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Mendikbud: Sekolah l,Vajib Punya Sarjana PtS
MALANGKOTA-Selamaini

terlalu banyak dikotomi yang
ada di duniapendidikan. Yakni
ada pendidikan formal, non-
formal, dan informal. Nah, hal
tersebut rupanya membuat gusar
Menteri Pendidikan dan Ke-
budayaan (Mendikbud) RI Prof
Dr Muhadjir Effendy MAP.

Mantan rektor Universitas
Muhammadiyah Malang (UMM)
ini berencana menghilangkan
dikotomi atau pembagian tiga
jenis pendidikan tersebut. Sebab,
ketiga konsep ini bercampur dan
menjadi rancu dalarrr- sistem
pendidikan. "Saya ingln meng-
hilangkan dikotomi formal,
nonformal, dan informal. Terma-
suk konsep luar sekolah. Perlu
ada prespektif baru di pendidikan
luar sekolah (PLS) kitai' ujar
Muhadjir dalam Seminar Nasional
diHotel Ollino Garden, kemarin.

Dia mencontohkan, kegiatan
srudi ke museum merupakan
kegiatan di luar sekolah. Namun
berada di bawah tanggung jawab
sekolah. Sehingga terjadi keran-
cuan dalam menentukan ienis.
pendidikan ini. "Banyak kegiatan
yang menjadi ambigu karena

PRIHATIN: Mendikbud Prof Dr Muhadjir Effendy MAP ketika menjadi
keynote speaker di Hotel Ollino Garden, Sabtu (22110).

ada dikotomi formal, nonformal,
dan informall' papar Muhadjir.

Sebagai salah satu solusinya
agar tidak terlalu banyakkbran-
cuan, diaberharap, semua seko-
lah mempunyai ahli PLS. Agar
menerjemahkan konsep Program
Pengratan Pendidikan Karakter
(P3K) dan juga agar tidak banyak
kerancuan antara pendidikan
formal dan inJormal, iTiap seko-
lah harus ada sarjana FLS. Biar-
kan mereka berinovasi untuk

mengembangkarr- karakter anak,
dan inovasi itu bisa menjadi bagian
dari kurikulum j' ujamya

Pendidikan formal merupakan
pendidikan di sekolah yang dipe-
roleh secara teratur, sistematis,
bertingkat dengan qraratyangjelas.
Satuan pendidikan formal meliputi
SD MI, SMB MTS, SMA, MA;SMK,
MAK, dan perguruan tinggi.

Sedanglan pendidikan nonfornral
adalfi jalur pendidikan di luar
pendidikan formal. Di antaranya

TK, TPA, kelompok bermain,
lembaga kursus, sanggar, lembaga
pelatihan, kelompokbelajar, pusat
kegiatan belajarmasyarakal, majelis
taklim, dan lainnya. Sementara
pendidikan informal adalal- jahu
pendidikan yang juga di luar
pendidikan formal. Seperti pen-
didikan kepemudaan, organisasi
seni dan olahrag4 pendidikan
keterampilan dan lembaga lcrsus.

Menanggapi rencana lr,lendikbud
tersebut, Kepala Jurusan PLS
Universitas Negeri Malang (JM)
Dr Achrnad Rasyad MPd me-
ngatakan, perlu ada perbaikan di
ranah kbbijakan PLS. "Keluhan
kami lebih pada regulasi. Harus
disinlaonisasi bukan dirombak
IGrena antarjenis pendidikanpunya
kepentingan sama namun diilam
aspekberbedaj' ujamy4 kemarin.

Pria lang alcab disama Rasyad
ini mencontohkan, perubahan
regulasi perlu menitikberatkan
pada undang-undangtenaga guru.
D marn selama ini terbagi menjadi
tiga, yalni guru, dosen, dan pendidik
lainnya. "Nah yang pendidft lainnya
ini harus dipenarkandandipqi$as.
Kiiena selam-a ini lcuang sinlco-
nisasij' pungkasnya .(ryal cl lfiq)


