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menggali dan melacak
sistem politik demokratis. Penlfitian ini dilakukan untuk
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dan produk pengembangan kurikulum
seluruh pror.,
kewarganegaraan.
pendidikan
Tujuan penelitian ini ialah untuk menemukanupaya kebijakan
kewargaanmel.alui
nasionaldi Indonesiamentransformasikangagasanmasyarakat
pada jenjang pendidikan
kebijakan p.ng.*burrgun pendidikan kewarganegataan
dasardan menengahera reformasi'
pengumpuian data menggunakan t9$ik wawancara dan dokumenter'
yang terlibat dalam proses
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pembuatankebijakan pendidikan, t"erutamapendidikan kewarganegaraan'
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dokumenter dilakukanterhadapsumber-sumber
reformasi telah
Temuan penelitian mJnunjukkan bahwa: (1) gerakan
(2) penyusunan
mempengaruhi gagasan konstrutsi masyarakat kewargaan;
pendidikan kewarganegaraan
karakter masyarakatkewargaan melalui reformasi
bisa dipisahkandari
menunjukkanbahwa kebijakan pendidikan samasekali tidak
kebijakan pendidikan
lingkungan politik yang melatarinya, sehingga
oleh nilai-nilai dari
kewarganegaraandi Indonesia pun t*jut kuat dipengaruhi
tengah beilangsun-g;(3) transformasi gagasan masyarakat
sistem politik ff;
reformasi pendidikan
kewargaan demokratis- yang li.;uUu*un - dalam
menengah menekankan
kewarganegaraanpada jenjang p.ttdidikun dasar dan
demokratis'
kepadi peribentukantomp.t.nii [.*ut ganegataan

0601498
Samsuri

- 1-

Disertasi
Ringkasan

ABSTRACT

samsuri' 2010' The Transformationof civit
society ldeas Through civic
EducationReformin Indonesia(sndy on Developing
thi civic Educationpolicy
Elementary
and
s-econdary
Education
Leveisin ReformEra). social studies
! -the
Education Program. school of Postgraduate
Studies. Bandung: Indonesia
universityof Education.promotor:prof. Dr. Idrus
Affandi, s.H.; co-promotor:
Dr. BunyaminMaftuh, M.pd., M.A.; Member:prof.
Dr. Karim suryadi,
il.o,l

Post-1998reformmovementin Indonesian
has broughtsomeimplications
towardall living aspectsof the country.one of those
is eduiationsector.shaping
civil societythroughcivic educationi, on. of education
reform,eventhat effort
should face some constraints,especially in
constructing the policies,
methodologies,
and practices.Therefoie,this researchis conducted
in order to
exploreandtrack the wholeprocessandproductof
the civic educationcurriculum
development.
Thepurposeof this researchis find out the processandproduct
.
of national
education
policiesin the eraof reformationto transform
the ideaof civil society
throughcivic educationreformfor elementary
unJ rrrondaryeducation.
In finding the data,this researchis applyinginterv-iew
techniqueto some
importantinformantsinvolving in the poriri.r--ufing
procest;; documentary
explorationtechnique.
The findingsof this researchare as follows: (1)
the idea of civil society
construction
hasbeeninfluencedby thereformationmovement;(2)in
constructing
the characterof civil societyhasbeeninfluenced political
by
circumstances,
and;
(3) transformation
of democraticcivil societyis manirested
into civic education.
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TRANSFORMASIGAGASAN MASYARAKAT KEWARGAAN (CIWL SOCIETN
MELALUI REFORMASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
Pada
KebijakanPendidikanKewarganegaraan
(StudiPengembangan
JenjangPendidikanDasardan Menengah)
RINGKASAN DTSERTASI

I. Latar Belakang Masalah
Peranwarga negara,baik secaraindividual maupunsecarakelompok seperti
di lembaga-lembaga kemasyarakatan, dalam perumusan dan pengambilan
keputusanuntuk kebijakan publik merupakansalah satu karakteristik dari sebuah
negara demokrasi. Hal itu dapat dilakukan melalui partisipasi sukarela dengan
membentuk asosiasi-asosiasimasyarakat kewargaan (beberapa menyebutnya
sebagaiorganisasinon-pemerintah,Non-GovernmentOrganizalion (NGO)) secara
bebas,di mana para warganegaru dapat melakukan kebaikan bersama(common
gooA sebagaiperwujudanpartisipasiaktifnya dalam sebuahruang publik. Melalui
keterlibatan warga (civic engagemenl)tersebut, warga negara mengembangkan
pengetahuan,kecakapan, kebajikan, dan kebiasaan (habits) yang membuat
d.rnokturi dapatbekerja (Patrick 1999:41). Padataraf tertentu asosiasi-asosiasi
masyarakat kewargaan (civit society) dapat menjadi kekuatan tanding
(countervaiting) melawan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan
(Patrick,1999:41).
Keberhasilan gerakanmasyarakatkewargaan(civi I soci ety) menumbangkan
rejim Komunis di belahanEropa Timur dan Tengah pada akhir 1980-andan awal
1i90-an, telah membuka cakrawala baru terhadap arti penting masyarakat
kewargaan (civit society) untuk kehidupan politik demokratis. Masyarakat
kewargaandalam konteks Eropa Timur dan Tengahdiposisikan secaradikotomis,
dalam arti penghadapanmasyarakatkewargaanmelawan (versus) dominasi dan
hegemoni t rga-tu atas diri mereka sendiri. Pada gilirannya, wacana masyarakat
kewargaan dengan berbagai terminologi yang melingkupinya kembali menjadi
agendademokratisasiglobal.
Blok
Di sisi lain, runtuhnyaimperium Uni Soviet yang merepresentasikan
Timur (Komunis) sebagai tanda akhir Perang Dingin, oleh sejumlah ilmuwan
politik telah melahirkan sejumlah kekhawatiransekaligusterhadapkemungkinan
ierjadinyabentuk perangbaru..FrancisFukuyama(1989; 1992)menyebut akhir
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PerangDingin sebagaiakhir sejarah(TheEnd of History), di manakapitalismedan
demokrasiliberal menjadi pemenangatasideologi komunisme. Harapanterhadap
masyarakatkewargaanuntuk mewujudkantatanansistem politik demokratispasca
kejatuhanrejim Komunis di Eropa Timur dan Tengah,justru telah melahirkan
bentuk-bentuk konflik dan peperanganbaru berskala tokal ataupun regional.
Masyarakatkewargaany angtumbuh selamakekuasaanrejim Komunis mengalami
kegagapan ketika dihadapkan kepada situasi baru perubahan tatanan politik
nasional dan regional yang berdampaksecarainternasional.Lahirnya kesadaran
etnik yang menjalar menjadi perang saudara (perang sipil, civil war) dari
masyarakat di bekas-bekasnegara bagian Uni Soviet, dan bekas Yugoslavia
(Kolsto, 2008) adalahbeberapacontoh lemahnyafondasi masyarakatkewargaaan
di bekasnegara-negarayanglebih dari lima dekadedi bawah kediktatoraniejim
komunis. Kepercayaan(trust)dan jaringan ikatan sosial (social network) sebagai
bentuk-bentukmodal sosial dari masyarakatkewargaan(Putnam, 1993) tampak
belum sepenuhnyaterbentuk,sehinggamudahmengalamikonflik.
Pada skala global, kekhawatiran Samuel P. Huntington (1993; 1996)
terhadapkemungkinanadanyaperangbaru bernama"perang antarperadaban'(the
clash of civilizations) merupakan indikasi bahwa kemenangankapitalisme dan
demokrasi liberal atas runtuturya rejim-rejim komunis, bukanlah kemenangan
seluruhnyabagi masyarakatkewargaan(baik di tingkat nasional maupun global)
itu sendiri.Amerika Serikat sebagaiagenutamakapitalismedan demokrasiliberal
berusahamempengaruhi masyarakat dunia dengan menjadikan dirinya sebagai
model bagi negara-negaralain, khususnyadi bekas negara-negarakomunis dan
negaradunia ketiga. Sebagaisuperpower tunggal pada pascaPerangDingin ini,
Amerika Serikatmengalamisindrom "benign hegemon" (hegemonilunak) dengan
menyebarkan kepada dunia yaitu tiga kata majemuk khas, yaitu ,,American
uniqueness,
American virtue, and Americanpower" (Huntington, 1999:38).
Pada skala nasional Indonesia, pergumulan masyarakatkewargaanmasih
sedang mengkonsolidasikan kehidupan demokrasinya, meskipun sebelumnya
pernahmemiliki berbagairagam bentuk atribut demokrasi(era demokrasiliberal,
demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila). Selain itu, Indonesia perlu
membangunbudaya politik kewargaan(civic culture) yang demokratis dengan
makin terbukanya ruang publik, tempat masyarakatkewargaan memberdayakan
dirinya di dalam sistempolitiknya (negara).Hal itu semuanyaadalahdalamrangka
menjadikanIndonesiayang unik(uniqueness),bijak (virtue) dan kuat (powedut).
Persoalannya,di manakahmasyarakatkewargaandalam gerakanreformasi
di Indonesia?Studi Mansour Fakih (1996) menunjukkan keberadaanmasyarakat
kewargaan dalam bentuk lembaga-lembagaswadaya masyarakat (LSM) yang
bekerja di tingkat arus bawah (grass root) dengan berbagai macam spesifikasi
programnya. Pada bagian lain, organisasi-organisasikemasyarakatan(ormas)
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seperti persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Federasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (SPSD, komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)' adalah
beberapacontoh oryanisasi masyarakatkewargaan yang keberadaannyatidak
tebih sebagaikepanjangantangan pemerintah Orde Baru ketika itu. Di bidang
keagamaarilslam,ot-ui sepertiMuhammadiyahdan Nahdlatul Ulama (NU) yang
berjiri jauh sebelumRepublik Indonesiaterbentuk,peranannyasebagaiorganisasi
,nuryu*kat kewargu* -.ngalami pasangsurut sejalandengankepemimpinandan
kepintingan yang-tumbuh dalam masing-masinglembagatersebut.Partai politik
seperti iurtui pJrsatuan Pembangunan(PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia
(pbl) serta Golongan Karya (Golkar), sebagai kekuatan politik di tingkat
terhegemoni oleh kekuasaanrejim Orde Baru' Partai
infrastruktu6u-u-i-a
politik tidak dapatmembangunkekuatangerakanmasyarakatkewargaan,karena
mereka sendiri merupakan kekuatan politik yang terputus dengan basis
konstituennyadenganhebijakanmassamengambang(lo ating masses)'
diketahui, bahwa paradigma pendidikan
Sebagaiman-a telah
kewarganegaraar:di Indonesia selamalebih 30 tahun pada era Orde Baru lebih
banyak dititikberatkan kepada pembentukan karakter kepatuhan warga negara
(siswa)terhadaptafsir resmi rejim politik. Kepatuhanwarga negaraterhadaptafsir
kebajikanataukeutamaanwarganegara(civic
iejim (pemerintah)dianggapse-bagai
virtuei yang dilekatkan paOa misi pendidikan kewarganegaraan ketika itu'
Kepatuhan ini ai satu sisi melahirkan hipokrisi (kemunafikan) antara wacana
dengantindakan kewargaan(civic action) yang diharapkan.Di sisi lain, ukuran
keutamaantindakan kewargaan sebagaiakibat hipokrisi tadi ialah lebih banyak
politik serta
dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan dan kepentingan
,t onolni dalam jabatan publik, sehinggatindakan kewargaanyang diekspresikan
seorangindividu cenderungbersifat semu.
warganegarayangpatuh, hegemonitafs{ dan wacanadari
Fenggambaran
negara teihadap warga negara, serta minimnya peluang budaya kritis dalam
politik
hubungan masyarakai kewargaan (civil society) dengan masyarakat
(nrgu*) selamahampir 32 taiun di Indonesia,pada gilirannya t.Ph membentuk
UuO'uvu'politikkewargaarLyang tidak kondusif terhadapsistem politik demokrasi.
pada era Orde Baru, analisis
k.**g*egaraan
Dalam iingk tp p.ttliait*
kewarganegataandalam buku-buku teks
Katidjernitt tZbOil terhadap *aru*
pendidikan Pancasiladan Kewarganegataan(PPKn) terbitan resmi Departemen
pendidikan Pendidikan dan Kebudayaanbekerjasamadengan Badan Pembinaan
pendidikan pelaksanaanPedomanPinghayatandan PengamalanPancasila(BP-7)
warga
menunjukkanbagaimanakuatnya kepentinganpolitik rejim mengkonstruksi
pendidikan
n.guru" sedemiklan rupa selama Orde Baru. Buku-buku teks
tersebutsebagaibuku wajib di sekolahmenggambarkankuatnya
kewarganegaraan
konsei idelologi negara, konstitusi nasional dan ide negara integralistik, sebagai
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suatuprinsip panduandalam narasibangsamenuruttafsir rejim (Kalidjernih, 2005:
360).
Sebelum diperkenalkannyamata pelajaran Pendidikan Kewarganegar7161n
pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), mata pelajaran penAiditan
kewarganegaraandalam Pendidikan Moral Pancasila(PhrIP)ataupun pendidikan
Pancasiladan Kewarganegaraan(PPKn) didominasi oleh materi ttilui-nilui moral
Pancasila(Langenberg,1990:132).Orientasikajian dan tujuan pMp maupunppKn
lebih mirip sebagaipendidikan budi pekerti daripadup.ttdidikan kewarganegaraan
yang sesungguhnya.Implikasinya, pendidikankewarganegaraan
sering OiiO*tit*
dengan pendidikan budi pekerti. Cakupan substansi kajian dan kompetensi
kewarganegaraanyang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraanitu sendiri
yaitu upaya pembentukanwarga negarayang baik (gooa itttzinl sebagaiwarga
negara demokratis yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam
kehidupan sistem politik negaranya. Namun cakupan tersebut nampaknya
direduksi hanya menjadi semata-matamenghapalkannilai-nilai moral, bagaimana
harusberbuatbaik dan tidak berbuatburuk dalam arti afeksi-moral secaraformal.
Pendidikan kewarganegaraarl berdasarKBK mulai tahun 2004 ternyata juga
menuai kritikan. Oleh banyak kalanganPendidikan Kewarganegaraanini dinilai
sangatkering denganmuatannilai moral, khususnyanilai moral Fancasila,namun
saratdengankajian konsep-konseppolitik dan hukum.
Sementara itu, pembelajaran pendidikan kewarganegaraandi lembaga
pendidikan formal (sekolah) cenderungtercerabut dari akar konteks kehidupin
siswa sebagai warga negara. Pengkajian oleh para sarjana (Kalidjernih, ZOOS;
Cholisin, 2004) terhadap fungsi pendidikan kewarganegaraanpada masa Orde
Baru, semakin memperkuat alasan bahwa peran pendidikan L.-*gun egaraan
sematasebagaialat transmisi kepentinganrejim, pengagunganharmotri
lrilatur,
serasidan seimbang)denganmenolak pengakuanterhadappirbedaan dan konflik.
Ketika reformasi politik dan hukum nasional bergulir, paradigma pendidikan
kewarganegaraanyang masih bercorak hegemonik c.nderong r11.niudi tidak
menarikdan termarjinalkan.
Pembangunanbudaya politik demokratis di Indonesia setelah 1998 dalam
taraf kuantitas menunjukkan arah kemajuan. Hal ini ditandai dengan
penyelenggataansistem pemilu legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan
daerah secara masif dan rutin. Secara kualitatif sistem nilai demokrasi yang
menghargai perbedaan ragam pendapat, pandangan,dan kemajemukan,justru
menghadapimasalahdalam pembangunandemokrasitersebut.Dingan demikian,
pendidikankewarganegaruan
di tingkat persekolahanyang acapkali dite4emahkan
sebagai bentuk pendidikan demokrasi memiliki prt*
penting untuk
mentransformasikanidealitas masyarakatkewargaan yang mencerninkan nilainilai demokrasi.
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Pendidikan kewarganegaraanyang efektif telah dikembangkan dan terus
dipraktikan di sejumlahnegarademokrasimaju dan negara-negarabekaskomunis
(liamot, 2003; White, 2003). Kondisi tersebut juga menunjukkan bagaimana
pembentukankarakter warga negarayang diharapkanuntuk mendukung demokrasi
Lonstitusional ditentukan pula oleh efektivitas pengembangandan implementasi
kebijakan pendidikan kewarganegaraanmulai dari level suprastruktur hingga
infrastrukf,ur.
a ia\ah, apakahkebijakan pendidikan kewarganegaraanuntuk
Pertanyaanny
membentukwarga negara yang baik dapat bebas dari kepentinganpolitik yang
sedangberlangsung?Dengan kata lain, bagaimanaupaya yang harus dilakukan
agar kebijakan p.ndidikutt kewarganegaraan tidak tergantung kepada setiap
perubahan politik rezim, tetapi mendasarkan diri kepada politik negara
sebagaim*a di-rrat dalam konstitusi nasional.Dengan demikian, liapapun yang
memirintah atauapapunprogrampemerintah,idealnyasubstansikajian pendidikan
tidak semata-matamengikuti perubahanhaluanpolitik yang ada,
kewarganegaraan
tetapi aitujuf.* untuk memperkuatbasis nilai-nilai dalam sebuahsistem politik
yang disepakatidalamkonstitusi.
Di bagian lain, gagasan masyarakat kewargaan yang berkembang dan
menjadi ugrndu reformaii nasional di Indonesiamemberikanpeluang besar bagi
kewarganegaraan untuk mentransformasikannya sebagai muara
prniiOit*
pencapaiankompetensi kewargaandi sekolah. Dalam tradisi politik di negaranrguru Barat maupun di bekas pemerintahanotoriter di negara-negarabekas
Kolmunis purcu-Prtutrg Dingin, gagasan masyarakat kewargaan telah
ditransformasikanmelalui proses pendidikan kewarganegaruan.Pengalamandi
negaralain tersebutdapatmenjadipelajaranuntuk melihat bagaimanapengembang
Indonesia
pembuat kebijakan pendidikan kewarganegaraan di
d;
gagasantersebut.
mentransformasikan
Dari paparanteriebut di atas dapat diperoleh penjelasanbahwa kebijakan
politik berpoiensi besar mempengaruhi arah pendidikan. Dengan demikian,
pencapaianidealitas masyarakatkewargaan dalam tatanan demokrasi menjadi
ulu.* pentingbagi pembuatankebijakanpendidikanuntuk menyokongpendidikan
kewarganrgutu* demokratis.Oleh karenaitu, penelitian ini menganggappenting
untuk-dilakukan sehingga diperoleh pemaknaan signifikansi arah kebijakan
pendidikan nasional Indonesia untuk mentransformasikangagasan masyarakat
k *utgu* melalui reformasipendidikankewarganegaruanpasca-1998'
B. RumusanMasalah dan PertanyaanPenelitian
Dari latar belakangtersebutdi atas,penelitian ini membatasiruang lingkup
penelitian kepada peisoalan bagaimana kebijakan pendidikan nasional
mentransformasikan guguran masyarakat kewargaan (civil society) melalui
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reformasi pendidikan kewarganegaraanyang diperlukan dalam sistem politik di
Indonesiasekarangdan ke depan.
Untuk itu, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan: "Bagaimana
kebijakan pendidikan nasional Indonesiapada era reformasi mentransformasikan
gagasanmasyarakatkewargaanmelalui pembaharuanpendidikankewarganegaraan
padajenjang pendidikandasardan menengah?"
C. Tujuan Penelitian
Tujuan pokok penelitian ini ialah menemukan alur proses dan hasil
pengambilan kebijakan pendidikan nasional Indonesia di era reformasi dalam
upaya mentransformasikangagasanmasyarakatkewargaanmelalui pembaharuan
pendidikankewarganegarmnpadaj enjang pendidikandasardan menengah.
D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian
Arti penting pembentukan masyarakat kewargaan melalui pendidikan
kewarganegaraansejalan dengan tuntutan global. Pergeseran paradigmatik
pendidikankewarganegarmnantaralain dipengaruhipula oleh globalisasigerakan
masyarakat kewargaan. Paradigma baru ini memfokuskan diri pada upaya
membentuk peserta didik sebagai masyarakat kewargaan
dengan
memberdayakannyamelalui proses pendidikan agar dapat berpanisipasi aktif
dalamsistempemerintahannegarayang demokratis.
Dari arti penting tersebut,maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara
teoritis maupunpraktis.
l. Manfaat Teoritis.
a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangangagasan
masyarakatkewargaansebagaisubstansikajian kewarganegaraan.
b. Penelitian ini memperkuat bagian kajian politik pendidikan dalam
periode transisi politik di Indonesiaterhadapupaya membangunwarga
negarademokratismelalui pendidikankewarganegaraan
di sekolah.
c. Dari perspektif Pendidikan Ilmu PengetahuanSosial, penelitian ini
memperkuat subtansi kajian modal sosial (social capital) dalam
masyarakatkewargaan.
2. Manfaat Praktis.
a. Penelitian ini memberikan kerangka prosedur pengembanganidealitas
masyarakat kewargaan dalam pendidikan kewarganegarcandi jenjang
pendidikanformal.
b. Penelitian ini memberikanpemahamanhermeneutisproses-proses
dan
produk kebijakan pendidikan (SI dan SKL) yang menjadi panduanbagi
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pada tingkat midlepengembangkebijakan pendidikankewarganegaraan
str uctur e dan infr a's tructur e.
E. SistematikaDisertasi
Kajian disertasiini disajikandengansistematikasebagaiberikut.
Bab I Pendahuluan, memuat uraian-uraian tentang latar belakang yang
mendorong penelitian, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan,
signifikansi dan manfaat penelitian, klarifikasi konsep untuk mempertegasjudul
penelitianini, dan sistematikapenulisan.
Bab II Kajian Pustaka, memuat uraian studi kepustakaan untuk
Bab ini
memperlihatkankonstruk teoritis reformasi pendidikan kewarganegaraan.
"antecedent"
yang
secarakeseluruhanmemaparkan aspek teoritis faktor-faktor
melatari reformasi pendidikan kewarganegarcansebagai medium transformasi
gagasanmasyarakatkewargaan.
Bab III Metode Penelitian, memuat uraian metode dan pendekatan,subjek
penelitian, prosedur, teknik pemeriksaankeabsahandata, analisis dan penyajian
data.
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan,sebagaimanajudul bab-nya,
memuat temuan-temuan penelitian. Pembahasanterhadap temuan penelitian
menyoroti aspek-aspekkrusial dari transformasigagasanmasyarakatkewargaarl
dalam petrge-bangan kebijakan pendidikan kewarganegarcandi Indonesia era
reformasi.
Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi,memuat empat kesimpulan dan tiga
rekomendasi.
V. Konstruk Teoritis Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan
Reformasi pendidikan kewarganegaraandi Indonesia tidak terlepas dari
konteks politik teUijatcanpendidikan nasional, yang dipengaruhi oleh diskursus
hubungan antara negaradan masyarakatkewargaan/warganegata, serta kondisi
pendidlkan kewarganegaraan di Indonesia dengan paradigma pendidikan
Lr*utg*egaraan demokratisdi dunia.Dengandemikian,kajian penelitianini pada
kepada jawaban terhadap persoalan bagaimana kebijakan
akhirnya b.*u*u
pendidikan nasional dilakukan untuk mentransformasikangagasan masyarakat
pasca-OrdeBaru.
Le*urgu* melalui pembaharuanpendidikankewarganegaraan
Konstruksi teoritis reformasi pendidikan kewarganegaraansecaraskematis
disajikandalambaganberikut.
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DISKURSUSNEGARA dan
WARGA NEGARA

RELASI NEGARA dan
MASYARAKAT KEWARGAAN

POLITIK KEBIJAKAN
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN

Kewarganegaraan
Bagan1.KonstrukReformasi
Pendidikan

Asumsi dari Bagan 1 tersebut ialah bahwa: pertama, kajian pendidikan
kewarganegaraanakan selalu mencerminkannilai politik dalam sistem politik
tertentu. Dalam prakteknya pendidikan kewarganegaraanberperanan sebagai
saranasosialisasinilai-nilai politik kepadawarga negaramuda (siswa). Dari sini
menjadi alat untuk memelihara
akantampak apakahpendidikan kewarganegaraan
kepentingan kekuasaan rejim dalam bentuk indoktrinasi serta pembentukan
hegemoni ideologis (Cogan, 1998: 5). Ataukah sebaliknya, pendidikan
memelihara dan
kewarganegaraan menjadi sarana penting untuk
nilai-nilai politik dari suatu sistem politik melalui proses
mentransformasikan
pendidikandi sekolah(Dawson,Prewitt, dan Dawson, 1977:27).Dua pilihan ini
akan memperlihatkan bagaimana sebenarnya pendidikan kewarganegaraan
diposisikandalam araskebijakanpendidikannasionaldi Indonesiaselamaini.
Kedua, reformasi pendidikan dipengaruhi oleh tatanan nilai yang
berkembangdominan dan dianut oleh sistempolitik yang ada. Dengan demikian
keberhasilanreformasi pendidikan akan dipengaruhi oleh kemauanpolitik untuk
memperjuangkandan mewujudkan ni lai-nil ai tersebut.
Ketiga, sebagaimanakonsephak asasimanusiadan demokrasi,konsepcrvil
society secarauniversal dapat diterima sebagaisatu bentuk entitas di luar negara
dan pasar untuk menjaga sehat dan berjalannya sistem demokrasi. Namun,
implementasigagasancivil socie6rdi masing-masingnegaraakan dipengaruhioleh
sistem nilai dan kepentingan yang dianut oleh masyarckat di mana hubungan
warga negaradan negaraitu dibangun.Dengandemikian akan terdapatperbedaan
-10Ringkasan
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praksiscivil society antarasatumasyarakatsuatunegaradenganmasyarakatlain di
negarayangberbeda.
een3elasanterhadap konstruk teoretis tersebut memperlihatkan bahwa
reformasi pendidikan kewarganegaraansangatdipengaruhi oleh sejumlah faktor
..antecedenf' pendukung. Faktor-faktor tersebut meliputi gerakan reformasi
nasional Indonesia, diskursus negara dan warga negara, relasi negara dan
masyarakat kewargaan, dinamika kebijakan pendidikan nasional, paradigma
pengembang* p.ndidikan kewarganegarcanberbasis kompetensi, transformasi
gagasan masyarakat kewargaan melalui pendidikan kewarganegatmn, politik
dalampembentulianmasyarakatkewargaandemokratis,dan posisi misi
i.iaiAit*
k.*urg*egaraar: dan Ilmu PengetahuanSosial untuk membangunwarga negara
yang baik.
VI. Metode Penelitian
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumenter.
Wawancara Oitat<utanterhadap sejumlah informan yang terlibat dalam proses
pembuatankebijakan pendidikan, terutama pendidikan kewarganegaraan.Kajian
primer maupunsekunder.
dokumenter dilakukan terhadapsumber-sumber
VII. Temuan Penelitian
1. GagasanMasyarakat Kewargaan dalam Derap Gerakan Reformasi
eran reformasi pendidikannaiional di Indonesiatidak dapatdilepaskandari
gerakanreformasi r.rutu nasional semenjakbergulir pada awal 1998. Setelah
Presiden soeharto mengundurkan diri pada 2t Mei 1998, momentum untuk
melakukanreformasi total menjadi semangatbesarbagi sebagianbesarrakyat dan
elit nasionalIndonesia.Dalam ranahpendidikan,semangatmereformasibidang ini
mengemuka baik dalam tataran wacana maupun praksis tentang perlunya
dem6kratisasi,desentralisasidan pengembangankeilmuan yang tanggapterhadap
persoalankemasyarakatandan kemanusiaan.
pemerintairanPresiden Bacharuddin Jusuf Habibie, di luar persoalan
Soehartoyang
kontroversipengangkatannya
-ditir.bagai sebagaipresidenuntuk menggantikan
presiden,telah menunjukkan tekad yang kuat untuk
mengundurk*
melakukanreformasinasionaldi semuaaspekkehidupanberbangsadan bemegara.
Untuk tujuan tersebut, pada 7 Desember 1998 Presiden Habibie membentuk
sebuahTim Nasional Reiormasi Menuju MasyarakatMadani (selanjutnyadisebut
Tim Nasional Reformasi)melalui KeputusanPresidenRI No. 198 Tahun 1998.
Tim ini dipimpin oleh Adi SasonosebagaiKetua Dewan Penasehatdan Sofian
Effendi pLugui Ketua Tim Pelaksana.Tim reformasi meliputi tujuh kelompok
bidang yaitu: Kelompok ReformasiEkonomi (Koordinator M. Dawam Rahardjo)'
fetoripot< Reformasi Tekno-Industri (Koordinator Laode M. Kamaluddin),
Samsuri0601498
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Kelompok Reformasi Politik (Koordinator Susilo Bambang yudhoyono),
Kelompok ReQlrysi Kelemb agaan(Koordinator Mustopadidjana
AR), Kelompok
Reformasi Sosial-Budaya(Koordinator Taufik Abdullah), Itelompok
Reformasi
Hukum dan Perun$ang-undangan
(KoordinatorJimly esnstriOique),dan Kelompok
ReformasiPendidikandan Pengembangan
Sumberb uy aManusia'(KoordinatorA.
Malik Fadjar).
Tim Nasional Reformasi ini berhasil menyusun sebuah laporan
tentang
dasarpemikiran, kerangka strategi_dankebijakan tentangtransformasi
masyarakat
mad-anidari perspektif sosial-budaya,ekonomi, politlk, hukum,
kelembagaan,
pendidikan dan pengembangan sumber daya manusian
serta tekno-industri.
Masing-masing perspektif tersebut oleh Tim Nasional Reformasi
dipandang
sebagaisatu kesatuansistemik yang harus diwujudkan dalam prosestransformasi
bangsamenuju masyarakat madaniMenurut Tim NasionalReformasi(1999: 109) tersebut,pendidikansebagai
salahsatu aspekreformasi diinspirasikanoleh pesanpembukaanUUD 1p,a5y{ng
merupakan Indonesian Declaratign of Indepbndence,yakni untuk:
".... (tj
Mempertahankanbangsadan tanah air, (2) Miningkatkankesejahteraanrakyat, (fj
Mencerdaskankehidupan bangsa, dan (4) Ikui serta dalam mempertahankan
perdamaiandunia yang abadi dan berkeadilan" (Tim Nasional Reformas
i, 1999:
110). Alasan reformasi pendidikan dijelaskan oleh Tim Nasional Reformasi
dengan menggunakan pendekatan hisioris. Pendekatan ini digunakan
untuk
menunjukkan bahwa tatanan kehidupan masyarakat madani yang
hendak
diwujudkanmerupakanproseskontinuitassejarahnasional.
Pada 23-24 Februari 1999, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
bersama-samaBadan PerencanaanPembangunanNasional (BAPPENAS),
Bank
Dunia dan Bank PembangunanAsia menyelenggarakan
sebuahkonferensibertajuk
"Pendidikan
Indonesia: Mengatasi Krisis Menuju Pembaruan.',Salah satu hal
Ptlling yang berkaitan denganpenelitian ini dari konferensi tersebutialah upaya
kebijakan dan strategi pendidikan nasionaluntuk mewujukan masyarakat
madani
society).
Dokumen
peru.ur*
Kelompok
Kerja
Pengkajian
dan
\citlt!
Filosofis,
Kebijaksanaan dan Strategi Pendidikan-Nasioial Departemen pendidikan
dan
Kebudayaan(Depdikbud) (selanjutnyadisebutKelompok Kerja, 1999:2)
memberi
penjelasan ciri utama masyarakat madani Indonesia sebagai ',...(masyarakat)
demokrasi yang menjunjyng tinggi nilai kemanusiaan,maslarakat mempunyai
qalram keagamaanyang berbeda-beda,penuh toleransi dan menegakkanhukum
dan peraturan secara kuat." Menurut Kelompok Kerja ini, peruiahan
menuju
masyarakat madani harus dilakukan secara sistematik baik secara struktural
maupun kultural. Secara struktural, tidak dapat dipisahkan antaramasyarakat,
bangsadan negara.Perubahanstruktural ini ditandai oleh perubahandari
sistem
otoriter sekelompokkecil masyarakatke sistem yangmenjunjungtinggi persamaan
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hak dan demokrasi. Indikatornya ialah berfungsinya parlemen dan pelaksanaan
pemilihan umum secarabaik. Reformasi menyuluruh harus dilaksanakansecara
simultanmelalui: keragaman,demokrasi,penegakanhukum dan keadilan,integrasi
danpembangulanberkelanjutan(KelompokKerja, 1999:2).
Hal penting dari laporan Kelompok Kerja itu ialah pengakuan bahwa
reformasi pendidikan yang tengah dilakukan merupakan suatu inovasi terhadap
kondisi pendidikannasionalyang telah berlangsungselamaOrde Baru. Kelompok
Kerja mengakuibahwa Orde Baru telah memiliki andil yang besarterhadapproses
pencerdasankehidupan bangsa, meskipun diakuinya pula telah menimbulkan
berbagai masalah cukup mendasar (Kelompok Kerja, 1999: 2). Permasalahan
strategis bidang pendidikan tersebut meliputi aspek kultural dan struktural.
Persoalan kultural mencakup demokratisasipendidikan (equity and equality),
relevansi pendidikan, akuntabilitas, profesionalismedan efisiensi yang rendah,
serta adanya kecenderungan uniformitas. Persoalan struktural meliputi
desentralisasidan debirokratisasimanajemenpendidikan (Kelompok Kerja, 1999:
2).
Kelompok Kerja mengidentifikasi karakteristik masyarakat madani
Indonesiadenganciri-ciri: demokrasi,kepastianhukum, egalitarian,penghargaan
yang tinggi atas human dignity, kemajemukanbudaya dan bangsa dalam satu
kesatuan,dan religius (KelompokKerja, 1999:9-10). Dari karakteristikitu, untuk
perubahan menuju masyarakat madani, Kelompok Kerja mengutip tahapan
perubahan masyarakat dari ilmuwan sosial Kuntowijoyo (1997). Perubahan
dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap ganda, yakni ketika masih ada
pemilahan antaramasyarakat(civil society)dengannegara(political society).Pada
tahap ini negaratidak memberikanpelayananyang memadaiterhadapkebutuhan
masyarakatnya.Kedua, tahap tunggal, yaitu ketika sudah berhasil dibangun clvil
society (masyarakatmadani) yang mampu menyatukankepentinganmasyarakat
dengankepentingannegara. Ketiga, tahap akhir, yakni masyarakatetis (ethical
society) (Kelompok kerja, 1999: 10). Untuk mewujudkan masyarakatmadani,
Kuntowijoyo mengajukan tiga macam strategi perubahan. Pertama, strategi
strukturalmengubahtahap keterpilahannegaradari masyarakatnya,menuju tahap
tunggal, menyatunya masyarakat dan negara. Kedua, strategi kultural lebih
menekankanpada terjadinya perubahan cara berpikir dan perilaku individual.
Ketig4 strategi mobilitas sosial lebih sesuaiuntuk menciptakanmasyarakatetis
(KelompokKerja, 1999:11).
Kelompok Kerja menganggappendidikan memiliki peran penting untuk
"mempersiapkan individu dan masyaral(at sehingga memiliki kemampuan dan
motivasi serta berpartisipasi secara aktif dalam aktualisasi dan institusionalisasi
naskah
masyarakntmadani" (Kelompok Kerja, 1999: 11, dikutip sebagaimana
aslinya - Peneliti). Pada akhirnya Kelompok Kerja sampaipada rumusankunci
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untuk memberdayakan masyarakat dengan menjadikan pendidikan civics
(kewarganegaraan)
sebagaisesuatuyang sangatpenting, di samping pembentukan
kepribadian dan pengembangan pendidikan massal, dengan memperhatikan
karakteristik bangsa Indonesia. Menurut Kelompok Kerja, Civics tersebut
merupakanpendidikan yang mampu menumbuhkanperspektif historis, kesadaran
nilai-nilai yang diyakini sangatdibutuhkan dalam masyarakatmadani Indonesia
(Kelompok Kerja 1999: l2).
2. Pencabutan P4 sebagai Upaya Menghindari Indoktrinasi Pengamalan
Pancasila
Suasanaeforia setelahkeluar dari suasanapolitik otoriter tidak bisa dinilai
sebagai satu-satunyapenyebab utama kenapa sebagian besar politisi di MpR
o'gelapmata" sehingga
mencabutP4. Pertanyaanyangdiajukansejumlahkalangan
akademisimaupunaktivis gerakanmasyarakatkewargaancenderungsama,apakah
pendidikanP4 gagalatau berhasil?Dalam amatanDaniel Dhakidae (2001: Z+-ZS\,
pendidikanP4 tergolong menyita anggaranbiaya yang tidak kecil untuk program
ideologisasimasyarakatdi semuakelas dan golonganke segenappenjuru daerahdi
Indonesia. Dalam taraf tertentu program ideologisasi (berbentuk penataranp4)
tersebut tampaknya hanya bisa dibandingkan dengan program Departemen
Ideologi Uni Soviet yang hendak mengontrol masyarakatdengan tafsir ideologi
tunggal rezim. Dari sini penilaian yang bijak adalahbukan masalahberhasil atau
gagalnyapendidikan P4, tetapi sejauh mana Pancasila dimaknai oleh segenap
warganegara.
Dalam konteks penelitian ini, pencabutan P4 sebagai substansi kajian
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(PPKn) merupakan sebuahberkah,
karena membebaskanbeban ideologis-indoktrinatif dalam pembentukan warga
negara yang baik. Dengan demikian, kajian PPKn harus dikembalikan kepada
nilai-nilai dasarPancasilayang awal sebagaimanadimuat dalam PembukaanUUD
1945.Di bagian lain, P4 sebagaisebuahproduk politik untuk meng€lmalkannilainilai Pancasila semestinya dipahami sebagai sebuah instrumen belaka. Ketika
instrumenP4 dianggaptidak memadailagi, kemudian digantikan (dicabut), maka
seharusnyaPencabutanTap MPR tentang P4 tidak dipahami sebagaimencabut
Pancasilaitu sendiri dari dasarnegaraIndonesia.
3. Amandemen Pasal 31 UUD t945 sebagaiPijakan Reformasi Pendidikan
Nasional
Reformasi pendidikan nasional pada akhirnya bukan semata-matarumusan
rekomendasi konferensi yang cenderung bersifat akademik bahkan wacana
normatif. Dalam forum politik lembagatertinggi negaraketika itu, pembahasan
Samsuri
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Rancangan GBHN 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999 ada anggapan perlu
"pembaharuankurikulum,
dilakukannyapembaharuanpendidikannasionalmelalui
pemberdayaanlembaga-lembagapendidikan, penyediaan sarana dan prasarana
sertapeningkatanpartisipasi masyarakat."(Risalah Rapat Ke-2 PAH I MPR, 12
Oktober 1999).
Langkahpolitik dalam reformasipendidikanyang menonjol diperankanoleh
MPR sebagailembaga tertinggi pada tahun 2002 ialah amandemen(perubahan)
terhadapPasal 31 UUD 1945. Pada prosesamandemenkeempat terhadapUUD
1945,pembahasanmulai tingkat rupatBadan PekerjaMP& rapatPanitia Ad Hoc
II (yang antara lain mengkaji amandemenPasal 31 UUD 1945) hingga rapat
paripuma Sidang Tahunan MPR Tahun 2002; ada argumentasidan rasionalisasi
terhadap perlunya perubahan Pasal 31 UUD 1945 sebagai landasan politik
secaralangsungmaupun
pendidikandi Indonesia.Dalam pembahasan-pembahasan
iiAaf langsungterhadaprencanaperubahanPasal 3l UUD 1945, fraksi-fraksi di
MPR selaluakanmengkaitkandenganPasal32 UUD 1945tentangKebudayaan.
Menurut Amien Rais (Ketua MPR), perubahankeempat UUD 1945 yang
menetapkansistim pendidikannasionaldengantujuan meningkatkankeimanandan
ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa,
sangatlahsesuaidenganjati diri sebagaibangsayang religius. Artinya, menurut
Amien Rais, bangsaIndonesiamenghendakipendidikan tidak hanya mempunyai
sisi material belakatetapi lebih dari itu pendidikanmengandungnapaskeagamaan
dan nilai spiritual. Namun hal penting lainnya dari amandemenPasal 31 UUD
20
1945tersebutialah keharusanjumlah anggaranpendidikansekurang-kurangnya
persen dari Anggxran Pendapatandan Belanja Negara dan Daerah. Menurut
Amien Rais, ketentuan itu diharapkanmampu mendorong peningkatankualitas
sumberdaya manusiaIndonesia(RisalahRapatParipurna Ke-7 SidangTahunan
MPR 11Agustus2002).
4. UU Sistem Pendidikan Nasional 2003 sebagai Produk Reformasi
Pendidikan Nasional
AmandemenPasal 31 UUD 1945 menjadi momentum paling penting dari
reformasi pendidikan nasional di Indonesiasebagaiacuan pembentukanundangundangsistempendidikannasional.KeberadaanUndang-UndangRI No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan anak kandung politik
pendidikanyang lahir dari tuntutan amandementersebut.Salah satu pertimbangan
pembentukanundang-undangini ialah agar sistem pendidikan nasional mampu
menjamin pemerataankesempatanpendidikan, peningkatanmutu serta relevansi
dan efisiensi manajemenpendidikan untuk menghadapitantangansesuaidengan
tuntutanperubahankehidupanlokal, nasional,dan global sehinggaperlu dilakukan
pembaharuanpendidikan secaraterencana,terarah, dan berkesinambungan.Di
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bagianlain, UU RI No.2 Tahun1989dianggaptidak dapatmewadahi
kepentingan
reformasipendidikannasional.
Undang-und*gRI No. 20 Tahun2003tentangSistempendidikanNasional
lahir sebagaiantitesis terhadaptrU RI No. 2 iahur, l9g9 tentang Sistem
PendidikanNasionalyang dipandangtidak sesuailagi dengantuntutan
reformasi
pendidikan, yaitu demokratisasi pendidikan, otonomi dan
desentralisasi;
perkembanganilmu pengetahu?n
teknologi,
serta
aspek
perkembangan
l*
globalisasidalam
aspe\
kehidupan
termasukpendidikan(SuratKetua
_bgrbagai
Komisi vI DPR kepadaPimpinanDPR RI tanggalzi naei 200t sebagaimana
$
dimuatlengkapdalam
SekretariatJenderalDPR RI, 200814). yahya Muhaimin
(wawancara19 Mei 2010) sebagaiMenteri PendidikanNasional
ketika itu
berpendirian
bahwaadamasalahpokok yang dihadapiduniapendidikannasional
Indonesi4yang-sumbernyaantaralain daii UndangUndangSisdiknas
19g9.
Undang-undang
ini lahir dalamkonteksjamannyayang sentralistikdan otoriter,
sertatidak disiapkan-untuk
mengatasimasalah-t*rutunllobalisasiperkembangan
teknologiinformasidi penghujungabadke-20.Untukitu-dipandang
perlumerubah
undang-undang
tersebut.
Perhatianterhadappendidikankewarganegaraan
dalampembahasan
RUU
Sisdiknasbaik versi DPR maupunversi pemerintahtidak menonjolsamasekali.
Pembahasantentang pendidikan kewarganegaraaf,L
hanya dikaitkan dengan
persoalannomenklaturmatapelajaransebagaiisi kurikulumyang disebut
dalam
Daftar Inventaris Masalah (DIM) Nomei 243 bersama-sama-mata
pelajaran
lainnya.Perhatianseriusnampakpadapersoalanhak siswa untuk mendapatkan
pendidikanagamasesuaiagamayang
dianutnya.HermanaSomantriesebagaisalah
satu anggotaKomite ReformasiPendidikan(KRP) menjelaskanbahwa semua
TPtk yang menyangkutpendidikan,termasukPKn, telah menjadi topik yang
dibahasoleh KRP yangsalahsatutugasnyaialahmenyusunRUU Sisdiknasuntuk
menggantikan
UU No. 2 Tahun 1989.Hal ini diperkuatoleh pemikiranbahwa
:'PKnmempunyaiposisiyangsangatpentingdalamrangkatransformasinilai-nilai
berbangsa
danbemegarauntukmenujumasyarakat
sipii (civit ro"irg,, (Hermana
Somantrie,
Wawancara
Tertulis,l0 Agustus2010).
Perihal kurikulum sebagai salah satu penjabaran standar nasional
pendidikan,Pasal43 ayat(l) RUU sisdiknasmenyetutlanbahwa:
Kurikulum pendidikan dasar dan rnrn"nguh wajib memuat pendidikan
Agama dan Pendidikan Kewarganegarian, Bahasa, Matematika,Ilmu
Pengetahuan
AlamnIlmu Pengetahuan
Sosial,Seni dan Budaya,pendidikan
Jasmanidan Olahragadan Keterampilanatau Kejuruan dan Makanan
(Sekretariat
JenderalDpR RI, 200g: ZOS11.
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Menurut Indra Djati Sidi, sebagaiDirektur Jenderal(Dirjen) PendidikanDasar
dan Menengah(Dikdasmen)yang mewakili pemerintah,banyaknyamuatanmata
pelajaran dalam kurikulum pendidikan nasional di Indonesia diakui sarat beban
jika dibandingkan dengan negara-negaralain. Pendidikan formal di Indonesia
memuathingga 1600jam pelajarankarenabanyaknyamatapelajaranyang disebutterjadi dalam UU Sisdiknastahun
sebutsebagaikerangkakurikulum sebagaimana
1989(SekretariatJenderalDPR RI, 2008:2060).
Untuk itulah, pemerintah cukup memberikan penjelasansubstansimuatan
kurikulum itu denganmelihat kompetensiapayang harusdimuat dalamkurikulum,
sehingga tidak setiap istilah seperti nasionalisme menjadi mata pelajaran
PendidikanNasionalisme.Ciri yang ada dalamRUU yang dibahasitu ialah bahwa
kurikulum untuk setiap satuanpendidikantidak berdasarsubjek atau materi tetapi
menekankankepada kompetensi (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008: 2061).
Pendapatini nampak sejalandenganperkembanganpemikiran pada awal gerakan
reformasiyang menginginkanPancasiladidudukansebagaidasarnegara,sehingga
tidak perlu dibuat mata pelajaran tersendiri dengan nomenklatur Pendidikan
Pancasila.Namun, nilai-nilai Pancasilatersebar ke dalam seluruh mata kajian,
sehingga dalam RUU Sisdiknas tersebut tidak lagi dicantumkan usulan nama
Pendidikan Pancasiladalam struktur kurikulum baik dalam rumusan versi DPR
mauprmPemerintah.
5. Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan
a. Kebijakan Pendidikan KewarganegaraanSelamaOrde Baru
Tidak keliru apabila dikatakan bahwa terdapat hubungan penting antata
pendidikan dengan kurikulum dan masyarckat yang melatarinya, sebagaimana
diungkap Cogan (1998:5). Hal ini menimpa pula dalam pendidikan
kewarganegaraandi Indonesiq khususnyaselamaOrde Baru. Sepanjangpolitik
pendidikan rezim Orde Baru, arti penting pendidikan kewarganegaraandalam
berbagainomenklaturuntuk berbagaijenjang pendidikan formal selalu ditekankan
dalam produk politik MPR bernama GBHN. Pencapaian tujuan pendidikan
nasional dalam setiap lima tahunan di GBHN paralel dengan tujuan Pendidikan
Pancasilayangmencenninkanupayapembentukanwarga negaxayang baik, yakni
warganegaraPancasilais.
Sejak GBHN 1973 hingga terakhir GBHN 1998 pada era Orde Baru,
bagaimanapenjelasanpendidikan untuk membentukkarakter warga negarayang
baik dibebankankepada sejumlah nama mata pelajaran, di samping pendidikan
formulasi PendidikanPancasila.Meskipun terdapattagam
kewarganegaraandalam
derivasi dari Pendidikan Pancasila dalam nama-nama mata pelajaran seperti
PendidikanMoral Pancasila,Pendidikan SejarahPerjuanganBangsa,Pendidikan
dan PendidikanP4, pada
PendahuluanBela Negara,PendidikanKewarganegaraan,
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akhirnya bermuara kepada model pendidikan yang bersifat top-down Artinya
kategori wa.rganegara yang baik merupakankategorisasinegara terhadapwarga
negaraberdasarkantafsir negaramengenaiapayang baik dan buruk sebagaiwarga
negarq bukan sebaliknya warga negara yang menentukan kategorinya sendiri.
Warga negaxa seolah-olah tidak berwenang membuat pengertiannya sendiri
sebagaianggotadari sebuahsistemkehidupanpolitik bernamanegara.
Selama periode Orde Baru, pendidikan sebagai instrumen pembentukan
karakter warga negara menampakkan wujudnya dalam standardisasikarakter
waf,ganegara.Standardisasiitu mencerminkancivic virtues (kebajikan-kebajikan
warga negara) yang disajikan dalam mata pelajaran PMP dan PPKn dengan
memasukanmateri pembelajaranPancasilayang dijabarkan dari butir-butir P4.
Civic virtues itu masing-masing dijabarkan dari nilai-nilai moral Pancasila
menjadi 36 butir pengamalan. P4 inilah yang kemudian menjadi keharusan
pedomanatauarahpetunjuk tingkah laku setiapwarganegila.
b. Kebijakan Pendidikan KewarganegaraanPasca-OrdeBaru
Keprihatinan terhadap kondisi pendidikan kewarganegaraansemasa Orde
Baru telah melahirkan sejumlah inisiatif untuk melakukanpembaharuan.Di masa
transisi setelahKetetapanMPR tentangP4 dicabut, pendidikan kewarganegaraan
sebagaimanamata pelajaran lainnya pun mengalami reposisi dan revitalisasi.
Reposisi yang dimaksud ialah penyempurnaanbeban pembelajarandan struktur
kurikulum untuk semua satuan pendidikan. Revitalisasi tampak dengan
digulirkannyakurikulum berbasiskompetensisebagaipenggantimodel kurikulum
sebelumnyayangsaratbebanmateri pelajaran.
Puskur Balitbang Depdiknas mengajukan dasar pertimbangan dalam
penyusunankurikulum baru padajenjang pendidikandasardan menengah:
yang berimplikasi
Pertama,lahirnya beberapaperaturanperundang-undangan
terhadapparadigmapengembangankurikulum pendidikandasardan menengah,
berupa diversifikasi kurikulum dan pembagian kewenangan pengembangan
kurikulum.
Kedua,perkembangandan perubahanglobal dalam segalaaspekkehidupan.
Ketiga, penyiapan generasi muda termasuk peserta didik yang memiliki
kompetensiyang multidimensional.
Keempat, pengembangankurikulum untuk mengantisipasiketiga hal tersebut
yang kemungkinanbesar sudah dan/atauakan terjadi
dari persoalan-persoalan
(PusatKurikulum BalitbangDepdiknas,2001a:6).
Sebagaipembuatkebijakan di bidang kurikulum pendidikan nasional,Puskur
memiliki peran strategis untuk melakukan pembaharuan pendidikan melalui
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penyempurnaankurikulum yang tengahmengalamikrisis. Secaraskematis,proses
penyusunanKurikulum diuraikan langkah-langkahnyasebagaiberikut:
l. pemetaan sejumlah mata pelajaran Kurikulum 1994 untuk memudahkan
langkah-langkahpembaharuan.
2. identifikasi kemampuan dasar melalui kajian konsep kemampuan dasar
(basic competenciesconcept), studi banding dan pengkajian buku-buku
sumber.
3. validasi atas hasil pemetaankurikulum dan identifikasi kemampuandasar
denganmenyusunNaskah KemampuanDasar Mata Pelajaran.
4. piloting (percobaan)penggunaanNaskahKemampuanDasar Mata Pelajaran
di sekolah-sekolatrsampeldi lima provinsi bersama-samadenganDirektorat
JenderalPendidikanDasardan Menengah.
5. validasi hasil pelaksanaanpiloting dalam bentuk sinkronisasinaskahhasil
piloting menjadiproduk Kurikulum BerbasisKompetensi(Depdiknas,2003e:
21).
Hasil pemetaan Kurikulum 1994 Mata Pelajaran PPKn sebagai proses
pembaharuankurikulum, menunjukkanperlunya penataantopik-topik kajian nilai
untuk Kelas I hingga Kelas XII. Hasil pemetaanmenunjukkanada sekitar78 topik.
Dari pemetaan itu kemudian lahir Suplemen GBPP 1999 sebagai pengganti
Kurikulum 1994.
Pemetaan Kurikulum 1994 oleh Puskur pada 1999 selain melahirkan
Suplemen1999,ternyatadisusunpula "kurikulum tandingano'yangdikenal sebagai
kurikulum berbasis kompetensi untuk semua mata pelajaran di semuajenjang
pendidikan dasar dan menengah.Berdasarkanhasil pemetaanKurikulum 1994
Mata PelajaranPPKn, Puskur akhirnyamemperkenalkanmatapelajaranpengganti
Hal menarik dari penggantiannomenklatur
PPKn dengannama Kewarganegarcarl.
mata pelajaran ialah upaya menggantikan pendekatansubject matters kepada
pendekatan berbasis kompetensi. Kompetensi dalam mata pelajaran
Kewarganeganantersebar mulai dari pendidikan pra-sekolah (TK/RA) hingga
pendidikandasardan menengah(SD, SMP' dan SMA).
Kurikulum berbasiskompetensi(KBK) dalam kebijakan pendidikan nasional
Indonesia era reformasi terhitung sesuatuyang baru, meskipun dalam istilah
"kompetensi"dalam penamaankurikulum tersebutmengundangperdebatan.Kritik
yarLgmuncul antara lain karena
KBK
menonjolkan aspek keterampilan,
kemampuannyata nyata yang bisa diamati. Meski demikian, KBK juga memuat
konsepkeilmuan yang tercermindari muatankompetensinya.
Dalam dokumen Kurilrulum & Hasil Belajar Rumpun Pelajaran
Kewarganegaraan (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2002b), Puskur
membuatkemajuandenganmenyusunbahankajian apa saja yang harus diajarkan
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di sekolah terutama untuk tingkat SMP/IVITs dan SMAJAIA. Bahan kajian
Kewarganegaraanmeliputi sembilan aspek, yaitu: PersatuanBangsa; Nilai dan
Norma (agama, kesusilaan, keagamaan dan hukum); Hak Azasi Manusia;
Kebutuhan Hidup Warga Negara; Pemerintahan; Masyarakat Demokratis;
Pancasiladan Konstitusi Negara; dan, Globalisasi (Pusat Kurikulum Balitbang
Depdiknas,2003a:78-79).
Hasil kajian pendidikan kewarganegaraanuntuk jenjang SD/IW dan
SMP/IVITsmenjadikannyasatu kajian pendidikan ilmu sosial dengan label mata
pelajaran PengetahuanSosial dalam "Kurikulum 2004". Dalam mata pelajaran
PengetahuanSosial, ilffig lingkup kajian pendidikan kewarganegaraandinamai
dengan aspek "Sistem Berbangsadan Bernegara" sebagai salah satu dari lima
aspek mata pelajaran PengetahuanSosial. Keempat aspek kajian mata pelajaran
PengetahuanSosial tersebut ialah (l) Sistem Sosial dan Budaya; (2) Manusia,
Tempat, dan Lingkungan; (3) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan;(4) Waktu,
Keberlanjutan, dan Perubahan(PusatKurikulum, 2003a:7).
Untuk jenjang SMP/triITs aspek Sistem Berbangsa dan Bernegara dalam
mata pelajaran PengetahuanSosial memuat sub aspek: Persatuanbangsa dan
negara;Nilai dan norma (agama,kesusilaan,kesopanandan hukum); Hak azasi
manusia; Kebutuhan hidup; Kekuasaan dan politik; Masyarakat demokratis;
Pancasiladan konstitusi negara;dan,Globalisasi (PusatKurikulum,2003b: 7)
Untuk jenjang SMU/I4A mata pelajaran Kewarganegaraan(Citizenship)
diberi pengertian sebagaimata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan
diri yang beragamdari segi agama,sosio-kultural,bahasa,usia, dan suku bangsa
untuk menjadi warga negaraIndonesiayang cerdas,terampil, dan berkarakteryang
diamanatkanoleh Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran Kewarganegaraan
berfungsisebagai"wahana untuk membentukwarga negarayang cerdas,terampil,
dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan
merefleksikan dirinya dalam kebiasaanberpikir dan bertindak sesuai dengan
amanat Pancasila dan UUD 1945." Sedangkan tujuan mata pelajaran
Kewarganegaraanmasih sama dengan tujuan mata pelajaran Kewarganegarmn
versi edisiAgustus2002 (PusatKurikulum,2003d:7).
Seiring dengan langkah Puskur memperbaharuikurikulum mata pelajaran
Kewarganegaran,sekitar 2002 dan 2003 Direktorat PendidikanMenengahUmum
(Dikmenum) Ditjen Dikdasmenpun ikut sertamembuatdraft StandarKompetensi
mata pelajaran Kewarganegaraanbersama-samamata pelajaran lainnya untuk
jenjang SMU (SMA). Pada saat yang sama, Direktorat Pendidikan Lanjutan
Pertama (PLP) pun melakukan penyusunan Pedoman Silabus dan Standar
Penilaianuntuk mata PelajaranPendidikanKewarganegaraandan mata pelajaran
lainn di SMP. Dalam kedua pedoman tersebut, materi pengetahuan
kewarganegaraan
untuk jenjang SMP meliputi: (l) hak dan tanggungjawab warga
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negura;(2) hak asasi manusia; (3) prinsip-prinsipdan proses demokrasi;(4)
lembagapemerintahdan non-pemerintah;(5) identitasnasional; (6) pemerintahan
berdasarhukum (rule of law) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak; (7)
konstitusi; (S) nilai-nilai dan norma-norna dalam masyarakat (Direktorat PLP
Ditj en Dikdasmen,2004: 499).
Dari penuturanelit Ditjen Dikdasmenketika itu, sebenarnyadirektorattidak
berkeinginan untuk mengambil alih peran Puskur dalam pembuatan kebijakan
kurikulum. Hanya saja sebagaipemangkukepentinganyang berhubunganlangsung
denganlembaga-lembagasekolah dan guru di lapangan,keberadaaankurikulum
yang ada belum terdapat naskah resmi yang final (terutama disahkan lewat
k put,r* menteri). Di pihak lain, Puskurpun tengahmelakukanuji coba terbatas
"kurikulum" di sekolah'sekolah,satu
(pitottng) sehinggaterkesanada dualisme
"dualisme Kurikulum" ini
versi direktorat dan lainnya versi Puskur. Pandangan
dianggaptidak ada,meskipundi lapanganketika itu cukup terasa.Meskipun diakui
oteh pihak direktorat bahwa yang dipakai uji coba di sekolahbukanlahkurikulum,
nu.ur pedoman silabus mata pelajaran. Namun, di lapangan silabus sering
diidentikandengankurikulum itu sendiri.
,oDualismekurikulum" tersebut dinilai sebagaikesalahanproseduralyattg
melampaui kewenangan sebagai pendukung proses pengembanganKBK' Hal
tersebut telah terjadi dalam proses pengembanganKBK, yaitu Direktorat
pendidikanMenengahUmum telah melakukanpengembanganKBK dalambentuk
pedoman pengembangansilabus yang disosialisasikankepada sekolah secara
sepihak. Dalam arti bahwa hasil pengembangan dan sosialisasi pedoman
pengembangankompetensidan bahankajian dalam silabus tidak dikonsultasikan
tr pltrrt Puiat Kurikulum. Atas dasaritulah timbul kesanadanyadua naskahyang
berbeda padatral semua draf dokumen KBK pada awalnya berasal dari Pusat
Kurikulum (HermanaSomantrie,Wawancaratertulis, 10 Agustus2010).
Sampai dengan menjelang pembentukanBSNP berdasarkanPP No. 19
Talrun ZO0S,puskur telah memberikandasar-dasarpenting penyusunanstandarisi
mata pelajaran terutama mata pelajaran PKn untuk jenjang SD hingga SMA.
Standar isi tersebut memberikan gambaranbagaimanaproduk kurikulum Mata
pelajaranPKn yang dibuat Puskur di masa awal transisi politik pendidikan telah
*.1nbu*u kejeiasan arah Pendidikan Kewarganegaraanyang sarat kompetensi
sekaligusprjakankeilmuan.
frUi3rf.* pendidikannasionalsetelahpemberlakukanUU RI No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang
StandarNasionalPendidikan,terdapatperubahanparadigmakurikulum pendidikan
formal. Pasal6 PP No. 19 Tahun 2005mengelompokkansejumlah matapelajaran
dalambeberaparumpun. Kelompok kewarganegaruandan kepribadianmerupakan
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salah satu dari lima kelompok mata pelajaranlainnya (agama dan akhlak mulia;
ilmu pengetahuandan teknologi; estetika;danjasmani, olah raga,dan kesehatan).
Dari penjelasanPasal6 Ayat (l) butir b PP No. 19 Tahun 2005makadapat
diketahui apa saja ruang lingkup materi dan tujuan kelompok mata pelajaran
kewarganegaraandan kepribadian di semua jenjang p"trdidikatr dasar dan
menengah,baik pendidikanformal maupunnon-formal.Apakah hanyaPendidikan
Kewarganegaraan yang termasuk nomenklatur kelompok mata pelajaran
kewarganegaraandan kepribadian, ataukah masih ada lainnya? peraturan
pemerintahtersebuttidak memberi penjelasanrinci. Tetapi, jika dikembalikanke
peraturanperundanganyang lebih tinggi di atasnya(UU RI No. 20 Tahun 2003),
maka mata pelajaranPendidikan Kewarganegaraanmerupakansatu-satunyamata
pelajaran yang termasuk dalam kelompok mata pelajaran kewarganegaraandan
kepribadian.Kendatipun pelaksanaankelompok mata pelajarankewarganegaraan
dan kepribadian untuk setiap satuan pendidikan yang sederajat "dilaksanakan
melalui muatan dan/ataukegiatan agama,akhlak mulia, kewarganegaraan,
bahasa,
seni dan budaya, dan pendidikan jasmani" (pasal 7 Ayat (2) pp No. 19 Tahun
2005), namun dalam praktiknya dibebankankepada mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan.
Draf awal SI dan SKL PKn berasal dari Puskur yang bahan dasar
penyusunannyaadalahdokumenKBK yang diserahkanPuskurkepadaBSNP. Jika
dicermati denganSI yang berlaku berdasarkanPermendiknasNo. 22 Tahun 2006,
tampak sekali pengaruh draf naskah akademik kurikulum berbasis kompetensi
yang disusunoleh Puskur sejakpemetaandan pengembangankurikulum pengganti
Kurikulum 1994 dilakukan. Hal tersebut tercermin dalam rasionalisasi latar
belakang,tujuan dan ruang lingkup Mata PelajaranPKn. Di bagian kolom standar
kompetensidan kompetensidasarpun jika dibandingkandengankurikulum produk
Puskur(2005) memiliki alur yang sejalandenganSI produk BSNP (2006). Dari
sini dapat dipahami bahwa ada kontinuitas berpikir dari pembuat kebijakan di
Puskur dengan Tim Ad-hoc BSNP tentang kurikulum berbasiskompetensiuntuk
mata pelajaran PKn yang dikemas dalam wadah kurikulum berbasis standar
(kompetensidan isi).
c. Gagasan Masyarakat Kewargaan dalam Kebijakan Pendidikan
Kewarganegaraan
Bagaimanarelevansi gagasanmasyarakatkewargaan(civil society) dalam
Mata Pelajaran PKn? Ada kecenderungan perkembangan pendidikan
kewarganegarcansecara intemasional yang menganggap bahwa masyarakat
kewargaan penting dalam kajian PKn. Pengalamandi sejumlah negara-negara
bekaskomunis atau di bawah rezimpolitik otoriter, sebagaimanatopik demokrasi,
konstitusi dan hak asasimanusia, topik kajian masyarakatkewarg€ranmenempati
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posisi penting dalam pendidikan kewarganegaraandi sekolah-sekolahmereka
(Print, 1999).
Telah menjadi kesadaranumum bahwa sistempolitik demokrasiyang sehat
mensyaratkan masyarakatkewargaanyang sehat(kuat) pula ketika berhadapan
dengannega"radan pasar.Meskipun pada akhirnya negaratetap memiliki otoritas
kuat dalam menentukanpengaturankehidupan bernegara,tetapi kondisi negara
yang kuat perlu diimbangi oleh masyarakatkewargaan yang kuat pula untuk
mengkontrolpenyelenggaraankekuasaannegara.Idealitas masyarakatkewargaan
yang demikian pun telah menjadi salah satu agendapenting gerakan reformasi
politik di Indonesia.
Pembahasan gagasan civil society
dalam kajian pendidikan
kewarganegaraandi Indonesia pasca 1998 telah muncul baik dalam SI maupun
SKL. Jauh-jauhhari sebelumBSNP terbentuk,dalam sinkronisasioleh Puskurdan
Direklorat Dikmenum terhadapDraft SI PKn untuk Kelas XI Semester,dibahas
Standar Kompetensi "Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat
Madani."
penting masyarakat kewargaan dalam kajian pendidikan
Arti
kewarganegaraan
di sekolah,padaperiodeawal pembahasanSI dan SKL oleh Tim
Ad hoc BSNP menunjukkan paparan menarik. Oleh tim gagasan masyarakat
kewargaan -dalam istilatr Tim yaitu "Masyarakat Madani"-yang menjadi
perhatian adalah "....bukan konsepnya, tapi elemen-elemennya. Misalny4
berperilaku apa; kegiatannyaanti korupsi; menghargai,dan sebagainya.Itu kan
kompetensielemendari konsepmasyarakatmadani" (Komaruddin, wawancara29
April20l0).
Meskipun begitu tim juga berpandanganbahwa masyarakat madani perlu
secarakonseptual. Penegasanitu tampak ketika membahasbahan SI PKn dari
Puskuryang telah memuatkajian budayapolitik dan prasyaratmasyarakatmadani.
Waktu itu kita tidak berpikiran bahwa masyarakatmadani menjadi materi
tersendiri secara khusus. Kemudian kita cari tempat yang tepat waktu itu
bahwa membangun budaya politik yang demokratis itu ya dengan ide
demokratisasiyang berkembang yaitu denganmembentukmasyarakatmadani
ataucivil society. Waktu itu kan semulakita dihadapkankepadakajian budaya
politik atau masyarakat politik di SMA, karena yang tersedia kan tema
masyarakatpolitik (Komarudin,wawancara29 April 2010).
Pendidikan kewarganegaraan dalam era sebelumnya, yang pernah
dipraktekandalam bentuk PMP maupun PPKn cenderungdianggapmengabaikan
arti penting peran warga negara dengan budaya politik partisipan. Dengan
paradigmayang baru, harapannyaPKn menjadi "Pengerem" atau paling sedikit
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menjadi "penyeimbang," antaruotoriterisme negaxadan warga negara(Muchson
AR, wawancara8 April2010).
Argumentasi teoritis maupun filosofis terhadap arti penting masyarakat
kewargaandalam kajian pendidikankewargaaandi sekolahdi antaraTim Ad Hoc
Mata PelajaranPKn BSNP, menyiratkanbahwatopik ini perlu mendapatperhatian
serius dalam PKn berparadigma baru. Hal serupa juga dinyatakan bahwa
masyarakatmadani merupakan gambaranideal yang "mungkin malah bukan
hanyabagian dari standarisi... Tapi mungkin juga visi dari keseluruhanpKn. Misi
visionemya bukan hanya bagian dari standarisi." (Muchson AR, wawancara8
April2010).
Baik oleh Tim Ad Hoc SI maupunSKL Mata PelajaranPKn BSNP, gagasan
masyarakat kewargaan dirumuskan dengan istilah masyarakat madani. iopik
masyarakatmadani dalam SI PKn ditempatkandalam salahsatustandarkompetensi
(SK) di Kelas XI Semester I (SMAA4A/SMK) sebagai muara dari budaya
demokrasi, yang rumusan lengkapnya berbunyi: o'2. Menganalisis budaya
demokrasimenuju masyarakatmadani."
Padabagian lain masyarakatmadani pun menjadi salah satu dari Sembilan
standar kompetensi lulusan
dalam Mata Pelajaran PKn untuk jenjang
SMAA4A/SMK.
Kompetensi lulusan yang diharapkan ialah kemampuan
"Mengevaluasisikap berpolitik
dan bermasyarakatmadani sesuaidenganPancasila
dan Undang-UndangDasar 1945." Penempatantopik masyarakatmadani pada
jenjang SMAA4A/SMK bukan tanpa alasan. Tingkat perkembangansiswa dan
kekomplekanmateri menjadikantopik tersebutdiletakkandi kelas tinggi. Persoalan
bagaimanagagasanmasyarakatmadani itu tercapai,Tim melihat pentingnyaperan
guru dan sekolah untuk membangunkultur masyarakatmadani di sekolah.Guru
sebagaiagenperubahansosialdan sekolahsebagailaboratoriumdemokrasimenjadi
penting bagi tumbuhnyakarakter masyarakatmadani yang memiliki kebersamaan,
kejujuran,kebebasandan tanggungjawab, kerja keras,disiplin, anti korupsi, saling
menghargai, mampu mengambil keputusan yang baik bagi komunitasnya,
transparandan akuntabel, dan toleran. Semuaindikator nilai masyarakatmadani
tersebut pada akhirnya berpulang kepadaketeladananbaik di sekolah maupun di
luar sekolah.
d.

Transformasi Struktural Gagasan Masyarakat Kewargaan dalam
Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan
Arti penting kehidupandemokrasiyang sehatdalam suatusistemkehidupan
berbangsadan bernegaramengandaikanpentingnya hubungan yang sehat antara
negaradenganwarganya.Dengan demikian, tidak mungkin demokrasiyang sehat
dibangundalam hubunganyang pincangdari salahsatukomponentersebut:negara
kuat-warga negara lemah atau negara lemah-warga negara kuat. Negara kuat
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karena warga negaranya kuat merupakan idealisasi dalam segenap tatanan
kehidupanbernegarasecaramodern.
Persoalannya,bagaimana membangun kehidupan bernegara yang sehat
antara komponen negara dan warga negara? Pendidikan kewarganegaraan
memitiki peran strategis untuk membentuk warga negara yang sadar dan aktif
memerankanhak dan kewajibannyasecaraproporsional.Temuan penelitian yang
dipaparkandalam Sub A Bab IV ini menegaskanarah kebijakan pendidikan era
reformasi yang memandangpenting pendidikan kewarganegarcansebagaisarana
untuk membentukwarga negarademokratis.
Gambaran normatif (ideal) tentang masyarakatkewargaan yang disebut
secaraformal dengannama masyarakatmadani, sebenarnyasudahrinci dan dapat
diidentifikasi secara empirik. Namun, bagaimana artikulasi dari transformasi
normatif masyarakatkewargaanmenjadiperilaku aktual, nampaknyamasih sebatas
wacanapolitik maupun akademik. Wacanapolitik masyarakatkewargaandalam
rumusan Tim Nasional Reformasi pada masa PemerintahanPresiden Habibie
sudah tersusun sedemikian rinci termasuk strategi dan sektor kebijakan yang
digarapnya. Sayangnya,proses politik Sidang Umum MPR 1999 menjadikan
program masyarakat madani Presiden Habibie terhenti karena MPR menolak
pertanggungjawabanPresiden Habibie. Sebagai konsekuensi dari penolakan
tersebut,maka tidak etis jika Habibie mencalonkandiri kembali sebagaipresiden
periodeberikutnya.
Meskipun studi Hosen (2005) menunjukkan bahwa pada awal-awal era
reformasi terutama di masa Pemerintahan Habibie lebih banyak dilakukan
reformasi di bidang hukum dan politik, namun bukan berarti bahwa reformasi di
bidang pendidikan terabaikan. Reformasi pendidikan tidak bisa dipisahkan dari
reformasi bidang lainnya, karenareformasi pendidikan pun terkait denganpolitik
dan hukum nasional pula. Dengan demikian, reformasi pendidikan merupakan
bagianutuh dari reformasi nasional.Atau dengankata lain bahwa, pembangunan
bidang pendidikan merupakanbagian integral dari pembangunannasional secara
keseluruhan.Karena apabilareformasipendidikanterlepasdari konteks reformasi
bidang lainnya maka tidak mungkin reformasi pendidikan akan mencapai
sasarannya.
Reformasi pendidikan kewarganegaraanyang tampak dalam sejumlah
kebijakan-kebijakanpendidikan nasional memiliki mata rantai dengan politik
pendidikan nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran
pentingnya peran pendidikan untuk mewujudkan masyarakat kewargaarl (civil
society, masyarakatmadani) telah disadari sejak PemerintahanHabibie melalui
Tim Nasional Reformasi yang dibentuknya. Meskipun belum sempat terwujud
karenaprosespolitik di Sidang Umum MPR (yang menolak pertanggungiawaban
PresidenHabibie), rumusan Tim Nasional Reformasi di bidang pendidikan telah
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memberikan dasar-dasarpembaharuanpendidikan pada periode pemerintahan
berikutnya.
Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid,
wacana
masyarakatkewargaanmendapatipemaknaanyang berbeda.Selain
karena faktor
PresidenAbdurrahll
wahid yang dikenal dengansebutanGus Dur, dibesarkan
dan membesarkandiri melalui geiakan masyarikat kewargaan lewat
organisasi
Nahdlatul Ulama,juga ada kekhawatirandenganterminologi-"masyarakat
madani,,
yang bergeser pemaknaannyamenjadi "masyarakatmed-eni"(masyarakat
yang
menakutkan).Istilah "masyarakatmedeni" ini tercetuskarena kondisi
pada u*it
era reformasi terutama transisi dari tradisi otoritarian Orde Baru
kepada tradisi
demokratis pasca-orde Baru, ditandai oleh banyaknya aksi massa rakyat
yang
cenderung anarkhis. Konflik-konflik horisontal sesama masyarakat
c"nderurr!
meruyaksendi-sendikehidupanberbangsadan bemegara.
Kebijakan pendidikan tentang pendidikan k.*utg*egaraan di sejumlah
negarusepertidi.Inggris ataupunAfrika Selatan,sebagaimunudi.ontohkan
dalam
Bab II, lahir dari kemauan (kepentingan)politik pemimpin nasional
dan gerakan
ciyil society unluk membangun tatanan kehidupan^ bernegara yang
sehat
(demokratis). Dalam konteks Indonesia,kebijakan pendidikan-k.*urg
anegaraan
sulit ditemukan inspirasi dan sumber motivasinya yang berasal dari kekuatan
politik (partai politik) baik di dalam parlemen.uuputr di luar parlemen.
Upayaupaya legislasi baik di DPR maupun MPR era ieformasi terhadap kebijuk*
pendidikan nasional secaraumum sama sekali tidak menyinggung secara
khusus
pentingnyareformasipendidikankewarganegaraan.
MPR sebelum amandemenketiga (2001) dan keempat (2002), sebagai
lembaga-tertinggine,q?.ramemang
telah melahirkanproduk hukum yang membuka
juJ?n refomasi pendidikan secaramenyeluruh. Perdebatan
di p.rriOigan MpR
1999 dan kemudian dirumuskan dalam dokumen GBHN lggg secara
tegas
menuntut reformasi di bidang pendidikan antara lain melalui pembaharuan
kurikulum dan instrumen pendidikan lainnya. Berturut-turut dalam amandemen
Pasal 3l UUD 1945 secara tegas memposisikan aturan pokok kebijakan
pendidikan nasional. Konstitusi (UUD l94i) sebagai dokumen
rujukan hukum
tertinggi secarat9t-*g benderangpula menegaskanlagaimanaperan negara
dan
warganegaradi bidangpendidikandiatur dalampasalteisebut.
Prosespolitik untuk mereformasi kebijakan pendidikan nasional tampak
dalam pemahasanRUU Sisdiknas 2003 ai dpn. riuu ini menjadi
salah satu
gontoh bagaimanakebijakan pendidikan lahir dari kemauan potitit lewat usul
inisiatif DPR di Komisi VI. Cerminanaspirasipolitik rakyatmelaluipara
anggora
DPR memberikan gambaran bahwa kehendak kuat untuk mereformasi
sistem
pendidikannasionalmenapakkuat setelahera reformasi.
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UU Sisdiknas1989 mendudukanposisi
UU Sisdiknas2003 sebagaimana
Pendidikan Kewarganegaraansebagai mata kajian pengembangankepribadian
mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, bersama-sama
dengan mata pelajaran agamadan bahasa.Berbeda dengan UU Sisdiknas 1989
yang selain mencantumkan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan
Kewarganegaraan,maka dalam UU Sisdiknas 2003 tidak ada lagi nama mata
pelajaran Pendidikan Pancasila,tetapi hanya Pendidikan Kewarganegaraan.UU
Sisdiknas2003 sudahdengantepattidak mencantumkanlagi PendidikanPancasila
di belakang
dalamkurikulum pendidikannasional,karenapenamaan'oPancasila'o
"pendidikan"
justru menurunkanposisi Pancasilasebagaidasar negara,yang
kata
sebenarnyatidak boleh direduksi menjadi pelabelan-pelabelan,seperti ekonomi
Pancasila,demokrasiPancasila.
Bagaimanapunpada hakekatnya,pendidikan kewarganegaraandi negara
manapundi dunia, yang menjadi great ought nya ialah dasar sistem politik dari
negara yang bersangkutan. Indonesia sudah pasti bahwa dasar kehidupan
berbangsabernegaranyaialah Pancasila, yang dengan sendirinya Pendidikan
Kewarganegaran sebagai upaya pembentukan warga negara yang akan
mendasarkandiri kepadaPancasilasebagaidasarnegara.Ini juga sejalandengan
kemauan politik MPR pada Sidang Istimewa 1998 yang menegaskankembali
Pancasilasebagaidasar negara dan mencabutKetetapanMPR 1978 tentang P4.
Sebagaimanadiketahui bahwa P4 merupakan materi pokok dari pendidikan
kewarganegaraanselama Orde Baru (baik dalam nama PMP maupun PPKn).
Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa reformasi pendidikan khususnya
pendidikan kewarganegaraantidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik
nasional.Dengan demikian, sistempolitik sangatkuat mempengaruhiarah politik
pendidikan.
Padabagian lain, UU Sisdiknas2003kemudianmelahirkankebijakanyang
menonjol sepertistandarnasionalpendidikan.PembentukanBSNP berdasarkanPP
19 Tahun 2005 dimaksudkan untuk mewujudkan standar nasional tersebut.
Implikasi dari kehadiran BSNP ialah bahwa terdapat pergeseranpembuatan
keputusan dalam kebijakan pendidikan terutama terkait dengan kurikulum
untuk
pendidikannasional.SebelumPP 19 Tahun 2005lahir, keputusan-keputusan
memproduksi kebijakan kurikulum hulunya berada di Balitbang melalui Pusat
Kurikulum. Namun setelah PP itu lahir, Pusat Kurikulum bekerja pada aspek
teknis kebijakan yang disusun oleh BSNP melalui PeraturanMenteri Pendidikan
Nasional, seperti melakukan kajian kebijakan SI atau pemberian bantuan teknis
KTSP dan menemukaninovasi-inovasikurikulum untuk melaksanakanSI.
Antara SI dan SKL Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraanyang
diatur dalam Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 menunjukkan
bagaimanaproduk kebijakan pendidikanini menyesuaikandiri dengankebutuhan
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dan tuntutan reformasi nasional. Sebagaimanadiketahui bahwa sebelum era
reformasikurikulum bersifat sentralistik,dan kontennyamenunjukkankepentingan
politik rejim. Dengan demikian, tesis Cogan (1993) yang menyatakanbalrwa
kepentingan kekuasaan rejim politik nasional terhadap kebijakan pendidikan
kewarganegaraansebelum era reformasi adalah tepat. Namun, tesis tersebut
menjadi tidak relevan untuk menunjuk SI dan SKL Mata Pelajaran Pendidikan
Kewarganegaruan2006.SI dan SKL Mata PelajaranPendidikanKewarganegaruuul
justru tunduk dengankepentingan"rejim standardisasi"yang secarauniversaltelah
dikembangkanoleh berbagai macam teorisasi maupun model-model Pendidikan
Kewarganegaraandi sejumlahnegara."Rejim standardisasi"yang dimaksud ialah
balrwa standar minimal kajian pendidikan kewarganegaruanyang mesti dimuat
dalam SI Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegamantelah terpenuhi. Standar
minimal tersebut secarakonseptualmemenuhi komponen-komponenkompetensi
kewarganegaraan
sertasubstansikajian PendidikanKewarganegaraansebagaimana
dikembangkan oleh CCE (1994) maupun sejumlah pengembang Pendidikan
Kewarganegananseperti Print (1999),Patrick(1999)ataupunCrick (1993).
Di bagianlain, standardisasipendidikan nasionaljuga menunjukkanbahwa
kebijakan pendidikan menunjukkan keberhasilan tuntutan politik, tuntutan
globalisasidan tuntutan kemajuan (progress)(Tilaar, 2006: 76-77). Standardisasi
nasional pendidikan sebenarnya akan menjadi lebih bermakna penting bagi
perbaikansistempendidikannasional,jika keberadaanBSNP bukan untuk menjadi
alat kekuasaanpemerintahmelalui pendidikan. SkeptisismeterhadapBSNP lahir
karena:
meski sebagailembaga independen,kenyataannyaBSNP merupakananak
kandung birokrasi pemerintah c.q. Depdiknas. BSNP merupakan gurita
kekuasaanpendidikan. BSNP telah mengambil alih tanggung jawab guru
dalammenentukankelulusansiswa.(Tilaar, 2006: I7l-172)
Dalam aras empirik, standardisasiyang mengagungkanstandarkelulusan
berdasarkan hasil ujian nasional menjadikan Mata Pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraantampak dimarjinalkan, meskipun berperanutama sebagaisalah
satu mata pelajaranpembentukankepribadian.Tampaknyaperlu dipikirkan ulang
kebijakanpendidikan terhadapujian kelulusan yang pada gilirannya lebih banyak
menyodorkan "kecurangan-kecurangan" unfuk memperoleh batas minimal
kelulusan.Tentu saja ini harus sejalandenganmisi pendidikan nasional,terutama
pendidikan kewarganegaraanuntuk melahirkan warga negara yang bertanggung
j awab,mandiri, ketika melakukanperbuatannya.

Samsuri
0601498

-28-

Ringkasan
Disertasi

e. Model Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan
Berbagairumusanideal tentangmasyarakatkewargaan(civil society)telah
mewarnai sejumlah kebijakan nasional. Masyarakat kewargaan (civil society)
dalam dokumen Tim Nasional Reformasi (1999), hasil Kelompok Kerja
Pengkajian dan Perumusan Filosofis, Kebijaksanaan dan Strategi Pendidikan
Nasional DepartemenPendidikan dan Kebudayaan(1999) ketika itu, dan bahkan
GBHN 1999 telah menjadi perhatianpenting meski denganpilihan terminologi
"Masyarakat Madani." Berbagai dokumen politik maupun akademik tersebut
sepakat bahwa masyarakat madani (civil society, masyarakat kewargaan) di
Indonesiaharus ada dan perlu diwujudkan keberadaannya.Dari ciri-ciri karakter
masyarakatkewargaantersebut,nilai-nilai universal Pancasilatercermin sebagai
karakter khas ke-Indonesia-an.Nilai-nilai relijius sebagai ciri pembeda dengan
parameter karakter masyarakat kewargaan yang dirumuskan dalam teori-teori
politik Barat atau pun pencitraandalam pendidikan kewarganegaraandi negaranegara maju di Barat, inilatr yang menjadikannyabemilai unggul. Kendatipun
tidak menyebutmasyarakatkewargaaanIndonesiaadalahmasyarakatPancasilais,
namun secarainheren masyarakatkewargaanIndonesiamendasarkandiri perilaku
kebangsaandan kenegaraannya berdasarkanni lai-nilai Pancasila.
Namun, rumusan yang dibuat dalam dokumen-dokumen itu cenderung
bersifat normatif sebagaimanarumusan-rumusansebelumnya tentang konsep
masyarakatpadaera PemerintahanSukamo dan PemerintahanSoeharto.Di masa
PresidenSukarnodikenal konsep "Masyarakat Sosialis Indonesia" sebagaisalah
satu cita-cita politik ketika itu. Pada era PemerintahanSoeharto pun dikenal
konsep "Masyarakat Pancasila" sebagai negasi konsep sebelumnya.Meskipun
mendapatkanlegitimasi penjelasansejarah masyarakatkeagamaan(Masyarakat
Madinalr) maupunlegitimasi akademiktentangcivil sociefl menurut model Barat,
rurmunbagaimanasesungguhnyamasyarakatmadani di Indonesiadapat dibentuk
secaraoperasionalpun, nampaknya,masih belum selesai hingga penelitian ini
dibuat.
"Pendulum Swing" kebijakan
Dari sini peneliti melihat bahwa ada
yang dipengaruhioleh suasanapolitik rezim baik era
pendidikankewarganegaraan
"Pendulum Swing" tersebut
sebelum Orde Baru maupun selama Orde Baru.
"civic patriotism." Bedanya,di
sebenarnyamasih pada "swing" yang sama,yaitu
masaRezim Sukarno terutamadi masa-masaakhirnya ditandai oleh sikap curiga
terhadappihak asing dengan dalih anti-imperialismedan neo-kolonialismeBarat
sertamenguatnyajargon"sosialismeIndonesia."Di bagian lain, di masaRezim
"panglima kebijakan"
Soeharto,politik pembangunanekonomi telah menjadi
Orde Baru. Dengan demikian, stabilitaspolitik dan pertumbuhanekonomi selama
Orde Baru menjadi tumpuan utama, meskipun pemerintah Orde Baru sangat
akomodatifdenganpihak Barat, terutamadalamhal membukaliberalisasiekonomi
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dan perdagangan(ditandai oleh KonferensiAPEC 1994di Bogor). Konservatisme
Orde Baru terhadap nilai-nilai asing ialah dengan jargon anti-liberalisme dan
komunisme, di samping menjunjung politik organisis (paham integralistik). Di
bidang kebijakan pendidikan, model-model developmentalisdari IIMF maupun
Bank Dunia banyak mempengaruhiorientasi kebijakan pembangunanpendidikan
OrdeBaru.
Meskipun demikian, kebijakan pendidikan kewarganegaraan selama
periode Orde Lama dan periode Orde Baru keduanya masih menitikberatkan
kepada tipe kewarganegaraankomunitarian. Dalam periode pasca-Orde Baru,
paradigmapendidikan kewarganegaraan
mulai bergeserke arah model pendidikan
kewarganegaraanyang bersifat republikan (civic republican). Indikator yang
menonjol ialah tidak semata-matamengutamakankepentingankolektif tetapijugi
bagaimanawarga negaramampu menjalankanhak-hak asasi secarabertanggung
jawab, partisipatif dan kritis.
Peneliti belum menemukan titik temu antara "masyarakat sosialisme"
Indonesia dalam Civics di masa PemerintahanSukarno dengan "masyarakat
Pancasila"di masaPemerintahanSoehartodalam PMP ataupunPPKn. Ini perlu
dipertegas, karena idealnya rumusan "Masyarakat Indonesia" merupakan
gambaranideal yang selalu diperjuangkanoleh pemerintahmaupun watga negara,
sebagaicitra masyarakatyangharusdibangun.
Kekhawatiranpeneliti terhadapkonsepmasyarakatmadani di era reformasi
ialah bahwa semata-matauntuk menegasikankonseptualisasimasyarakatpada era
sebelumnya."Masyarckat madani" yang menonjol padaerareformasi seakan-akan
merupakanreplacement(meminjam terminologi Huntington, 199111992:583),
penggantian atas gagasan "Masyarakat Pancasild" pada era Orde Baru.
Kekhawatiranlainnya ialah bahwa karaktermasyarakatmadani justru "dibentuk"
oleh negara, sehingga bertentangandengan konsep masyarakat madani yang
otonom dan mandiri ketika berhadapandengannegarq termasuk konspetualisasi
jatidirinya.
Dalam SI Mata PelajaranPendidikanKewarganegaraandimuat kompetensi
mengenaimasayarakatmadani Kelas XI semester1 (SK 2 dan IA 2.2), SK dan
KD tersebut merupakan satu mata rantai dengan tujuan pembelajaran untuk
membangunbudayapolitik demokrasimenujumasyarakatmadani. Sebagaisebuah
standar,maka bagaimanakaraktermasyarakatmadani itu, amat tergantungkepada
kecakapanpengembang kurikulum di lapangan terutama guru mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan.Namun SK dan KD itu nampak lebih tinggi
legitimasinya dibandingkan dengan SKL Mata Pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan,karena dalam prakteknya SKL cenderung terabaikan dalam
pengembangan
Kurikulum SatuanTingkat Pendidikan(KTSP) di sekolah-sekolah.
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Meskipun demikian, penerimaangagasanmasyarakatmadani sebagaisalah
satu standardalam kajian PendidikanKewarganegaraandi Indonesia seyogianya
dipahami secarautuh. Artinya, seluruh SK dan KD dalam SI serta SKL Mata
PelajaranPendidikan Kewarganegaraanuntuk pendidikan dasar dan menengah
pada gilirannya untuk mewujudkan masyarakat madani (civit society) pula.
Penjelasan tersebut menjawab pertanyaan penelitian tentang transformasi
masyarakatkewargaan (civil society, masyarakatmadani) ke dalam reformasi
pendidikankewarganegaruandi Indonesia.
Pemikiran yang sejalan dengantumbuhnya masyarakatkewargaansecara
otonom di hadapankekuatannegaraialah dengandesentralisasidan demokratisasi
kebijakan pendidikan. Adanya standar-standarnasional pendidikan oleh BSNP,
khususnya standar SI, sejalan dengan spirit demokrasi berupa desentralisasi
pendidikan.Pemerintatrpusat tidak lagi membuatkurikulum yang seragamuntuk
semuakalanganmasyarakatyang beragamkonteks kultur, alam dan tradisi yang
dikembangkan. Demokratisasi pendidikan memberikan sekolah dan daerah
keleluasaanuntuk mengembangkankurikulum tingkat satuanpendidikan (KTSP),
tetapi tetap merujuk pada standarnasional.Dari aspek inilah sebenarnyagagasan
masyarakatkewargaanmemiliki peluanguntuk diterjemahkandalamproses-proses
pembuatankebijakanpendidikan.
Dari penjelasan tersebut di atas, reformasi pendidikan kewarganegaran
dapatdimaknai sebagaititik temu kepentingandua hal. Secarainternal, perubahan
politik melalui gerakan reformasi nasional telah mendorong pembaharuan
pendidikan kewarganegar&msebagaibagian dari gerakan reformasi pendidikan
nasionalsecarakeseluruhan.Pilihan reformasi pendidikan kewarganegaruan
tidak
semata-matamerubah paradigma kajian yang menekankankepada penguasaan
subiectmattersyang dominanaspekafektif. Tetapi reformasiberartijuga bergeser
(berganti) kepada paradigma kajian yang menekankan kepada penguasaan
kompetensikewarganegaraan
bagi para siswa meliputi aspekpengetahuan(materi
kajian), aspekketerampilanlkecakapan
dan aspekperilaku.
Dalam kasus Indonesia,reformasi pendidikan kewarganegaraankelihatan
lebih bersifat struktural sebagaimanatampak dominannya peran Departemen
PendidikanNasional, baik melalui Puskur Balitbang maupun BSNP. Akibatnya,
reformasi pendidikan kewarganegaraandengan paradigma baru tampak lahir
sebagai kelanjutan proyek, yang pembuatan kebijakannya cenderung tampak
mengejartargetjangka pendekuntuk mencapaitujuan jangka panjangpendidikan
nasional.
Secara eksternal, perkembanganwacana masyarakat kewargaan pascaPerangDingin di sejumlahnegarabekaskomunis di Eropa Timur ataupun rezim
otoriter di Afrika Selatan telah mendorong perkembangan pendidikan
kewarganegaraansebagai cara membentuk warga negara demokratis. Dengan
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disponsori oleh asosiasi profesi seperti Center for Civic Education (CCE)
Calabasas,Amerika Serikat, model-model pendidikan kewarganegaraanyang
menyokong penguatan masyarakat kewargaan di Eropa Timur sangat gencar
dilakukan. Upaya CCE untuk menyokongreformasi pendidikan kewarganegaraarL
di Indonesiapemah dilakukan melalui CICED ataupunICCE UIN Jakarta.
Dalam amatanpeneliti ketika awal-awalmenjadi dosenluar biasadi sebuah
PTN di Yogyakarta, sejak organisasi ini mengibarkan benderanyapada sekitar
1999 hingga 2001, CICED memberikan harapan sebagai wadah masyarakat
kewargaan yang mencurahkan perhatian kepada persoalan pengembangan
PendidikanKewarganegaraandemokratissebagaidikembangkandi negara-negara
yang telah maju dalam berdemokrasi. Namun, peran organisasi masyarakat
kewargaanseperti CICED ketika mengusungpenyebaran gagasanPendidikan
paradigmabaru untuk jenjang pendidikan dasardan menengfr,
Kewarganegaraan
mengalami kemandekan, selain karena organisasi ini mengalami "kematian"
sebelumberkembang disebabkansesuatuhal yang peneliti belum mendapatkan
kejelasannyasecaraakademikmaupunnon-akademik.
Tiadanya asosiasi profesi atau akademik yang memelihara dan
mengembangkangagasan-gagasanpendidikan kewarganegaraandi Indonesia
merupakan satu kelemahan tersendiri. Sebelum dan selama Orde Baru kajian
pendidikankewarganegaraandi sekolah-sekolahamat tergantungkepadagagasan
elit birokrasi sebagaimanaterjadi di masa periode Dirjen Dikdasmen Dardji
Darmodihardjo yang kemudian diperkuat oleh "departemen ideologi" semacam
BP-7 (meminjamistilah Daniel Dakhidei, 2001:24).Asosiasiprofesi pendidikan
sebagaisebuahorganisasimasyarakatkewargaanidealnya lahir
kewarganegaraan
dari arus bawah (akademisidan pegiat profesi), dengankepentingantidak sematamatamenyokongpembaharuanpendidikankewarganegaraanyang sejalandengan
kepentingan keilmuan (akademik) kajian kewarganegaraan,tetapi juga untuk
mengusungpencapaiantujuan nasional dalam konstitusi sebagaipolitik nasional
(negara).Harapannya,organisasi ini memiliki daya tawar dan pengaruh dalam
setiappembuatankebijakanpendidikankewarganegaraan.
Di luar penjelasan tersebut di atas, lahirnya standardisasipendidikan
kewarganegaruansebagaimanastandardisasiuntuk mata pelajaran lainnya dalam
PeraturanMenteri PendidikanNasional No' 22 dan No. 23 Tahun 2006, menandai
bahwa kebijakan pendidikan nasional Indonesiatelah menyesuaikandiri dengan
tuntutan "neo-liberal" pendidikan.Indikasi'oneo-liberal"dunia pendidikanialah
untuk semua urusan, termasuk
dengan diterimanya standardisasi-standardisasi
standarisi dan kompetensilulusan suatu mata pelajaran.Dengan demikian dapat
dipastikan bahwa secara substansialpendidikan kewarganegaraandi Indonesia
akan samaketika berbicarahak asasimanusia,konstitusi, masyarakatkewargaan,
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institusi politik, sistem demokrasi,dan rule of la,v. HaI pembedahanyalahpada
konteksnasionalapatopik-topik tadi dikaji dalampendidikankewarganegaraan.
3. Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Masa Depan
pendidikan
Sejalan dengan pengembangan paradigma baru
di era reformasi, tampak bahwa dimensi dan bidang kajiannya
kewarganegaraan
tidak lagi pada tema-temahegemonitafsir negara.Ini tentu saja sejalanharapan
idealitas dari masyarakatkewargaan(civil society) Secarakhas, paradigmabaru
Pendidikan Kewarganegaraanini berusaha mengembalikan kajian pendidikan
kewarganegaraankepada bidang keilmuan civic education yang interdisipliner,
yaitu bidang politik, hukum dan moral. Apakah ini sebuahkeberhasilanterhadap
reformasipendidikankewarganegaraan?
Meskipun secarainternasionalbelum ada satunegarapun yang mencitakan
nilai-nilai demokrasi ditanamkanmelalui prosespendidikan secaraformal dalam
sebuatrundang-undangsistem pendidikan nasional seperti di Indonesia, dengan
secaraformal di
mekanismepembentukanguru-gurupendidikankewarganegaraan
perguruantinggi, namun belum ada satuasosiasiatau kelompok kepentinganyang
mendasarkandiri kepadaprofesi pendidikankewarganegaraanitu sendiri. Pernah
lahir organisasiseperti Ciced di Bandung, tetapi organisasitidak berumur lama
denganberbagaisebab.Paradigmabaru PendidikanKewarganegaraantidak akan
punya arti apa-apajika tidak ada kekuatancivil society dalam bentuk asosiasi
yang mampu dan berani mempengaruhi
profesi Pendidikan KewarganegaraarL
kebijakan-kebijakanpendidikan kewarganegaraandi Indonesia.
Pada bagian lain, jika dicermati susunan materi pendidikan
kewarganegaraanparadigma baru tidak lagi didominasi istilah-istilah yang
menunjukkepadanilai-nilai yang bersifatnormatif (ideologis).Bagi pihak-pihak
baru ini, yang dilihat
yartgskeptisdenganpendidikankewarganegaraanparadigma
"dihapuskannya"
term-termyang biasadimuat dalamkurikulum-kurikulum
adalah
PMP dan PPKn, yang kental denganterminologi dalam P4, sebagaimanadimuat
dalamKurikulum 1994.
paradigmabaru dalam SI itu
Bagaimanapun,pendidikan kewarganegaraan
masih lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya.Alasannya, pertama,
pendidikan kewarganeganan paradigma baru telah berupaya membebaskan
bebannyadari tunggangan rczim kekuasaan,yan1 ditunjukkan dengan tiadanya
pelabelandan muatanmateri matapelajaranyang tidak menampilkantafsir tunggal
menurut suatu rejim kekuasaan. Dengan demikian, fungsi pendidikan
sebagaisaranasosialisasinilai-nilai politik dan memeliharanilaikewarganegaraan
nilai politik dalam suatu sistempolitik tidak dipengaruhioleh pergantianpolitik
rejim. Kedua, dalam tinjauan peneliti, sepenuhnya proses pengembangan
pendidikan kewarganegaraanparadigma baru dalam SI lebih banyak diwarnai
"perang wacana" antar masyarakatkampus (khususnyasesamabekas IKIP yang
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pasti terdapat Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan)juga ,,kekuatan
pengaruh" di lingkungan birokrasi Depdiknas untuk- -.ttggolk*
rumusan-Kehadiran
rumusannya di tingkat final decision maker (Mendiknas).
BSNP
mengatasikonflik tersebutdenganmelibatkan komponen akademisimaupun unit
Depdiknas.Ketiga, semangatdemokratisasidan otonomi menjadik* p.t didikul
kewarganegaraan
paradigma baru dalam SI ini mendapattempat stratigis dalam
sistempendidikan nasional,khususnyadalam Undang-undangNo. 20 Tahun 2003
tentangSistemPendidikanNasional yang secarakhususmenimpatkan pendidikan
Kewarganegaraansebagaisalah satu mata pelajaranpokok dalam kurikulum dari
jenjangpendidikandasarhinggapendidikantinggi.
Hadirnya pendidikan kewarganegaraan
paradigmabaru, membawaharapan
dan tantangansekaligus.Karakter civil society yang diperlukan untuk membentuk
karakter warga negara demokratis dalam pendidikan kewarganegaraantelah
didukung oleh suasanareformasi yang memberi ruang kritfi dan partisipasi
otonompada setiapwarga negara.
Tantangannyaialah, warisan tradisi pendidikan kewarganegaraanselama
Orde Baru yang cenderungnormatif dan formalistik terhadappenafsirannilai-nilai
bersama(Pancasila),mengharuskankerja keras dari segenapelemen pendidikan
yang menginginkan terjadinya demokratisasi di Indonesia berlangsung sesuai
harapan. Garda terdepan untuk mencapai keberhasilan misi prndidikun
kewarganegaraanparadigma baru terutama terletak pada kerjasama guru dan
perguruantinggi (khususnyaProdi PendidikanKewarganegaraandi LPTK, seperti
universitas-universitasbekas IKIP) untuk selalu inovatif dan kreatif melakukan
pengembanganmodel pendidikan kewarganegaraanyang bebas indoktrinasi,
dominasidan hegemonitafsir pragmatiskekuasaanrejim.

VIII. Kesimpulan
Dari temuan dan pembahasan
penelitian,makadisimpulkanbeberapa
hal sebagaiberikut.
Pertama, gagasan masyarakat kewargaan (civit society) dalam gerakan
reformasinasionaldi Indonesiatelah mengalamiprosestransformasinilalnilai etis
secara struktural. Hal ini ditandai dengan penerimaan secara politik
dan
perumusanjatidiri masyarakat kewargaan oleh negara semenjak Pemerintahan
Presiden Habibie. Jatidiri masyarakatkewargaan yang dikenal dengan sebutan
MasyarakatMadani tersebutmencerminkannilai-nilai universal Pancasilasebagai
karakter khas ke-Indonesia-an,di mana nilai relijius menjadi pembeda deng;
parameterkarakter masyarakatkewargaanyang dikembangkandi negara-negara
maju di Barat. Kendatipun tidak menyebut masyarakat kewargaaan Indonisia
adalah masyarakat Pancasilais, namun secara inheren masyarakat kewargaan
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Indonesia mendasarkan diri kepada perilaku kebangsaan dan kenegaraannya
berdasarkannilai-nilai Pancasila.
Kedua, tujuan pendidikan kewarganegarandemokratis untuk membentuk
warga negara yang baik (good citizens) sejalan dan menjadi keharusan bagi
terciptanyasistemkehidupanbernegarayang demokratispula. Jatidiri masyarakat
kewargaandemokratismemiliki arti pentingtidak hanya sebagaimuarapencapaian
tujuan pendidikan kewarganegaraan
itu sendiri. Dalam konteks Indonesiagagasan
masyarakat kewargaan ditransformasikan melalui pembaharuan pendidikan
kewarganegaransebagai salah satu cara untuk menggantikan dan menghindari
kemungkinan kembalinya sistem kehidupan bemegara yang otoritarian.
Transformasi gagasan masyarakatkewargaan itu juga sekaligus menggantikan
paradigma pendidikan kewarganegaraan yang semata-mata menjadi alat
kepentingankekuasanrejim kepadaparadigmapendidikan kewarganegaftuulyang
memelihara dan memperkuat basis nilai-nilai politik demokrasi dalam sebuah
sistem politik yang disepakati dalam konstitusi. Jadi, kebijakan pendidikan
kewarganegaruantidak tergantungkepadasetiap perubahanpolitik rezim, tetapi
mendasarkandiri kepada politik negara sebagaimanadimuat dalam konstitusi
nasional.
Ketiga, peran dominan pemerintahdalam pembuatankebijakan pendidikan
nasional dalam reformasi pendidikan kewarganegarcanmempertegaspernyataan
bahwa kebijakan pendidikan sama sekali tidak bisa dilepaskan dari konteks
lingkungan politik yang melatarinya, sehingga kebijakan pendidikan
kewarganegaraandi Indonesia pun sangatkuat dipengaruhi oleh nilai-nilai dari
sistem politik yang tengah berlangsung.Semangatdemokratisasiera reformasi
telah menjadi faktor kuat yang mendukung perubahan paradigma pendidikan
kewarganegaraanbaru sehingga dapat mentransformasikanjatidiri masyarakat
kewarganegarandemokratisdi dalamnya.Pembaharuanpendidikan nasionalpada
awal era reformasi di Indonesia memperkuat argumentasibahwa ranah politik
selalu berpengaruh kuat terhadap setiap pembuatan kebijakan pendidikan itu
sendiri. Pergumulankepentinganpolitik dalam lembaga-lembagapotitik untuk
mempengaruhi perubahan sistem pendidikan nasional pasca Orde Baru
menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan senantiasa bersentuhan dan
bergantungkepadakemauanpolitik baik di parlemenmaupunlembagaeksekutif.
Keempat,idealitasmasyarakatkewargaandemokratisyang dijabarkandalam
pendidikankewarganegaraanpadajenjang pendidikan dasar dan menengahtelah
menekankan kepada pembentukan kompetensi kewarganegaraan (civic
competencies) yang meliputi aspek civic lmowledge, civic skills dan civic
dispositions.Secaraspesifik, karakter masyarakatkewargaandijabarkan sebagai
standarkompetensi dan kompetensi dasar di jenjang SMAA4A/SMK. Ini juga
sekaligusmemperkuatargumentasibahwakebijakan pendidikankewarganegaraan
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pada awal era reformasi telah bergeserdari pendekatanmateri pendidikan nilainilai sebagaimanatampak dalam PMP dan PPKn, kepadapendekatankompetensi
kewargaan(civic competencies)danpendekatankeilmuan. Pendekatankompetensi
kewargaan berupaya membangun kecakapan-kecakapanwarga negara yang
harapannyadimiliki pesertadidik sebagaiwarga negaramuda yang kritis, rasionail
partisipatif dan bertanggungjawab dalam kehidupan berbangsadan bemeguru,.
Pendekatankeilmuan menjadikanpendidikankewarganegaraanmemfokust<an
Oiri
kepada induk keilmuan civics yaitu ilmu politik. keihuan lainnya yang
menyokongpendidikan kewarganegaranyang menonjol ialah kajian ih; huftum,
terutama hukum tata negara. Pendekatanini menegaskan bahwa pendidikan
kewarganegaraansedapatmungkin mendasarkandiri kepada kepentingannilainilai sistempolitik nasional,dan bukannyabergantungkepadakepintingan politik
rezim. Dengan demikian, setiap perubahan dan pembaharuan penOidikan
kewarganegaraan
seyogianyatidak bergantungkepadaperubahanrezimmana yang
tengatrberkuasa.
D( Rekomendasi
Topik penelitian tentang transformasi gagasan masyarakat kewargaan
melalui program pendidikan memiliki dimensi yang luas. Penelitian ini tilah
lerusaha mengkaji upaya transformasi gagasanmasyarakatkewargaan melalui
kebijakanpendidikankewarganegaraan
era reformasidi Indonesia.Cakupankajian
penelitian ini masih bersifat makro, karena unit kajiannya berfokus kepada
pembuat kebijakan pendidikan di tingkat nasional. Tentu saja ini merupakan
keterbatasandari penelitian ini. Untuk itu, peneliti mengajukan beberapa
rekomendasiuntuk beberapaalasansebagaiberikut.
Pertama, penelitian ini terbataskepadapandanganelit pembuat kebijakan
pendidikan di tingkat nasional terutama kebijakan pendidikan kewarganegaraan
ketika merumuskan gagasan masyarakatkewargaan dalam SI dan SKL Mata
Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.Bagaimana dampak kebijakan tersebut
untuk pelaksanakebijakan di tingkat infrastruktur, sama sekali di luar kajian
penelitian ini. Untuk itu perlu dilakukan kajian penelitian lebih lanjut teniang
efektivitas
implementasi
kebijakan
pendidikan
kewarganegaman
mentransformasikangagasan masyarakat kewargaan di level middle-structure
(sekolah-sekolah)daninfra-structure (guru-gurupendidikankewarganegaraan).
Kedua, keberhasilan transformasigagasanmasyarakatmelalui pembaharuan
kebijakan pendidikan kewarganegaraanmemerlukan prasyarat siitemik yang
mendukungketercapaianmisi besarnyauntuk membentukwarga negarayang baik,
mulai dari suprastruktur hingga infrastruktur. Karena penelitian ini lebih
dititikberatkan kepada kajian di tingkat suprastruktur,maka ada kemungkinan
terjadi bias dalam implementasi kebijakan di tingkat infrastruktur. Atas dasar
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pertimbangan tersebut, peneliti merekomendasikanagat gagasan masyarakat
k **guu11 didiseminasikan secara populis dan kontekstual kepada komponen
pendidikansampaidengantingkat infrastruktur.
pelaksanakebijakan
Ketiga, kebijakan pendidikan nasional terutama tentang pendidikan
sistempendidikannasionalIndonesia,dalampenelitianini
kewarganegaraandalam
m.nutlukk* selalu sangattergantungkepadaperubahaniklim politik nasional,
baik di masa sebelumdan selamaOrde Baru, maupun pada era reformasi pasca1998. Muara dalam implementasi kebijakan pendidikan kewarganegaraanialah
terletak pada kehandalan para guru pendidikan kewarganegaraandi sekolahsekolah untuk menerjemahkan pesan-pesan standardisasi pendidikan
sehinggatercapaitujuan pembentukanwarga negarayang baik'
kewarganegaraan
peneliiian lni secaru r.kilur mengungkapbahwa keberhasilan paradigma baru
pendidikan kewarganegaraanketika mengusunggagasanmasyarakatkewargaan
tepada peserta didik tergantung kepada pengembangkurikulum PKn, terutama
guru plfu. Dengan demikian di masa depan, perlu dipikirkan langkah kongkrit
dalam pembelajaranPKn
ienerjemahan3atidiri masyarakatkewargaanIndonesia
pengembangdan pelaksana
V*ginovatii panisipatoris dan kritis oleh pembuat,
[eU[af.u" pendidikankewarganeganansecarasinergis,sistemik dan berkelanjutan
tanpatergantungkepadaperubahandan pergantianrezim kekuasan'
X. Dalil-Dalil
l. pengembanganPendidikan Kewarganegaruarltidak dapat dilepaskan dari
kontJks polit-ik pendidikan nasional, karena pendidikan kewarganegaraanitu
sendiri selalu bermuatan nilai-nilai untuk memelihara kelangsungansuatu
sistem politik. Untuk itu, pendidikan kewarganegaraanharus bebas dari
kepentinganpolitik rezim yang menjadikannyasemata-mataalat kekuas&m
rezim itu sendiri.
2. Gagasanmasyarakatkewargaan(civil society)secaraakademikdapatditerima
sebagai koniep untuk membangun sistem politik yang sehat, namun
implimentasi praksisnya tergantung kepada sistem nilai politik dan
keientingan yang dianui oleh masyarakat,di manahubunganwarga negaradan
negaratersebutdibangun.
pendidikan
memiliki potensibesaruntuk mentransformasikan
kewarganegaraan
3.
tingkat paling bawah di
kewargaan mulai dari
gagasan *ury*ikat
pendidikankewarganegataan
f eisekolahan.Dengan demikian pengembangan
kepadakompetensikewargaandan keilmuan seharusnya
V*g mendasarkannya
;k* membebaskandari ketergantunganterhadap pergantiantezim kekuasaan,
sehinggamampu memeliharunitui-nltai politik kenegaraandan budayapolitik
yang-Jrhut, t.hinggu menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki
keunikan,penuh nilai kebajikan,dan kuat.
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