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Perception 

 

Apa kata Mahasiswa UNY tentang  
Ki Hadjar dan HARDIKNAS ? 

 
“Ki Hadjar, laki-laki yang mampu mengangkat pen-
didikan Indonesia dari keterpurukan dan kebodohan. 
Tutwurihandayani adalah sumbangan terbesarnya. 
Hardiknas adalah hari kelahiran Ki Hadjar” 

(PAUD FIP) 
 

“Ki Hadjar adalah sosok yang memberi kontribusi 
bagi kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. 
Emm…,Hardiknas, waktunya merenungi nasib pen-
didikan Indonesia”     

Lintang (Sastra Inggris FBS) 
 

“Ki Hadjar, adalah tokoh pendidikan yang perlu di-
tiru oleh semua pendidik. Kalau Hardiknas, adalah 
moment untuk menilik kembali pendidikan anak 
bangsa”              

Imas (Pendidikan Geografi FISE) 
 
“Ki Hadjar itu, tokoh pendidikan yang sering disebut
-sebut. Menurutku, Hardiknas merupakan suatu titik 
dimana kita harus merefleksikan mengenai pendidi-
kan Indonesia pada masa lalu dan akan datang. 
Tetapi kalau Cuma mengenang, mengingat hanya 
akan menjadi ceremonial belaka. Ketika tidak ada 
perubahan dan dampak kemajuan pada setiap insan 
pendidikan”                                     Jati (PJKR FIK) 
 
“Ki Hadjar adalah orang berjasa besar dalam pen-
didikan, serta motivator bagi pendidikan Indonesia  
dan tidak bakal ditemukan pada zaman sekarang ini. 
Hardiknas berarti kita mengingat kembali semangat 
pendidikan dan saatnya pendidikan itu, bercermin” 

(Pendidikan Fisika FMIPA)  
 

“Ki Hadjar ialah sosok bapak pendidikan yang perlu 
kita teladani jasa-jasanya untuk bisa memperbaiki 
pendidikan sekarang ini. Hardiknas adalah hari  un-
tuk mengenang jasa Ki Hadjar Dewantara yang telah 
memajukan pendidikan negeri kita” 

Sheila (Pendidikan  Teknik Informatikan FT) 
 

“Ki Hadjar Dewantara is the best. Hardiknas, hari 
dimana pendidikan itu diingat”       Erik (PLB FIP) 
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E D I T O R I A L 
 

KI HADJAR HANYALAH  
SIMBOL PENDIDIKAN 
Sudah sepantasnya penghargaan besar 

diberikan kepada Ki Hadjar Dewantara  
sebagai pahlawan perjuangan sekaligus 
peletak dasar pendidikan nasional dengan 
menobatkan beliau sebagai Bapak Pen-
didikan Nasional. Serta menjadikan hari 
kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Na-
sional (HARDIKNAS) yang diperingati 
setiap tanggal 2 Mei di seluruh Tanah Air 
Indonesia Raya.  

Bentuk penghargaan lain bangsa Indo-
nesia atas jasa Ki Hadjar tetuang dalam 
lambang pendidikan nasional yang bertu-
liskan TUTWURIHANDAYANI.  

Rasanya, Ki Hadjar dan ajaranya hanya 
dijadikan sebagai simbol dan formalitas 
belaka, bagi pendidikan Indonesia. Di-
mana, ruh pendidikan nasional tidak lagi 
mengunkakan asas-asas yang pernah di-
tanamkan oleh bapak pendidikan kita. 

Mungkin juga benar, jika pendidikan 
sains dan teknologi sangatlah penting di-
jaman ini. Ketimbang pendidikan budi 
pekerti, menanamkan nilai-nilai kebang-
saan, nasionalisme apalagi melestarikan 
kearifan budaya lokal.  

Untung saja, di negeri kita ini pernah 
hidup tokoh yang memiliki ide briliyan 
dan memberi perhatian besar pada pen-
didikan. Sehingga kita mempunyai hari 
spesial untuk mengenangnya, memberi 
penghormatan dengan upacara bendera 
ataupun simpatisan hari pendidikan lain-
nya. 

Tepat sekali, jika bangsa kita adalah 
bangsa yang besar karena selalu men-
genang jasa para pahlawanya. Meskipun 
hanya ceremonial belaka.                 Redaksi 
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Aspiration 

Kang Plopecol 

NDAGEL 
 

Gawat, AKP ’06 dan ‘07  lulus belum terakreditasi. 
Gak Masalah, biar lulus bareng angkatan 2010. 

 

Bentar lagi OSPEK, lho. 
Wah, bias cari kader baru nih. 

 

Pak Ketua sibuk, Sekjen jadi Ketua BEM FIP . 
Weh, Ketua BEM udah ganti ketua po..!? 

 

ORMAWA (Organisasi 
Mahasiswa) merupakan arena 
untuk unjuk kreatifitas dan 
menyalurkan bakat mahasiswa 
dalam berorganisasi di ling-
kungan kampus. Bagi maha-
siswa yang berjiwa organisasi, 
ormawa merupakan tempat 
yang sangat penting seka-
ligus rumah kedua setelah 
kost. 

Organisasi mahasiswa 
di Fakultas Ilmu Pendidi-
kan (FIP) terdiri dari 
BEM Fakultas, DPM, 
U K M F  d a n  H I M A . 
Oramawa FIP diharapkan 
menjadi tempat yang nya-
manan bagi para aktivis kam-
pus FIP dalam berorganisasi. 

  BEMF dan DPMF meru-
pakan ormawa yang sangat 
prestisius dan sebagai lembaga 
tertinggi di lingkungan FIP. 

 Bagi mahasiswa, menjadi 
pengurus BEM atau DPM me-
rupakan kehormatan dan ke-
banggaan tersendiri. Tetapi 
ketika BEM atau DPM dijadi-
kan alat untuk mencapai ke-
pentingan kelompok yang 
mengatasnamakan ormawa, 

maka BEM dan DPM bukan 
lagi menjadi tempat yang nya-
man dan prestisius bagi maha-
siswa. 

 
 

 
 
Jika seperti itu, kebijakan 

yang  dihasilkan tidak lagi 
ditujukan untuk kepentingan 
mahasiswa. 

Seperti kebijakan  dalam 
perengkrutan pengurus tahun 
2009 yang kurang terbuka dan 
transparan, calon atau pengu-
rus yang sudah teruji tetapi 
tidak “sepaham”, maka tere-
liminasilah mereka, carut ma-
rutnya kepanitiaan OSPEK 

FIP 2008, pemilwa maha-
siswa yang tidak demokratis,  
monotonnya kepengurus dan 
masih banyak lagi. 
 
Satu Warna 

Ketika antara legeslatif 
dan eksekutif di isi dari 

“fraksi/warna” yang sama, 
maka peran legeslatif 
akan “mati”. Sehingga 
lemahnya, control atas 
kinerja dari Eksekutif 
dan bukan tidak mungkin 

l e g e s l a t i f  m e m b e r i 
“perlindungan” pada Ekse-

kutif. Dimana perwakilan 
mahasiswa dilegeslatif seha-
rusnya bisa menjadi penya-
lur aspirasi mahasiswa.  

Perlu sekiranya stigma 
negatif dari mahasiswa ten-
tang “konspirasi politik” di 
Ormawa FIP yang diperun-
tukkan bagi kepentingan 
golongan tertentu dapat 
diatasi.  

Semoga ini menjadi re-
fleksi bagi seluruh Ormawa 
untuk memperbaiki kinerja 
dan fungsinya masing-
masing. Dan sudah saatnya 
juga ormawa FIP benar-
benar menjadi tempat yang 
nyaman bagi mahasiswa 
dalam menyalurankan bakat 
dan potensi sesuai bidang 
masing-masing. 

 
 
 

Erwan Setyawan 
(Sekjen HIMA AKP 2009) 

Mengembalikan peran dan fungsi  
ORMAWA 
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History 

Orientasi Studi Pengenalan 
Kampus (OSPEK) adalah 
masa yang sangat ditunggu-
tunggu oleh seluruh maha-
siswa baru (maba). Bahkan 
mahasiswa lama pun tak sabar 
menunggu kedatangan “adik 
tingkatnya” yang ditandai den-
gan OSPEK. 

Dalam memperisapkan ke-
berjalanan OSPEK sesuai den-
gan harapan, dibutuhkan per-
siapan yang terencana dan ma-
tang. Terutama dalam kepani-
tiaanya, yang harus disiapkan 
jauh hari sebelum pesta pen-
yambutan MaBa tiba pada 
waktunya. 

K e p a n i t i a a n  O S P E K  
berasal dari mahasiswa angka-
tan sebelumnya. Untuk 
OSPEK tahun 2009 ini, 
kepanitiaannya terdiri atas 
mahasiswa angkatan 2008 
dengan pemandunya berasal 
dari angkatan 2007. Kepani-
tiaan tersebut, dibentuk dan 
dipilih oleh Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM), yang di-
dasarkan pada standar kompe-
tensi yang telah ditentukan. 
Dimana kepanitiaan tersebut 
bersifat “independen”. 

Sedikit flashback kekuran-
gan OSPEK tahun lalu, di-
mana kepanitaan yang kurang 
terorganisir, terjadinya multi-
komando, agenda yang tidak 
sesuai  dengan jadwal , 
kurangnya ketransparanan, 
serta kepanitian yang kurang 
independen. Sehingga mudah 
mendapat intervensi dari pihak

-pihak yang berkepentingan 
dan terjadinya alih fungsi 
makna  OSPEK. Dari pen-
genalan kampus menjadi 
perekrutan dan kaderisasi 
bagi organisasi di luar ling-
karan ORMAWA UNY. 
Serta, tema OSPEK yang dari 
tahun ke tahun tetap “itu-itu” 
saja tanpa adanya evaluasi 
ketercapaiaannya. 

Sekiranya hal tersebut da-
pat menjadi pengalaman ber-
harga bagi penanggungjawab 
OSPEK dan permasalahan-
permasalah diatas dapat dide-
teksi secara dini. Dengan alur 
perekrutan kepanitiaan lah 
sebagai salah satu dedektor 
dan filtrasinya.  

Dimana perekrutan ha-
ruslah mengunakan sistematik 

yang jelas, mengunakan 
p r ins ip ;  ke t e rbukaan , 
ketransparan, dan menguta-
manakan kepentinggan ber-
sama agar OSPEK 2009 ber-
jalan sesuai harapan dan suk-
ses.  

PR untuk semua OR-
MAWA UNY, sudah sejauh 
mana persiapan OSPEK 
2009? Kepanitiaan—apa 
sa ja  kr i ter ia  pant ian 
OSPEK? Bagimana alur 
perekrutan kepanitiaannya? 
Sekiranya pertanyaan-
pertanyaan ini yang harus 
segera diselesaikan oleh pi-
hak penyelenggara. Bersama 
kita awasi jalanya OSPEK 
2009. 

Zaenal Irawan  
(Ketua HIMA AKP 2009) 

Untuk OSPEK 2009 
yang Bersih, Transparan dan Sukses 

OSPEK adalah hajat kita bersama.  
Mari kita sukseskan OSPEK 2009 …….!!!!!! 
Berjuanlah Sepenuh Hati. 

Suasana OSPEK FIP UNY hari ke-3 tahun 2008. 

Dok. HIMA AKP 
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Fokus 

Memaknai  
Hari Pendidikan Nasional 
 

“Dalam memaknai hari pendidikan, tidak hanya sebatas pada upacara bendera”. 

Tanggal 2 Mei, menjadi 
hari spesial bagi pendidikan 
Indonesia. Dimana hari terse-
but, menjadi sarana untuk 
mengenang jasa tokoh Pahla-
wan Nasional yakni Ki Hadjar 
Dewantara. Atau bisa juga di-
katakan, Hari Pendidikan Na-
sional (HARDIKNAS) sebagai 
simbol hari ulang tahunnya 
pendidikan Indonesia. 

Diseluruh lembaga dan in-
stansi pendidikan memperin-
gati Hari Pendidikan Nasional 
dengan mengelar upacara 
bendera. Hal ini bertujuan un-
tuk memupuk dan menanam-
kan rasa persatuan dan ke-
satuaan, rasa patriotisme dan 
kebangsaan, serta rasa cinta 
tanah air dan mewujudkan ke-
sadaran akan pentingnya pen-
didikan bagi pembangunan 
Masyarakat, 

 Bangsa dan Negara. 
Tema besar yang diangkat 

pada peringatan Hari Pendidi-
kan Nasional tahun 2009 
adalah Pendidikan sains, 
teknologi & seni menjamin 
pembangunan berkelanju-
tan dan meningkatkan daya 
saing bangsa.  

Menurut Dr. Rachmat Wa-
hab (Rektor UNY) pada per-
ingatan Harsdikanas tahun 
2009 ini, selain tema besar 
tersebut, pendidikan dirasa 
perlu mengembangkan kom-
petensi dasar yang harus di-
miliki setiap insan pendidi-
kan.  Meliputi; morality and 
religiosity, pengendaliaan diri 
dan menejemen diri, kecaka-
pan berkomunikasi, kecaka-
pan sosial dan kepemimpinan 
serta kecakapan mengelola 
perubahan dan hasil inovasi. 

Menelisik sisi lain Hardi-
knas 

Dihari bersejarah ini, tak 
semua rakyat Indonesia 
memperingati hardiknas den-
gan ceremonial dan mengi-
barkan bendera merah putih 
dipelataran rumah. Me-
lainkan, banyak diatara 
mereka yang memanfaat-
kanya untuk meratapi nasib 
pendidikan Indonesia dengan 
berunjuka rasa dan turun ke-
jalan dengan membawa ju-
taan keluhan dan harapan 
untuk perbaikan pendidikan 
Indonesia. 

Terlebih lagi, mereka 
yang ada dalam lingkaran 
pendidikan pun (pelajar, 
mahasiswa & guru), ikut me-
maknainya dengan melaku-
kan aksi damai untuk mem-
peringati hari pendidikan 
nasional.  

Disisi  lain adanya 
peristiwa-peristiwa tersebut, 
perlulah mendapat perhatian 
serius. Terlebih, jika ditelisik 
secara mendalam, hal ini 
melambangkan permasala-
han pendidikan Indonesia 
saat ini sudah sangat kom-
pleks. 

Sekiranya, Hardiknas da-
pat dimankai sebagai wa-
hana dalam melakukan 
evaluasi dan perbaikan. Bu-
kan hanya sebatas ceremo-
nial belaka. 

 
Endang, Mumuk,  

Catur, Agung 

Upacara Bendera di Halaman Rektorat UNY dalam rangka mem-
peringatai Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) 2009. 

Dok. uny.ac.id 
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M e n d e n g a r  k a t a 
“Tutwurihandayani”, maka 
akan terlintas satu nama yang 
sederhana namun pemikiran 
yang besar. Terutama bagi 
pendidikan Indonesia. R.M 
Soewardi Soerjaningrat dila-
hirkan di Yogyakarta, 2 Mei 
1889 sebagai putera ke empat 
dari Pangeran Suryaningrat 
(putera tertua dari Sri Paku 
Alam III) dan kemudian 
dikenal sebagai Ki Hadjar 
Dewantara. 

Pria yang semasa anak-
anak dan remajanya selalu 
diwarnai dengan didikan 
agama Islam, sastra jawa dan 
ajaran-ajaran Hindu Budha. 
Ketika tumbuh dewasa, Ki 
Hadjar menjadi seorang yang 
bersifat kerakyatan, progre-
sif, revolusiner serta kental 
dengan budaya jawa. 

Ki Hajar merupakan salah 
satu pejuang kemerdekaan, 
tokoh peletak dasar pendidi-
kan nasional dan pernah juga 
menyandang Menteri Pen-
didikan yang pertama di In-
donesia.  

Pergerakan perjuangannya 
diawali dengan mendirikan 
Indische Partij dan National 
Onderwijs Institut Taman 
Siswo (Lembaga Pendidikan 
Nasional Taman Siswo). 

Kecerdasan, keteladanan, 
dan kepemimpinan Ki Hadjar 
Dewantara telah mengantar-
kannya sebagai salah satu 
tokoh perjuangan kemer-
dekaan, pendiri Tamansiswa 
dan peletak dasar pendidikan 

nasional, melalui keputusa n 
Presiden RI No. 305 Tahun 
1959, tanggal 28 November 
1959 Ki Hadjar ditetapkan se-
bagai Pahlawan Pergerakan 
Nasional. Penghargaan lain 
yang diterima oleh Ki Hadjar 
adalah gelar Doctor Honoris 
Causa dari Universitas Gajah 
Mada tahun 1957. Penghorma-
tan bangsa Indonesia atas jasa 
besar Ki Hadjar Dewantara 
dalam pendidikan, terlukiskan 
dengan menjadikan hari kela-
hirannya (2 Mei) sebagai hari 
p e n d i d i k a n  n a s i o n a l 
(HARDIKNAS). 
 
Ki Hadjar dalam Pendidikan  

Konsep pendidikan yang 
fundamental dari Ki Hajar den-
gan sebutan “tut wuri han-
dayani” dalam makna harfiah 
“tut wuri” dalam artian mengi-
k u t i  d a r i  b e l a k a n g , 
“handayani” memberi daya 
atau kekuatan. Secara filosofis-
nya memberikan kesempatan 
dan kebebasan kepada anak 
didik untuk mengembangkan 
dirinya, namun dalam proses 
pengembangan tersebut terda-
pat hal-hal yang diluar jalur 
kebenaran maka pendidik wa-
jib mengingatkan sang anak. 
Dalam konsep pendidikan Ki 
Hajar, sang anak harus diperla-
kukan dengan penuh kasih 
sayang (love and affection), 
keikhlasan (sincerely), kejuju-
ran (honesty), keagamaan 
(spiritual) dan dalam suasana 
kekeluargaan (family atmos-
phere).  

Dalam hal ini pendidik 
(guru dan dosen) menempat-
kan diri bukan sebagai seo-
rang pegawai yang mengajar 
dengan sistem penjadwalan 
waktu yang ketat, namun 
guru maupun dosen menem-
patkan diri sebagai orangtua 
yang sedang membimbing 
dan mengasuh anaknya.  

Selain itu mendorong dan 
mengedepankan peserta didik 
seraya membekalinya dengan 
percaya diri. Pendidikan 
seperti inilah yang dikenal 
dengan Sistem Among. Pen-
didik sebagai Pamong. 

Sistem among dan para 
pamong inilah yang pada saat 
ini mulai pudar dalam pen-
didikan nasional. Hubungan 
antara guru dan siswa mau-
pun hubungan antara dosen 
dengan mahasiswa semakin 
mekanistis, sementara hubun-
gan antar guru maupun antar 
dosen makin birokratis. Hal 
ini kerap kali terjadi tidak 
lain karena semakin hi-
langnya sistem among dalam 
dunia pendidikan kita. Se-
moga ini bukan hanya seba-
gai wacana belaka, namun 
bagaimana mewujudkannya 
untuk mencapai tujuan pen-
didikan yang sesungguhnya. 

 
 

Novita sitompul 
Mahasiswa AKP’06 

 

Mengingat Kembali Bapak Pendidikan 
dan  Ide-ide Briliyannya 
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Fidgety 

lulus dari program studi yang 
belum terakreditasi. Karena 
pada saat lulus, prodi AKP 
belum terakreditasi. hal ini 
sedikit menjadi sulit ketika 
angkatan pertama dan kedua 
akan mecoba memasuki pene-
rimaan pegawai pemerintahan 
(CPNS), yang mana syaratnya 
adalah lulusan prodi yang 
terakreditasi dan harus sesuai 
dengan formasi yang dibu-
tuhkan. Sedangkan kita tahu 
bahwa formasi Analisis Kebi-
jakan Pendidikan belum ada di 
banyak Dinas Pendidikan. 

 
Titik Aman 

Melihat hal ini idealnya ada 
sedikit perhatian khusus dari 
kalangan penyelenggara prodi 
AKP. Setidaknya memberikan 
upaya yang terbaik bagi lulu-
san yang mungkin lulus pada 
saat prodi AKP belum terak-
reditasi dan lulusan itu ingin 
bisa berperan aktif dalam pe-
merintah untuk membangun 
pendidikan kita. Dalam 
keadaan seperti ini penghara-
pan mahasiswa lulusan prodi 
AKP untuk bisa masuk dalam 
pemerintahan seolah pupus. 
Mungkin kita akan sedikit 
merasa lega jika saja ada keje-
lasan lapangan 
pekerjaan yang 
pas untuk lulu-
san prodi AKP 
yang lulusan 
awal, 

misalnya bekerjasama dengan 
Dinas Pendidikan untuk bisa 
menempatkan satu orang lulu-
san prodi AKP ditiap Dinas 
Pendidikan tingkat Kabupaten 
di seluruh Indonesia, langkah 
ini akan semakin mempermu-
dah untuk mengenalkan prodi 
AKP dan akan membawa 
nama baik UNY di mata Pen-
didikan Indonesia. 

Jika tidak ada kejelasan 
lapangan pekerjaan yang bisa 
ditempati lulusan awal prodi 
AKP, maka lahirlah pengang-
guran terdidik dari UNY se-
bagai pihak yang mengelola 
prodi ini. Dan seolah apa 
yang diupayakan dosen dan 
mahasiswa AKP akan men-
jadi sia-sia. Dalam hal ini 
mengapa kita menginginkan 
lulusan prodi AKP bisa ma-
suk jajaran pemerintahan, 
karena pemerintahlah yang 
mengelola pendidikan. Pe-
merintah yang mengeluarkan 
kebijakan-kebijakan pendidi-
kan. Itu artinya disitulah level 
analis bekerja. 

 
Alternatif bagi Masa Depan 

Tetapi jika memang pe-
merintah tidak bisa menerima 
lulusan AKP, salah satu alter-
natif yang bisa diambil adalah 
jurusan menyediakan ataupun 
membuka lapangan kerja 
sendiri, bagi lulusannya. Mis-
alnya dengan mendirikan 
lembaga pusat kebijakan pen-
didikan yang melayani kon-

sultasi 
perma-

salah pen-
didikan dari 

pihak 
manapun 

dengan formasi yang diisi 
oleh lulusan AKP itu sendiri. 
Tentu dengan menarik biaya 
konsultasi pada costumer, 
karena biaya itu menjadi 
sumber gaji orang-orang 
yang ada di dalamnya. 

Semoga saja dalam hal ini 
banyak pihak yang akan 
memberi perhatian lebih ter-
hadap masa depan  dan ke-
langsungan prodi AKP. Baik 
itu oleh pihak jurusan, 
Dekan, hingga Rektor. 
Karena semua menginginkan 
AKP bukan hanya prodi bi-
asa tetapi prodi yang luar 
biasa dan itu semua akan 
terwujud jika ada kerjasama 
yang baik antara pihak prodi 
AKP, Fakultas dan Univer-
sitas, serta pihak-pihak lain 
seperti Dinas Pendidikan, 
Sekolah, dan Lembaga Pen-
didikan lain. Jangan sampai 
terjadi lulusan dengan IPK 
tinggi namun dari program 
studi yang belum terakredi-
tasi. Karena AKP disiapkan 
untuk menjadi pioner pem-
baharuan dan perbaikan pen-
didikan masyarakat Indone-
sia. 

Sebuah bangunan yang 
tinggi, megah dan kokoh 
tentu dibangun dengan 
menggunakan konstruksi 
yang kuat dan dengan bahan 
bangunan yang berkualitas 
dan dengan arsitek yang pin-
tar. Sama halnya dengan 
prodi AKP, prodi ini akan 
menjadi besar di dunia pen-
didikan Indonesia jika ada 
konstruksi atau kerjasama 
yang kuat antar pihak terkait. 

 
M. Noorulloh Nafsih  
Mahasiswa AKP’06  

Do
k.

 N
or

u 
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Fidgety 

Program Studi Analisis 
Kebijakan Pendidikan (AKP)
yang berada di bawah Juru-
san Filsafat dan Sosiologi 
Pendidikan (FSP), Fakultas 
Ilmu Pendidikan Universitas 
Negeri Yogyakarta pertama 
kali membuka penerimaan 
mahasiswa baru pada tahun 
2006. Program studi ini bagi 
beberapa peminat merupakan 
sebuah pengharapan baru, 
menjadi sebuah inovasi baru 
dalam sejarah pendidikan 
kategori sarjana strata 1 (S1). 
Dilihat dari nama program 
ini, kita bisa bayangkan be-
tapa tinggi dan besar peranan 
sesosok analis yang akan 
dicetak oleh prodi ini. 

Seiring perjalanan waktu 
program studi ini dari tahun 
ke tahun ternyata mengalami 
peningkatan peminat dalam 
hal ini mahasiswa baru. Ta-

hun ajaran 2006 prodi ini telah 
menerima sekitar 23 ma-
hasiswa, pada tahun 2007 
prodi ini menerima 45 maha-
siswa, dan pada tahun 2008 
prodi ini menerima 56 maha-
siswa. 

Eksistensi prodi AKP di 
lingkungan FIP UNY tidak 
diragukan lagi, banyak prestasi 
yang ditunjukkan mulai dari 
kegiatan kemahasiswaan yang 
dikelola HIMA AKP ataupun 
dari segi akademis seperti 
Karya Tulis, disamping itu 
dosen-dosen yang berperan 
selama tiga tahun ini juga luar 
biasa. Bisa dikatakan prodi 
AKP adalah gudang Profesor 
yang ahli dalam dunia pendidi-
kan. 

Tentu dengan keadaan ini 
semua berharap bahwa lulusan 
dari prodi AKP adalah pioner 
munculnya pakar pendidikan 

yang bijak dan mulia dengan 
segala kemampuan dan 
keahliannya. 

Tetapi angan-angan itu mu
-ngkin harus dipertimbang-
kan lagi, ada satu hal yang 
masih menjadi sebuah dilema 
bagi mahasiswa di dalamnya, 
yaitu setelah lulus apa yang 
akan terjadi dengan lulusan 
itu? 

Kita tahu bahwa Mendi-
knas Bambang Sudibyo telah 
mengeluarkan pernyataan 
bahwa semua instansi pemer-
intah tidak bisa menerima 
pegawai yang berasal dari 
sekolah atau program studi 
yang tidak terakreditasi. Be-
berapa pertayaan mungkin 
akan menghujani prodi AKP 
terkait dengan pernyataan itu. 
Apakah AKP sudah terak-
reditasi?? jika belum lalu ba-
gaimana dengan lulusan 
awal? 
 
Terkorbankan 

Kita tahu bahwa prodi 
AKP belum diakreditasi, 
karena untuk bisa di akredi-
tasi syarat utamanya adalah 
sudah ada lulusannya, se-
dangkan prodi AKP belum 
memiliki lulusan. Mungkin 
setelah mahasiswa angkatan 
pertama (2006) dan angkatan 
kedua (2007) lulus, baru 
prodi AKP akan melakukan 
proses akreditasi. Itu artinya 
angkatan pertama dan kedua 
merupakan mahasiswa yang  

 

Pengharapan Masa Depan 
Lulusan Prodi AKP 

 Dok. HIMA AKP 
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Personage 

Selain, Ki Hadjar terkenal 
dengan gagasan besar dalam 
pendidikan, bapak pendidi-
kan ini disebut-sebut  sebagai 
filsuf karena pemikiranya 
yang mendalam dan syarat 
akan filsafat terutama tentang 
kehidupan.  

Beberapa ajaran buah pikir 
Ki Hadjar dalam menyikapi 
dan menjalani kehidupan.   

Cita-cita manusia salam-
bahagia, dunia tertib-
damai, yang berarti selamat, 
lahirnya, batinnya dicapai 
dengan kecukupan sandang 
pangan keperluan jasmani, 
merdeka pikiran dan jiwanya. 
Cita-cita manusia salam 
hanya dapat dicapai dalam 
hidup yang tertib dan damai, 
tata lan tentrem dapat terwu-
jud atas dasar kesadaran dan 
tanpa paksaan. 

Kemerdekaan diri, tertib 
damai. Asas seseorang ba-
hagia adalah dapat mengatur 
dirinya sendiri dan kemer-
dekaan diri dengan berdasar-
kan tata tertib yang ada 
dalam kehidupan. 

Demokrasi dan pimpinan 
kebijaksanaan, bukan de-
mokrasi liberal melainkan 
demokarasi yang mengakui 
hak dan kebebasan tiap-tiap 
orang, tetapi harus mengakui 
adanya pemimpin untuk ke-
selamatan dan kepentingan 
pergaulan hidup bersama. 

Sisitem among, tutwuri-
h a n d a y a n i .  M e mb e r i 
“kebebasan” pada setiap in-

dividu untuk tumbuh sesuai 
kodart alam, keinginan dan 
kemampuannya untuk menuju 
kebaikan dan kebenaran den-
gan pendampingan bukan pe-
maksaan kehendak (otoriter). 

Merdeka, kesanggupan 
dan kemauan berdiri sendiri, 
namun bukan bebas lepas. 
Mampu hidup mandiri tanpa 
bergantung pada orang lain 
sesuai kemampuaan. 

Zelefbedruipingsysteem, 
opor bebek mateng saka awake 
dewek yaitu membiayai hidup 
atas kemampuan diri sendiri, 
meski mendapat bantuaan ti-
dak menghilangkan kemer-
dekaan pribadi sebagai mana 
membuat opor itik (bebek) 
yang dapat masak oleh minyak 

yang ada di dalam tubuhnya 
sendiri.  

Hidup hemat dan seder-
hana, hidup dengan mensyu-
kuri apa yang sudah ada dan 
memanfaa tkan  seba ik -
baiknya, berani menanggung 
risiko tanpa bergantung pada 
bantuan yang dapat memper-
budak diri sendiri. 

Kembali pada asalmu 
dengan kata lain, kembali 
pada kepribadian nasional 
sesuai kodrat alam dari Tu-
han Yang Maha Esa dengan 
sifat hidup masing-masing 
bangsa dan, tidak meniru 
gaya hidup orang  asing. 

Persatuaan nasional, per-
satuan berdasarkan kodrat 
alam yang bukan persatuaan 
untuk “harus sama”.  

Konsep Tri-kon. Kontinu 
garis-hidup sekarang didasar-
kan hidup masa lalu “lanjutan 
atau terusan”. Konvergen, 
menghindari hidup men-
yendiri “isolasi” untuk 
menuju kearah kehidupan 
bangsa-bangsa lain di dunia 
tanpa meningglakan akar ke-
pribadiaan bangsa dan keari-
fan budaya (konsentri). 

 
 

Nurachmayanti 
Mahasiswa AKP’ 07 

Ki Hadjar Dewantara 
dan Ajaran Kehidupan 
 “Kemerdekaan, kebebasan, kodrat alam, kepribadiaan dan pendampingaan kunci sukses 
dalam mendidik dan kehidupan” 

Kepustakaan: 
Dwi Siswoto, dkk. 2006. Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: UNY 

Press. 
Ki Sutikno, dkk. 2009. Ketamansiswaan. Yogyakarta: Univer-

sitas Sajanawiyata Tamansiswa. 
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Himpunan Mahasiswa 
Analisis Kebijakan Pendidi-
kan (HIMA AKP) pada hari 
Minggu, 26 April 2009 men-
gadakan aksi damai untuk 
memperingati setengah abad  
wafatnya Ki Hadjar Dewan-
tara (26 April 1959 - 26 April 
2009). 

Aksi damai berte-
makan “Dari AKP un-
tuk Ki Hadjar” diikuti 
oleh 30 mahasiswa 
A K P  d e n g a n 
M.Abdulah sebagai 
ketua pelaksana, Agil 
Kukuh sebagi koordi-
nator aksi dan Zaenal 
Irawan sebagai orator 
dalam aksi damai terse-
but. Tak lupa diikuti 
pendamping setia mahasiswa 
AKP ibu Y. Ch. Nany Su-
tarini, M.Si. 

Start dari halaman rektorat 
UNY pukul 08.00 WIB, se-
lanjutnya melakukan long 
march menuju Balai Kota 
dengan muara akhir di Ta-
man Wiyata Brata (makam 
Ki Hadjar). 

Perjalanan menuju Balai 
Kota dihiasi dengan pem-
bagian pamflet dan menyayi-
kan lagu-lagu khas maha-
siswa. Sesampainya di Balai 
kota, sekawanan mahasiswa 
AKP melakukan treatikal 
pendidikan yang berjudul 
“antara Tutwurihandayani 
dan UN”. Selanjutnya, te-
man-teman mahasiswa AKP 
bergerak menuju makam Ki 

Hadjar Dewantara. 
Setibanya di Taman Wiyata 

Brata, rombongan disambut 
oleh Ki Sutikno dan Ki Bam-
bang Wibowo (juru kunci 
makam). Kemudian dilanjut-
kan dengan ziarah dengan do’a 
bersama dan tabur bunga. 
Disamping itu, nyayian lagu-

lagu wajib nasional dikuman-
dangkan sebagai bentuk pen-
ghormatan kepada Ki Hadjar 
Dewantara. 

Dalam penutupan, Ki Suti-
kno dan Ki Bambang menyam-
paikan beberapa pesan kepada 
mahasiawa terkait pemikiran 
dan konsep ajaran Ki Hadjar 
Dewantara. Dimana sesi tera-
khir ini dimanfaatkan oleh se-
luruh mahasiswa untuk meng-
gali lebih dalam ajaran Ki 
Hadjar dengan melakukan 
diskusi. 

Adapun tujuan utama maha-
siswa AKP melakukan aksi 
damai memperingatin 50 Ta-
hun wafatnya Ki Hadjar adalah 
untuk melakukan refleksi ter-
hadap semangat pendidikan 
nasional yang dirasa mulai lun-

tur digerus derasnya arus 
globalisasi. Hal ini dikarena-
kan pendidikan Indonesia 
telah melupakan nilai-nilai 
yang diajarkan Ki Hadjar 
Dewantara sebagai peletak 
dasar pendidikan nasional. 
Sebagai contoh; ujiaan na-
sional (UN) yang dijadikan 

sebagai indikator mutu 
pendidikan nasional 
dalam takaran global 
telah membawa dam-
pak negatif pada pen-
didikan terutaman dili-
hat dari segi pembela-
jarannya. Dimana seko-
lah lebih memfokuskan 
siswanya untuk menca-
pai standar kelulusan 
dari pada mengem-

bangkan potensi diri serta 
menanamkan nilai budi 
pekerti, rasa nasionalisme 
dan kearifan budaya. Pada-
hal tutwuruhandayani ber-
m a k n a  m e m b e r i 
“Kebebasan” pada setiap 
individu untuk mengem-
bangkan diri.  

Harapan besar mahasiswa 
AKP, adalah pendidikan In-
donesia kembali menguna-
kan dan menerapkan ajaran 
Ki Hadjar agar terwujudnya 
manusia Indonesia yang cer-
das, mampu bersaing di 
dunia Internasional akan 
tetapi tetap unggul dalam 
budaya lokal. 

 
Agil Kukuh B, M Abdulah  

 Mahasiswa AKP’08 

Setengah Abad  
Wafatnya Ki Hadjar 
 

“Ragamu boleh menjadi tanah tapi Pemikiran dan Semangatmu akan selalu mengalir & 
membara dalam Pendidikan Indonesia”. 

Treatrikal oleh Mahasiswa AKP di Balai Kota   
bertemakan “antara Tutwurihandayani dan UN“ 

Dok HIMA AKP 
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Hingga saat ini, polemik 
yang hinggap pada kebijakan 
Ujian Nasional (UN) tak 
kunjung usai. Banyak yang 
pro (setuju) akan UN, dan tak 
jarang juga yang kontra 
(menentang) dengan kebija-
kan UN. 

Terlepas dari polemik 
tersebut, perlunya diketahui 
asal-muasal kebijakan Ujian 
Nasional sebagai penilaian 
dan penentu kelulusan pada 
setiap jenjang pendidikan. 

Pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah, sistem 
ujian akhir telah mengalami 
beberapa kali perubahan dan 
penyempurnaan. 

 

Periode 1965-1971 
Pada periode ini, sistem 

ujian akhir yang diterapkan 
disebut Ujian Negara, ber-
laku untuk semua mata pela-
jaran. Bahkan ujian dan pe-
laksanaannya ditetapkan oleh 
pemerintah pusat dan 
seragam untuk seluruh 
wilayah di Indonesia. 

 

Periode 1972-1979 
Pada tahun 1972 diterap-

kan sistem Ujian Sekolah 
dimana setiap atau sekelom-
pok sekolah menyelenggara-
kan ujian akhir masing-
masing. Soal dan pemrosesan 
hasil ujian semua ditentukan 
oleh masing-masing sekolah 
atau kelompok sekolah di 
daerah tertentu. Dalam hal 
ini pemerintah pusat hanya 
menyusun dan mengeluarkan 
pedoman yang bersifat 
umum. 

Periode 1980-2000 
Untuk meningkatkan 

dan mengendalikan mutu 
pendidikan serta mem-
peroleh ni la i  yang 
memiliki makna yang 
“sama” dan dapat dibandingkan 
antar sekolah, maka sejak tahun 
1980 dilaksanakan ujian akhir 
nasional yang dikenal dengan 
sebutan Evaluasi Akhir Na-
sional (EBTANAS). Dimana 
dalam EBTANAS dikembang-
kan sejumlah perangkat soal 
yang “paralel“ untuk setiap 
mata pelajaran, dan perbanya-
kan soal dilakukan di masing-
masing daerah. 

 

Periode 2001-2004 
Sejak tahun 2001, EB-

TANAS diganti dengan-
penilaian hasil belajar secara 
nasional dan kemudian berubah 
nama menjadi Ujian Akhir Na-
sional (UAN) sejak tahun 2002. 
Perbedaan yang menonjol 
antara UAN dan EBTANAS 
adalah dalam cara menentukan 
kelulusan siswa, terutama sejak 
tahun 2003. Dalam EBTANAS 
kelulusan siswa ditentukan oleh 
kombinasi nilai semester I (P), 
nilai semester II (Q) dan nilai 
EBTANAS murni (R). Sedang-
kan pada UAN ditentukan oleh 
nilai mata pelajaran secara in-
dividual. 

 

Periode 2005-sekarang 
Untuk mendorong terca-

painya wajib belajar pendidi-
kan bermutu, pemerintah men-
yelenggarakan Ujian Nasional 
(UN) untuk SMP/MTs/SMPLB 
dan SMA/MA/SMALB. 

 Sementara untuk tinggkat 
SD/MI/SDLB, mulai 2008 
diselenggrakan Ujian Akhir 
Sekolah Berstandar Nasional 
(USBN).Perbedaan mencolok 
Ujian Nasional sekarang den-
gan yang dahulu terletak pada 
standar yang ditentukan, di-
mana pemerintah menetapkan 
standar minimal kelulusan 
secara nasional dan masing-
masing daerah bisa menentu-
kanya sendiri asalkan tidak 
kurang dari standar nasional 
tersebut. Soal-soalnya dibuat 
sesuai kemampuan daerah 
masing-masing. 

Akan tetapi, muncul per-
tanyaan besar. Dari semua 
inovasi dan pembaharuaan 
dalam evaluasi proses belajar, 
manakah yang benar-benar 
merepresentatifkan kemam-
puaan siswa? Apakah cukup, 
penilaian kompetensi ber-
dasarkan pada kemampuaan 
kognitif? Apakah benar 
adanya UN akan meningkat-
kan mutu pendidikan? Lalu, 
evaluasi seperti apa yang se-
suai dengan pendidikan Indo-
nesia? 

Sekiranya jutaan pertan-
yaan tentang evaluasi proses 
pendidikan, perlu kita cari 
jawaban dan kita pecahkan 
bersama. 

Arifiaan dan Berti 

Perjalanan Kebijakan 
Ujian Nasional (UN) 

Policy History 


