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DREAM MAY

Sist, bro ! Ada yang ingat momen apa saja
yang akan mencambuk dan mengingatkan kita
untuk semakin giat dalam belajar dan
mengenal sejarah di bulan Mei ini?

100 untuk Anda!! Ada 3 momen besar
yang tidak pernah dilupa dan selalu kuat
mengingatkan. Sedikit mengusutnya yuk...

Di awal bulan, tepat tanggal 1
diperingati sebagai Hari Buruh Internasional.
Buruh diberikan satu waktu untuk
menyampaikan aspirasi dan segenap suara-
suara keadilan yang diharapkannya. Meski
sering dijadikan pihak yang kurang dipandang
penuh (baca: sebelah mata), tapi dengan
adanya hari buruh diharapkan kesatuan dari
mereka memiliki bargaining position dalam
pola percaturan bisnis produksi dan industri.

Melanjutkan pada hari selanjutnya, jatuh
tanggal 2 Mei, diperingati sebagai Hari
Pendidikan Nasional. Masih tersimpan
harapan penuh para penigisi dan penggerak
dunia pendidikan akan bisa terus dan
senantiasa melakukan pergerakan masif dalam
rangka pembenahan pendidikan. Dari yang se-

Melihat kondisi tersebut penggurus pusat
KAMMI menyatakan sikap:
1. Mendesak pemerintahan SBY

Boediono mengahapus RSBI dan
merevisi UU Sisdiknas yang mengatur
RSBI atau SBI karena sekolah model
ini adalah lambang kastanisasi
pendidikan dna bertentangan dengan
semangat kebangsaan.

2. Menolak RUU PT sebagai wajah baru
UU BHP yang mengajarkan rakyat
berhutang, menganut konsep
komersialisasi pendidikan dan tidak
berpihak pada kepentingan pendidikan
nasional.

3. Mendesak pemerintah untuk
mengahapus kebijakan UN sebagai
syarat kelulusan dan mengembalikan
otonomi sekolah sepenuh hati.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas
mutu pendidikan dengan memperbaiki
sekolah rusak, mematenkan kurikulum
pro rakyat dan menuntut adanya
transparansi anggaran sekolah atau PT
kepada masyarakat umum melalui media
massa.

5. Mengajak seluruh masyarakat Indonesia
untuk mengawasi kebijakan pendidikan
yang tidak pro rakyat.

Jakarta, 1 Mei 2012
Muhammad Ilyas, Lc (Ketua Umum PP
KAMMI) CP: 085217716673

Assalamu’alaikum wr wb
Alhamdulillahirabbil’alamin, Obor
367 untuk kali pertamanya bisa
menyapa generasi militan STKS.
Semoga dengan hadirnya Obor 367 di
tengah teman-teman semua dapat
menambah ilmu dan pemahaman atas
isu-isu yang ada. Serta dapat membuat
kita sebagai mahasiswa lebih kritis
dalam menanggapi berbagai hal yang
ada. Selamat membaca. Kritik dan
saran dapat teman-teman kirimkan ke:
kammistksbandung@gmail.com.

085720847119 -- Erna
(Humas dan Media KAMMI STKS)
Wassalamu’alaikum

Bergerak tuntaskan perubahan!

Selain itu ujian nasional yang
menjadi tolak ukur kelulusan siswa
masih tetap saja dijalankan. Kebijakan
UN ini jelas melecehkan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tertanggal 21 Mei 2007 yang diperkuat
oleh keputusan Pengadilan Tinggi
Jakarta dan Mahkamah Agung. Putusan
yang telah mengabulkan gugatan
citizen law suit ini menetapkan bahwa
kebijakan UN telah melanggar HAM.
Sudah terbukti banyak pelanggaran dan
kecurangan UN sehingga berpotensi
mengahasilkan koruptor muda yang
membahayakan masa depan Indonesia.

Lebih merepotkan di tengah
semakin memburuknya kondisi
pendidikan nasional, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan gagal
mengendalikan arus korupsi sehingga
semakin tumbuh subur dan merusak
sistem pendidikan nasional. Adanya
dugaan aliran dana korupsi Nazarudin
kepada kampus di tanah air dan
penyimpangan dana BOS semakin
menjelaskan bagaimana Kemendikbud
layak mendapatkan (PIALA KORUPSI
PENDIDIKAN). Tidak heran ratusan
sekolah rusak masih banyak terjadi.
Lebih menyedihkan transparasi anggaran
pendidikan masih jauh dari pendidikan.
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INFOKEGIATANKAMMI
1. Berbagi bersama PSM KAMMI. Target
bimbingan dengan anak jalanan dan
penguatan belajar taman al Islah Dago.
Ahad, 08.00 – 12.00 Depan Cicadas Mall
2. Pelatihan bermain media (menulis dan nge-
blog) setiap hari senin pukul 09.00 – 11.00
WIB.
3. Studi pemikiran kritis ke-Indonesiaan dan
kesosialan. Senin, 16.00 – 17.30 WIB di
serambi Masjid STKS
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Pemerintah dianggap gagal menerapkan
konsep pendidikan untuk semua dan sebaliknya,
justru yang banyak terjadi tercipta kesenjanagn
pendidikan antara si kaya dan si miskin. Tidak
heran semakin hari banyak penetangan terhadap
RSBI sehingga kelompok peduli pendidikan
mengajukan gugatan yudicial review kepada
MK pada tanggal 20 maret 2012 silam yang
menyatakan bahwanya RSBI bertentangan
dengan misi besar bangsa Indonesia dan
melanggar amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1
dan 3.

Dalam sektor perguruan tinggi keberpihakan
pemerintah kepada masyarakat semakin tidak
jelas. Sistem tata kelola perguruan tinggi
melalui mekanisme RUU PT justru semakin
berlepas tangan dalam persoalan pendidikan.
Pemerintah menyerahkan mekanisme
pembiayaan pendidikan kepada perguruan
tinggi (otonomi kampus) dan masyarakat
sehingga membuat biaya masuk perguruan
tinggi semakin mahal.

Adanya keinginan pemerintah
memberlakukan RUU PT semakin membuat
kita sadar UU BHP yang telah dibatalkan pada
tanggal 31 Maret 2010 oleh MK akan kembali
dihidupkan. Apalagi pemerintah juga
menghendaki adanya internasionalisasi
pendidikan yang menggerus identitas dan nilai
kebangsaan. Kita tidak dapat membayangkan
akan dibawa kemana arah pendidikan nasional
jika RUU PT disahkan.

Sedikit menyoal tentang kebangkitan, dalam
konteks nasional maupun konteks keduniaan
dalam pilar-pilar kebangkitan ummat secara
global dipaparkan bahwa tahapa-tahapan yang
dilalui secara sistematik oleh Hasan Al Banna
dalam mencanangkan kebangkitan adalah:
• Bagian pertama, merenungkan tantangan-
tantangan yang dihadapi oleh Umat.
• Bagian kedua, menganalisis sejarah
• Bagian ketiga, menyimpulkan berbagai
pelajaran
• Bagian keempat, menjelaskan cara
berinteraksi dengan peajaran – pelajaran baru.

PERNYATAAN SIKAP
PP KAMMI

Raport merah pendidikan: Mendiknas Gagal
Pimpin Reformasi Pendidikan

***
Pendidikan adalah upaya sadar dan

terencana bagaimana membangun bangsa
Indonesia mencapai kehidupan lebih adil dan
sejahtera. Itu mengapa banyak negara
memprioritaskan pembangunan bidang
pendidikan sebagai salah satu indikator penting
kesuksesan sebuah negara. Sebab mereka
memandang pembentukan kualitas SDM hanya
dapat dihasilkan melalui kebijakan terpadu,
terencana dan terarah dalam sektor pendidikan.
Ketika pendidikan berhasil dapat dikatakan
pembangunan negara tersebut akan banyak
mengalami kemajuan.

mula dirasakan masih banyak mengalami
kebocoran di kanan maupun kiri pendidikan,
dengan adanya momentum peringatan akan
memberi kesempatan bagi para pengisi dan
penggerak pendidikan berintropeksi lantas
berlanjut pada tataran perbaikan. Baik untuk
pendidikan.

Masuk ke tanggal 20 Mei, ada kata
kebangkitan. Momen Kebangkitan Nasional ada
dan diperingati, dengan harapan apa yang ada di
ranah kebaikan maupun keterpurukan bisa ditilik
keberadaannya. Kalau yang ada adalah kebaikan,
maka dilanjutkan dan ditingkatkan, jika yang ada
keterpurukan maka sudah selayaknya dievaluasi
untuk kemudian dibangunkan, diluruskan dan
dijalankan. Semua butuh gerak, dan gerak akan ada
setelah ada i’tikad untuk bangkit.

GELORA KEBANGKITAN
Berbangkit untuk sebuah perubahan, berkarya

untuk sebuah pembenahan. Tidak dipungkiri oleh
setiap kepala, bahwa momen kebangkitan adalah
saat kelelapan dan kemanisan istirahat itu harus
tergadaikan dengan kelelahan dan pengorbanan,
dengan mengucurkan tetes keringat kepanasan
serta peluh darah pengabdian. Bergerak untuk
menuntaskan perubahan. Saat yang lain tengah
istirahat dalam ketenangannya, saat yang lain
sedang tersenyum dalam kebahagiaannya ada
keengganan untuk bersantai yang datang, perlahan
mengajak untuk kembali merasakan nuansa manis
perjuangan. Memenuhi mimpi yang belum
tersempurnakan. Menyebutnya sebagai era
‘kebangkitan’.

Indonesia sebagai negara yang memiliki
SDM besar belum mampu mengoptimalkan
sektor pendidikan sebagai bagian penting
membentuk kesadaran kolektif dan
keunggulan masyarakatnya. Praktik
komersialisasi, neoliberalisme, neokapitalisme
dan diskriminasi pendidikan masih banyak
terjadi. Dalam aspek anak usia dini
kesempatannya menikmati pendidikan masih
bersifat terbatas. Menurut data Dirjen PAUD,
non formal dan informal sekitar 15 juta anak
usia dini berumur 0-6 tahun belum terlayani
fasilitas pendidikan.

Padahal pemerintah menargetkan
setidaknya 75% dari 30,2 juta anak usia dini
sudah bisa terlayani pada tahun 2014.
Pemerintah mengatakan target itu sulit
tercapai. Sekarang baru 58% ank usia dini ikut
PAUD termasuk di taman baca al Qur’an.
Kondisi diperparah pada level SMP dan SMA
dimana biaya pendidikan, pungutan liar dan
pemberlakuan Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional (RSBI) membuat pendidikan
berkembang sebagai komoditas jasa.

Sebuah konsep yaang menyimpang dari
amanat konstitusi untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa. Selain itu pemberlakuan
RSBI/SBI melahirkan kastanisasi pendidikan.
Akibatnya pendidikan menjadi mahal,
sehingga akses masyarakat menikmati
pendidikan mengalami diskriminasi.
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