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Jokowi dan JK menolak usulan moratorium ujian nasional (UN) yang dimajukan Mendikud Muhadjir di akhir tahun 2016. Penolakan moratorium UN dengan berbagai alasan itu masih perlu dikaji ulang di tahun 2017 karena beragam alasan berikut. Pertama, pemetaan mutu pendidikan nasional tidak perlu dilakukan setiap tahun. Meski UN sudah berlangsung 13 tahun lamanya, standar nasional pendidikan (SNP) sekolah-sekolah kita masih sangat timpang, bahkan sekolah-sekolah yang dekat dengan ibu kota atau kota. Padahal pemerintah menjadikan nilai UN untuk pemetaan mutu pendidikan di daerah tertentu, kemudian akan menjadikannya prioritas penerima bantuan. Tujuan ini gagal dipenuhi oleh pemerintah seperti dijelaskan di atas.
Kegagalan pemerataan SNP itu bisa jadi karena keterbatasan dana pendidikan di pusat dan di daerah. Karena itu, dana tahunan UN sebesar 500 miliar bisa digunakan untuk pemenuhan SNP di sekolah-sekolah, swasta dan negeri, terutama di daerah terluar, terdalam, dan tertinggal (3T). Pembenahan sekolah-sekolah yang rusak dan jembatan penyebrangan jauh lebih utama daripada pelaksanaan UN setiap tahun.   
Kedua, mutu pendidikan nasional bisa juga diketahui dari penilaian eksternal semacam PISA (Programme for International Student Assesment) dan TIMSS (Trend International Mathematics and Science Study). UN bukan satu-satunya cara mengetahui mutu pendidikan Indonesia. Hasil penilaian dua lembaga internasional tersebut selalu menunjukkan peringkat Indonesia berada di bawah negara-negara Asia seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Data ini seharusnya menyadarkan kita untuk lebih fokus pada perbaikan proses pembelajaran daripada menilai hasil belajar siswa di SD, SMP, dan SMA dalam bentuk UN. Singkatnya, tanpa UN kita sudah tahu di mana dan bagaimana posisi mutu pendidikan nasional kita.  
Ketiga, motivasi belajar siswa harus muncul dan bersemi sepanjang waktu bukan hanya menjelang UN. Tugas guru paling utama adalah mengajarkan siswa mencintai belajar dan membaca di mana pun dan kapan pun. Siswa belajar karena suka dan menghargai ilmu pengetahuan bukan karena ingin lulus ujian. Maka, setiap menghadapi ujian apa pun termasuk UN, siswa tidak akan merasa takut karena sudah biasa belajar dan berlatih. 
Keempat, nilai UN yang masih menjadi penentu kelulusan meski tidak 100 persen mengakibatkan oknum guru memanipulasi nilai rapor. Tidak ada guru yang ingin anak didiknya tidak lulus sekolah sehingga mereka akan memberikan nilai rapor yang tinggi sebagai antisipasi nilai UN siswa yang rendah. Siswa tidak lulus karena nilai mata pelajaran merupakan aib bagi guru, orangtua, dan kepala sekolah. Penghapusan hasil UN sebagai penentu kelulusan mungkin perlu dipertimbangkan agar guru berhenti berdusta alias jujur.  
Kelima, pelaksanaan UN 2016 berbasis komputer maupun kertas masih diwarnai kecurangan seperti kebocoran soal dan jual-beli jawaban. Kecurangan seperti itu berulang terjadi setiap pelaksanaan UN menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah dan mental sakit pelaku pendidikan kita. UN yang dilaksanakan beberapa hari saja merusak proses pendidikan selama tiga tahun di sekolah karena siswa belajar tentang ketidakjujuran.
Apa yang harus dilakukan guru dan pemerintah untuk UN yang lebih baik? Pertama, guru mengajar siswa untuk bisa menjawab soal-soal pilihan ganda tanpa melupakan pengembangan minat dan bakat siswa. Siswa yang tidak berbakat dalam mata pelajaran UN tidak perlu dipaksakan meraih nilai tinggi tetapi difasilitasi pengembangan bakatnya masing-masing. UN hanya mengukur pengetahuan siswa padahal belajar juga menumbuhkan sikap dan keterampilan yang justeru terbukti lebih penting dalam hidup kelak. Bimbingan belajar bisa saja masuk ke sekolah sepanjang tidak memberatkan siswa dari keluarga miskin. Siswa kaya harus membantu siswa yang miskin. 
Kedua, pemerintah memberikan prioritas program pemerataan guru dan fasilitas pendidikan sehingga kesenjangan pendidikan di kota dan desa tidak terlalu jauh. Pelatihan guru harus menyasar mereka yang sama sekali belum pernah ikut pelatihan, sehingga peran pemerintah daerah sangat penting. Pelatihan guru juga biasa diinisiasi oleh kepala sekolah dengan cara bekerjasama dengan komite sekolah dan dunia industri. Pelatihan penting karena guru kompeten merupakan kunci keberhasilan pendidikan.    
Ketiga, UN BK di semua sekolah akan menjadi pilihan tak terelakan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga pemenuhan fasilitas komputer di sekolah harus menjadi prioritas pemerintah yang lainnya. Pemerintah tidak bisa sendirian, sehingga harus bekerjasama dengan daerah dan pelaku industri, bahkan masyarakat mampu. Guru harus melek teknologi sehingga mereka bisa memanfaatkan komputer tidak saja saat UN tetapi untuk pembelajaran sehari-hari dan peningkatan wawasan keilmuan.
Dari penjelasan di atas bukan mustahil Mendikbud Muhadjir akan mengajukan moratorium UN jilid kedua, dan semoga Jokowi dan JK mendengar informasi yang komprehensif tentang kelemahan UN. Bukankah seharusnya mereka mendengar suara menteri yang diangkat karena mereka percaya kapasitasnya dalam pendidikan?        

