visioner dan responsif 
terhadap berbagai bentuk perkembangan dan perubahan.

Menurut saya, dalam konteks pendidikan Indonesia, 
benih-benih kesadaran visioner tampak pada tiga upaya berikut: 
(1) Menghilangkan segala bentuk ‘zona nyaman’ yang telah 
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membenamkan cara berpikir kritis, kreatif dan alternatif. Pendidik 
harus berani berpikir kritis, alternatif dan kreatif agar membuka 
ruang pembaharuan dan perubahan. Pendidikan adalah dunia 
pengembangan di mana segala upaya membangun manusia berawal 
dari inisiasi kreatif dan konstruktif yang tidak ada hentinya. 
Mengikuti saja sistem kurikulum pendidikan yang sudah berlaku 
umum menjadi pilihan yang baik, tetapi ‘tidak cukup baik’ dalam 
konteks pengembangan pendidikan yang kontekstual, selaras 
tuntutan global dan kebutuhan lokal. Kurikulum tentu dibutuhkan 
agar pengembangan pendidikan tetap ‘on the track’  dan terarah, 
namun tidak berarti memasung  bentuk-bentuk inisiasi dan 
kreativitas. Karenanya, berpikir dan bertindak ‘out of the box’ 
seorang pendidik dapat menjadi pilihan agar suasana pendidikan 
semakin dinamis dan memberikan kepuasaan jiwa (katarsis) bagi 
yang terlibat di dalamnya. Memanfaatkan dan memberdayakan 
lingkungan dan sumber daya yang ada di sekitar sekolah secara 
kreatif akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna (meaningful) 
dan berdaya kuat (powerful), dan membuat materi terkoneksi secara 
integratif dengan dunia nyata (real world).    

(2) Memberangus tendensi yang memaksa pendidikan untuk 
diabdikan pada kebutuhan pasar dan kepentingan ideologi-ideologi 
tertentu. Politik pendidikan mesti terus ‘dimandikan’ agar bersih 
dari upaya penjajahan terselubung dari kelompok, golongan dan 
rezim budaya, yang secara laten telah mereduksi makna dan nilai 
luhur pendidikan. Saya sangat setuju bila negara memanfaatkan 
pendidikan sebagai instrumen untuk melestarikan ideologi 
pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan, persatuan 
dan kesatuan negara bangsa. Namun, saya sangat tidak merasa 
‘sreg’ bila negara membiarkan pendidikan dijadikan sebagai ajang 
melancarkan proyek-proyek ekonomi dengan menggusur program-
program kemanusiaan yang merupakan substansi pendidikan. 
Pengadaan fasilitas pendidikan seperti buku pelajaran, alat tulis, 
sarana prasarana teknologi, perangkat evaluasi nasional, dana 
operasional sekolah, dana untuk siswa dan guru, menjadi sasaran 
dan target proyek ekonomi dari tingkat pusat sampai daerah. Pada 
titik tertentu proyek ekonomi ini akan menggeser substansi makna 
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pendidikan ketika tidak dikontrol dan diawasi dengan ketat dalam 
pelaksanaannya. Beberapa penyimpangan yang pernah terjadi 
dalam menjalankan proyek-proyek ini telah mencoreng makna sejati 
dari tujuan pendidikan nasional.  

Selain itu, bangunan kesadaran visioner ini turut ditentukan 
oleh kemauan politik pendidikan pemerintah. Kehendak politik 
ini bukan saja pada skala kebijakan kurikulum dan perangkat-
perangkat turunannya, tetapi juga pada keadilan dan pemerataan 
pendidikan. Keadilan dan pemerataan pendidikan, selain  pada pada 
distribusi dan alokasi, tetapi juga berkorelasi dengan rasionalitas 
tingkat kesejahteraan dari para pendidiknya. Rasio kesenjangan 
kesejahteraan antara guru negeri dan swasta di daerah terpencil 
menjadi agenda yang  belum terselesaikan oleh pemerintah sampai 
saat ini. Sudah pasti ketika berbicara tentang kesadaran visioner, 
maka kita akan beririsan dengan kesadaran material (kesejahteraan) 
dari para pendidikan. Kesadaran visioner tidak muncul begitu 
saja tanpa dibangun di atas kesadaran material yang matang dan 
mapan. Kesadaran visioner ini akan terbangun dengan sendirinya 
bila pemerintah bisa menyudahi urusan-urusan material para 
pendidik secara adil dan merata. Pada negara-negara yang sudah 
maju peradaban pendidikannya, kesadaran visioner ini bertumbuh 
dengan baik ketika urusan-urusan material pendidiknya sudah 
diselesaikan dengan tuntas. 

(3) Keberlanjutan kosmos harus menjadi tema/topik utama 
dalam aktivitas pendidikan, ketika fenomena kerusakan alam 
sangat nyata sekaligus mengancam sistem kehidupan global. 
Sungguh tidak mungkin berbicara tentang keadaan lingkungan 
pada masa sekarang tanpa membayangkan profil keadaannya 
pada masa mendatang. Pendidikan dan perangkat-perangkat yang 
terkait padanya harus berperspektif ekologis dan sustainable. Isu-
isu ekologis dan keberlanjutan sangat menggeliat pada kegiatan 
pendidikan negara-negara yang maju pendidikannya. Mereka 
‘sudah selesai dengan dirinya’, lantas berkomitmen memikirkan 
keadaan lingkungan bangsa lain karena bertolak dari asumsi 
bahwa persoalan lingkungan negara lain adalah bagian dari 
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persoalannya. Selain itu, kesadaran visioner berbasis ekologis ini 
berbicara juga tentang pemberdayaan dan rekonstruksi potensi 
dan kearifan lokal sebagai rambu untuk mengarahkan pendidikan 
yang ‘memanusiakan alam’ dan ‘mengalamkan manusia’ (eco-
humanisme). Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan hidup 
dan keberlanjutan kehidupan alam dunia senantiasa diwacanakan 
sebagai bagian dari kematangan kesadaran visioner tersebut. Karena 
itu, membentuk perilaku kognitif, afektif dan psikomotor yang 
berkarakter ekologis dan sustainable hendaknya menjadi bagian 
dari rumusan tujuan pembelajaran pada setiap mata pelajaran dari 
jenjang usia dini sampai perguruan tinggi. 

Penutup

Fitrah dasar pendidikan kita menurut filosof pendidikan 
Indonesia, Driyakarya adalah ‘memanusiakan manusia muda’. Hal 
ini mengandung beberapa pemikiran: (1) sebagai kegiatan manusia, 
pendidikan mesti dijalankan dalam kesadaran dan keterlibatannya 
sebagai manusia. Manusia-manusia yang terlibat adalah guru sebagai 
pembelajar dan peserta didik sebagai pebelajar. Kegiatan ‘belajar’ 
yang melekat dalam diri keduanya mengartikan tentang hubungan 
multirelasional, multiinteraksional, timbal balik, take and give, dan 
menghargai satu dengan yang lain dengan melibatkan sumber/media 
dan lingkungan sosial budaya sebagai sumber belajar. (2) Pendidikan 
sebagai kegiatan memanusiakan menekankan tentang suatu proses 
yang berlangsung lama dan mendalam. Proses ini berhubungan 
dengan upaya membedakan/memilahkan manusia dari perilaku 
‘kebinatangan’. Manusia dilahirkan sebagai ‘binatang’ (animal), 
tetapi kelebihannya terletak pada akal budinya sehingga disebut 
sebagai animal rationale. Secara alamiah, tak dapat dipungkiri, 
perilaku dan tindakan awal manusia persis seperti binatang. Dengan 
adanya kegiatan advokasi dan habituasi  dalam pendidikan maka 
terjadilah proses hominisasi, yaitu proses membedakan (distingsi) 
manusia dari binatang. Tanpa proses ini, peluang untuk bisa 
memasuki proses yang lebih tinggi, tidak mungkin terjadi.  
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Proses berikutnya adalah humanisasi, yang berkaitan dengan 
upaya mengangkat hakekat manusia ke taraf yang lebih manusiawi. 
Berbagai upaya membuat manusia lebih manusiawi seperti 
mengikuti pendidikan formal, non formal, dan informal. Pada fase 
humanisasi ini, manusia dapat membedakan baik/benar dan salah/
tidak benar, memiliki pikiran/pengetahuan, perasaan/sikap, dan 
tindakan/keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan 
diri, kebaikan dan kesejahteraan umum (common good).  Bila 
tingkat ini dijalankan secara baik dan benar, maka citra manusia 
mengalami transformasi menjadi ‘homo yang human’, manusia yang 
manusiawi. Pikiran, perasaan dan tindakannya sudah bergerak dari 
hanya sekedar manusia (actus hominis) menuju tingkatan yang lebih 
tinggi, yakni manusiawi (actus humanus).

(3) Pendidikan berkaitan dengan manusia muda. Orang muda 
menjadi subyek utama dari aktivitas pendidikan. Sebagai subyek 
utama, mereka memiliki potensi dan kemampuan yang masih 
bisa dikembang dan dibentuk sesuai dengan sasaran dan tujuan 
pendidikan. Orang muda menjadi andalan untuk menggantikan 
generasi tua yang pada fase-fase tertentu mengalami penurunan 
(antiklimaks) kemampuannya dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawabnya. Menurut Socrates (470 SM-399 SM), tugas 
dan tanggung jawab utama dari generasi tua adalah  mendidik dan 
‘mendialogkan’ dengan orang muda tentang masa depan tentang, 
serta menjelaskan cara-cara, metode, strategi dan pendekatan 
menjadi pemimpin baru yang kompeten dan profesional. Orang 
muda perlu menerima masukan pikiran dari orang tua tentang profil 
pemimpin yang baik untuk diri, keluarga, masyarakat dan bangsa. 
Pendidikan menjadi aktivitas peralihan (regenerasi) yang dijalankan 
secara terus menerus dan berkelanjutan. 

Ketiga poin di atas bermuara pada tujuan pendidikan untuk 
membentuk profil karakter manusia yang memiliki pikiran, sikap 
dan keterampilan kritis. Kemampuan-kemampuan ini kemudian 
diabdikan untuk membangun masyarakat bangsa, yang tidak 
melihat sesama sebagai lawan (homo homini lupus), tetapi melihat 
sesama sebagai sesama manusia (homo homini socius), dan melihat 
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sesama sebagai gambaran Tuhan yang menciptakannya (homo 
homini Deus). Pendidikan menjadi menjadi basis dan orientasi dalam 
memimpin kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara lebih 
bermartabat dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, kebaikan dan 
kebenaran umum. 
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