Menanti Kinerja Pendidikan Anies—Sandi
(Suara Guru, Edisi November-Desember)



	Senin (16/10/2017), Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Persoalan Jakarta tidak hanya soal kemacetan dan banjir yang sangat akut. Banyak persoalan pendidikan yang perlu dipecahkan ole Anies dan Sandi selama memimpin Jakarta. 
	Masyarakat menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan Anies-Sandi, khususnya perbaikan pendidikan. Sejarah akan mencatat apakah Anies yang berpengalaman di dunia pendidikan, mantan rektor, dan mantan menteri pendidikan era Jokowi ini mampu mengurai persoalan berikut.
	Dari aspek bangunan dan fasilitas sekolah, pertama, banyak sekolah yang rusak dan tidak layak tetapi tidak bisa segera dibangun atau direhab karena persoalan tiada dana atau birokrasi keuangan yang ruwet. Penanganan sekolah rusak atau tidak layak sering lamban karena aturan yang rumit dan birokrasinya panjang. Dampaknya siswa belajar tidak kondusif bahkan ada yang menjadi korban runtuhan atap sekolah saat hujan lebat disertai angin besar.    
Kedua, tidak tersedia atau sempitnya lahan bermain dan olahraga di sekolah. Persoalan ini jarang menjadi perhatian publik padahal sangat penting bagi pengembangan bakat anak dan kenyamanan mereka selama berada di sekolah.  
Lahan sekolah yang sempit tidak cukup untuk menyediakan ruang olahraga dan taman bermain. Bahkan jumlah siswa di setiap kelas melebihi kapasitas ideal karena sekolah kekurangan kelas, sementara peminat sekolah negeri sangat tinggi—karena gratis. 
Ketiga, tidak ada ruang perpustakaan, koleksi buku yang tidak memadai, atau tidak ada pengelola perpustakaan. Sekolah tanpa ruang perpustakaan masih banyak di Jakarta. Jika pun ada, keadaannya jauh dari layak. Jumlah buku sangat minim, tempat membaca tidak tersedia atau tidak nyaman, ruangan dan buku-bukunya tidak terawat dan tidak bersih, dan sering hanya dikelola oleh guru, bukan oleh staf khusus yang sarjana perpustakaan. 
Tidak heran jika minat baca anak-anak Indonesia sangat rendah. Peran perpustakaan sangat besar terhadap pengembangan budaya baca. Perpustakaan sekolah yang baik akan mendongkrak minat baca siswa bahkan guru dan staf sekolah.
Keempat, jumlah toilet kurang atau tidak bersih. Kurangnya toilet dan ketidakbersihannya bukan hanya soal kekurangan lahan dan dana. Kondisi ini menunjukkan lemahnya paradigma kepala sekolah dan guru terhadap hakikat pendidikan. 
Bagaimana pendidikan kebersihan—yang sering digaungkan di sekolah—bisa berhasil jika di sekolah anak-anak melihat kondisi yang sebaliknya. Kebersihan toilet adalah cermin utama yang menunjukkan benar-tidaknya pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap pendidikan.     
Sedangkan dari aspek pembiayaan pendidikan, pertama, gaji guru honorer dan guru swasta masih kecil. Gaji guru PNS Jakarta besar tetapi guru honorer dan guru swasta masih banyak yang di bawah UMR (Upah Minimum Regional). Ketimpangan pendapatan ini sangat tidak adil karena beban mengajar guru sama, baik yang PNS maupun yang tidak.  
Janji pemerintah mengangkat guru honorer menjadi PNS tidak kunjung ditepati. Sebelum keputusan menjadikan mereka PNS yang entah sampai kapan, sebaiknya pemerintah menyusun skema pemberian gaji yang layak bagi guru honorer. 
Kedua, peran masyarakat kecil bahkan hampir tidak ada. Kecuali dana BOS dari pemerintah pusat, Pemda DKI memberikan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan), BOB (Bantuan Operasional Buku), dan BRPS (Bantuan Rawan Putus Sekolah). Ada juga KJP (Kartu Jakarta Pintar) yang mirip dengan skema BRPS.  
Semua program pembiayaan pendidikan itu mengharuskan sekolah tidak memungut biaya sepeser pun dari orang tua siswa. Saat ini masyarakat memaknai bahwa sekolah itu gratis. Melarang sekolah memungut biaya pendidikan kepada semua orang tua siswa tanpa kecuali merupakan kebijakan yang sangat keliru. 
Kenyataannya pemerintah belum bisa menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Kualitas sekolah sangat beragam. Ada yang sangat bagus, bagus, dan lebih banyak yang tidak bagus. Artinya peran masyarakat masih sangat dibutuhkan dalam membangun pendidikan, khususnya orang tua siswa yang mampu. 
Ketiga, pengembangan bakat siswa tidak efektif. Pendidikan tidak hanya sekedar belajar di kelas, tetapi mengembangkan bakat dan minat anak yang beragam melalui ekstrakurikuler. Masalahnya setiap kegiatan pengembangan bakat siswa membutuhkan biaya yang sering tidak bisa didanai oleh sekolah karena keuangannya minim. Sementara itu memungut biaya dilarang oleh pemerintah.  
Jadilah sekolah itu berjalan apa adanya. Sekedar tatap muka di kelas lalu pulang. Program-program ekskul yang merupakan wahana pematangan bakat siswa dan pintu meraih prestasi di level nasional dan internasional perlahan akan mati jika kepala sekolah tidak berani memungut biaya karena takut salah bahkan terkena sanksi.   
Keempat, angka putus sekolah sangat tinggi karena faktor kemiskinan. Di antara janji Anies-Sandi adalah meminimalisir angka putus sekolah ini. Semua program pemerintah pusat dan daerah tersebut belum bisa menjamin anak-anak Jakarta minimal lulus SMA karena kebutuhan mereka tidak hanya sekolah tetapi perlu biaya untuk makan sehari-hari.
Anak-anak usia sekolah mencari nafkah di lampu merah, tempat kemacetan, mall, masjid, terminal, stasiun, pasar, bahkan kampus. Sungguh memprihatinkan. Di kala anak-anak seusia mereka memakai seragam dan belajar di sekolah, mereka mengais rezeki di tengah terik matahari dan dinginnya guyuran hujan.
Demikianlah beberapa masalah pendidikan di Jakarta yang harus ditangani Anies-Sandi. Kepakaran dan komitmen Anies dalam dunia pendidikan seperti diperlihatkannya selama ini, semoga menjadi bekal berharga untuk menjadikan kualitas pendidikan di Jakarta lebih baik. 
Semoga energi keduanya tidak habis oleh isu reklamasi teluk Jakarta. Sebaliknya, keduanya bisa merangkul semua pihak, mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha dan dunia industri hingga masyarakat luas untuk bersama-sama menjadikan Jakarta sebagai barometer keberhasilan bidang pendidikan, khususnya tingkat dasar dan menengah. []    

