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Tema Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini adalah “percepat pendidikan yang merata dan berkualitas”. Membaca tema ini—dengan kalimat perintah—saya langsung ingat pesta tahunan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang baru saja usai. Meski dinilai memiliki banyak keunggulan dibanding ujian kertas dan pensil, ia membuat kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa pusing tujuh keliling.
Bukti tidak meratanya pendidikan di Indonesia semakin terang benderang, khususnya aspek sarana dan prasarana. Sekolah-sekolah percontohan dan unggulan saja kewalahan menyediakan komputer untuk sekian ratus siswa, apalagi sekolah-sekolah biasa di kabupaten/ kota. Demi prestise pejabat dan pemerintah, banyak sekolah dipaksa melaksanakan UNBK padahal kondisi riilnya tidak memungkinkan. 
Dalam waktu singkat dan kondisi keuangan yang kritis, kepala sekolah harus menyediakan komputer, server, dan genset. Sementara itu sebagian siswa harus menumpang ujian di sekolah lain, menginap, dan berlatih UNBK secara dadakan. Target kuantitas sekolah pelaksana UNBK terkesan dipaksakan. Tidak berdasarkan kajian mendalam. 
Pemerataan pendidikan berjalan lamban karena beberapa faktor. Pertama, dana pendidikan untuk penyediaan sapras sangat terbatas: dibandingkan dengan jumlah sekolah negeri dan swasta. Setiap tahun, ke sekolah mana saja dana itu diberikan kerap mengundang Tanya. Jangankan untuk penyediaan komputer dan jaringan internet, bangunan sekolah kita saja banyak yang rusak. Atap sekolah ambruk sering terjadi bahkan menelan korban.
Kedua, alokasi dana tidak tepat sasaran. Sementara banyak sekolah rusak berat maupun ringan, banyak instansi pemerintah yang tiap tahun membangun gedung baru atau merehab gedung yang sebenarnya masih layak pakai. Renovasi gedung atau lainnya di kantor pemerintahan atau kampus negeri bukan karena kebutuhan tetapi penyerapan anggaran. Ujungnya adalah indikasi korupsi.
Percepatan pendidikan yang merata dan berkualitas memerlukan keterlibatan swasta, baik individu maupun kelompok. Semua pihak yang mampu di negeri ini harus peduli pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan mengengah. Kepedulian ini langka, mahal, dan harus diperjuangkan bersama. “The only thing more expensive than education is ignorance,” kata Benjamin Franklin.
    Pertama, orang tua siswa yang mampu didorong memenuhi standar minimal sapras di sekolah, tanpa paksaan. Komite sekolah sebagai wadah berkumpul orang tua siswa harus diberdayakan dalam pemenuhan standar pendidikan sehingga mereka yang benar-benar mampu punya andil dalam peningkatan mutu pendidikan.
Sementara itu sekolah yang sudah bagus atau rujukan diupayakan membantu sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Kinerja kepala sekolah atau komite dinilai dari keberhasilannya membina dan memajukan sekolah-sekolah sekitar, di samping kemajuan sekolahnya sendiri. Tidak hanya aspek akademik, bantuan sekolah ke sekolah juga bisa berupa fasilitas dan pembangunan gedung.  
Upaya itu tidak akan mudah. Kepala sekolah harus mendapatkan kepercayaan orang tua siswa sehingga mereka berkenan gotong royong membangun sekolah bermutu. Membantu tanpa pamrih. Kepercayaan itu akan lahir jika kepala sekolah hadir sebagai pemimpin dan pribadi yang baik.
Kedua, dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan diarahkan ke sekolah-sekolah kategori rendah. Pemerintah harus membuat regulasi tentang ini secara khusus. Tidak elok suatu daerah yang banyak perusahaan besarnya tetapi keadaan sekolah-sekolahnya buruk. 
Sekolah berperan penting dalam kehidupan masyarakat sekitar, maka wajar Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dudi) membantu pembangunan dan pengembangan sekolah. Kepala sekolah, komite, pemerintah daerah, dan Dudi perlu duduk bersama membincang penguatan mutu pendidikan. Kepala sekolah dan komite yang bergerak sendiri melobi Dudi kerap gagal. Intervensi Pemda melalui regulasi penting agar kerjasama dan sinergi Dudi dengan sekolah terwujud.
Seperti sekolah, Dudi juga harus berperan terhadap masyarakat sekitar terutama sekolah-sekolah di sekitarnya. Dudi tidak bisa hanya berpangku tangan saat tahu peran penting pendidikan bagi perubahan individu dan masyarakat. “When individuals change, society will change. And when society change, the whole world will change. The welfare of the individual is bound up with the welfare of society as a whole,” tulis Sathya Sai Baba.
Kerja dan kepedulian bersama itulah yang memungkinkan pemerataan pendidikan yang berkualitas di Indonesia bisa terwujud. Pemerintah harus mampu mengajak orang tua dan Dudi untuk peduli pendidikan. Kuncinya adalah pemerintah harus memiliki kredibilitas dan kapasitas dalam mengelola bidang pendidikan sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat.
Jika pemerintah seperti ini di mana korupsi bidang pendidikan masih tinggi, dan kebijakan pendidikan lemah dan silih berganti sebelum tuntas, maka sulit mendapatkan kepercayaan masyarakat. Karena itu pemerintah harus mulai serius mengelola pendidikan: revolusi mental pejabat, birokrat, dan praktisi. Sungguh kita tidak ingin, tema melajukan pendidikan yang merata dan berkualitas hanya akan tinggal kenangan, lapuk dimakan waktu.                

