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MANAJEMEN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (Strategi dan Upaya menghadapi Tantangan Globalisasi melalui Pendidikan)
Pendahuluan Memasuki abad XXI ditandai dengan era global- isasi yang di dalamnya merupakan dunia informasi, proses
komunikasi berjalan semakin intensif sehingga batas-batas negara tidak lagi menjadi penghalang dalam proses transformasi
teknologi dan informasi. Dunia pada abad ini akan mengalami transformasi da- lam segala aspek kehidupan manusia, sosial,
budaya, dan politik. Proses transformasi itu dapat dirangkum dengan istilah globalisasi. Dalam era globalisasi ini kehidupan
umat manusia, sebagian sudah dapat dira- malkan arahnya, namun sebagian besar masih meru- p Perubahan besar yang
berjalan teramat ce- pat melanda kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara tersebut yang memaksa kita mempersiap- kan
diri bukan saja agar dapat tetap survive dalam kehidupan global yang penuh persaingan sehingga menuntut kerja keras dan
hasil kerja yang berkuali- tas tinggi, tetapi juga bagaimana kita mengembang- kan jati diri atau identitas kita sebagai bangsa
Indo- nesia. Hal ini menuntut kita suatu wawasan masa depan, wawasan abad XXI. Masa depan bukan se- suatu yang
menakutkan sehingga harus dihindari, tetapi merupakan peluang untuk meningkatkan taraf kehidupan kita asal kita siap
menghadapinya. Menghadapi era globalisasi, diperlukan visi yang da- pat mengarahkan misi,rencana, dan segala ikhtiar.
Minimal ada enam komponen yang akan menentu- kan perubahan, yaitu: (1) adanya visi yang jelas, (2) misiberupa rumusan
langkah-langkah kunci untuk mulai melakukan inisiatif, mengevaluasi dan mem- pertajam bentuk kegiatan untuk mencapai
tujuan yang ditetapkan dalam visi, (3) rancangan kerja, (4) sumber daya, (5) keterampilan profesional, dan (6) motivasi dan
insentif.2 Dalam era globalisasi diperlukan jaringan ko- munikasi global seperti bahasa dunia (Inggris, Man- darin, dan Arab)
yang merupakan bahasa mayoritas populasi penduduk dunia, perangkap komunikasi seperti komputer/internet, sikap disiplin
dan ke- mandirian. Dalam konteks nasional, pendidikan di- harapkan menghasilkan menusia Indonesia seutuh- nya yang
cerdas, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memi- liki pengetahuan dan
keterampilan, kesehatan jas- mani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan.4 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolo- gi telah membawa perubahan di hampir
semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai per- masalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya
penguasaan dan peningkatan ilmu pengeta- huan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi
perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu
berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas
sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pening- katan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus
dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini
kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut. Berbicara mengenai kualitas sumber daya ma- nusia, pendidikan
memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas
pendidikan- merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.
Menyadari pentingnya proses peningka- tan kualitas sumber daya manusia, maka pemerin- tah bersama kalangan swasta
sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut mela- lui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang
lebih berkualitas antara lain melalui pengemban- gan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana
pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi

pada ke- nyataannya upaya pemerintah tersebut belum cu- kup berarti dalam meningkatkan kuailtas pendidi- kan. Salah satu
indikator kekurang berhasilan ini ditunjukkan antara lain dengan NEM siswa untuk berbagai bidang studi pada jenjang SLTP
dan SLTA yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke ta- hun, kecuali
pada beberapa sekolah dengan jumlah yang relatif sangat kecil. Ada dua faktor yang dapat menjelaskan men- gapa upaya
perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama,strategi pem- Perencanaan Manajemen



perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama,strategi pem- Perencanaan Manajemen
Pendidikan Na- sional Perencanaan Pendidikan Nasional pada hakeka- tnya adalah bagian dari SISMENAS, Rencana mana-
jemen pendidikan nasional merupakan subsistem dari SISMENAS.RENMENDIKNAS sebagi sub sistem SISMENAS
pelaksanaannya dapat dikemukakan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut: TKM sebagai arus masukan SISDIKNAS. Tata
kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya dipengaruhi oleh arus globalisasi. Pen- garuh-pengaruh tersebut harus
disaring agar da- pat memberikan dampak positif dalam pembinaan SISDIkNAS. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam
membendung pengaruh tersebut, pertama dari perlu dibina ketahan sistem itu sendiri, kedua ketahanan yang dimaksud
adalah adalah ketahanan nasional yang berpijak pada kebudayaan nasional dan tujuan nasional. Fungsi-fungsi TKPB untuk
mewujudkan ke- pentingan rakyat melalui SISDIKNAS. Fungsi ini dipergunakan untukmewujudkan kepentingan masyarakat,
dalam hal kepentingan rakyat untuk memperoleh pendidikan yang berkual- itas. TKPB sendiri mempunyai fungsi
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan eval- uasi pelaksanaan. Administrasi SISDIKNAS Administrasi
sebagai sebagai faktor karsa dri SISMENAS meliputi dua hal: pengaturan partisipasi perorangan dan kelompok pengaturan
kekuasaan dan kewenangan. Manajemen SISDIKNAS Manajemen Sisdiknas merupakan suatu proses sosial yang direkayasa
untuk mencapai tujuan sisdiknas secara efisien, dan efektif dengan mengikutsertakan kerjasama, serta partisipasi seluruh
masyarakat. Ada tiga hal yang penting yaitu : manajemen SISDIKNAS sebagai sutu pros- es sosial. Rekayasa utnuk mencapai
tujuan SISDIK- NAS Pengikutsertaan (partisipasi) masyarakat. Sebagi proses sosial, manajemen SISDIKNAS tidak terlepas dari
SISMENAS yang pada hakekat- nya mengemban kepentingan nasional atau kepent- Tantangan globalisasi yang melanda setiap
bangsa memerlukan penyikapan yang bijak. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari bangsa yang akan menerima konsekuensi
tantang global tersebut, mengahadapinya dengan mempersiapkan sistem pendidikan yang terintegrasi. Sistem pendidikan
yang mampu menghadapi tantangan globalisasi memerlukan satu pengelolaan yang serius. Manaje- men Pendidikan Nasional
menjadi salah satu alter- natif dalam megatasi persoalan pendidikan nasion- al yang amat strategis dan komplek. Manajemen
pendidikan nasional pada hakekatnya merupakan keterpaduan dari proses dan sistem manajemen pendidikan secara
menyeluruh dalam mencapai tunjuan pendidikan dan pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah dan bergai upaya
diusulkan oleh para ahli dalam mengatasi persoalan manaje- men pendidikan nasional. Penyelenggaraan pen- didikan dasar
dilihat dari berbagai aspek, politik, teknis edukatif, budaya dan profesional, tampak dengan jelas bahwa masalah manajemen
pendidi- kan dasar bukan merupakan masalah kecil dan tidak dapat diletakan dalam dikotomi sederhana: sentralistik vs
desentralistik. Sistem manajemen
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Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan
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administrasi sisdiknas administrasi sebagai sebagai faktor karsa dri sismenas meliputi dua hal : a. pengaturan partisipasi
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