
KEKISRUHAN ter -
kait dengan pene-
rimaan siswa baru 
berlangsung di se-

jumlah daerah di Tanah Air. 
Semuanya mempersoalkan 
Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan (Permendik-
bud) Nomor 44 Tahun 2019 
tentang Penerimaan Peserta 
Didik Baru (PPDB). 

Episentum polemiknya ialah 
berkenaan dengan ketentuan 
bahwa ketika terjadi penum-
pukan calon siswa baru di 
satu zona, penerimaan PPDB 
ditentukan berdasarkan urut 
kacang alias diprioritaskan 
kepada yang lebih tua.

Polemik tentang usia se-
bagai kriteria (tambahan) 
PPDB mengingatkan saya pada 
hikayat Bung Karno sewak-
tu kecil. Selepas kelas lima, 
Sukemi--ayah Soekarno--ingin 
agar anak laki-lakinya itu da-
pat menempuh pendidikan 
di sekolah berbahasa Belanda 
(Europese Lagere School, ELS) 
di Mojokerto. 

Soekarno diterima sebagai 
murid di sana, tetapi--sayang-
nya--kemampuannya dalam 
berbahasa Belanda masih 
belum memenuhi standar 
minimal siswa kelas enam. 
Soekarno khawatir ia akan 
menjadi sasaran olok-olok 
jika bersekolah di ELS dengan 
kembali ke tingkat yang lebih 

rendah. 
Namun, Sukemi tak kehi-

langan akal. Anak kebanggaan-
nya itu tetap didaftarkannya 
di ELS, turun dari kelas enam, 
dengan usia yang diubah. 
Umur Soekarno dibuat lebih 
muda satu tahun sehingga 
syarat formal terpenuhi, beban 
mental pun teratasi.

Sepotong kisah di atas me-
nunjukkan bahwa orang kita 
sejak dulu memang sudah 
‘kreatif ’ menyiasati situasi. 
‘Kreativitas’ seperti itulah yang 
tampaknya sudah diantisipasi 
jajaran Kemendikbud sebe-
lum menyusun Permendikbud 
44/2019. 

Membaca tuntutan zaman
Bila mengandalkan semata-

mata data dalam kartu kelu-
arga untuk keperluan mendaf-
tarkan anak berdasarkan jalur 
zonasi, oknum orangtua bisa 
saja menitipkan anak mereka 
ke kartu keluarga pihak lain 
yang berada di zona yang dike-
hendaki orangtua tersebut. 

Patgulipat seperti itu dapat 
mengakibatkan terdapatnya 
jumlah calon siswa yang jauh 
melampaui kuota di zona ber-
sangkutan. Bila itu terjadi, 
solusi paling objektif sekaligus 
paling realistis ialah meng-
urutkan siswa berdasarkan 
tahun kelahiran mereka.

Tentu, setiap regulasi me-

miliki positif negatifnya. Se-
lalu ada kelebihan, sekaligus 
tersedia ruang untuk penyem-
purnaan. 

PPDB dengan memberlaku-
kan unsur tambahan, yaitu 
urutan usia, saya lihat sebagai 
ketentuan yang sebenarnya 
telah membaca tuntutan za-
man. Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan, 
sebagai contoh, mencatat parti-
sipasi pendidikan di Indonesia 
memang naik, tetapi masih 
ada jutaan anak yang terpaksa 
putus sekolah. 

Setelah berhadapan dengan 
sangat banyaknya persoalan 
anak-anak sejak puluhan ta-
hun silam, ditambah lagi, de-
ngan bacaan saya atas situasi 
kontemporer, saya menemu-
kan beberapa hal yang men-
jadi penyebab anak mulai 
bersekolah dengan usia yang-
-katakanlah--melampaui usia 
lazim pada jenjang pen-
didikan yang ditem-
puhnya. 

P e r -
t a m a , 
a n a k  b e r -
h a d a p a n 

dengan hukum. Kedua, anak 
harus bekerja sebagai mesin 
keuangan keluarga. Ketiga, 
anak yang terkendala untuk 
memiliki dokumen kepen-
dudukan, tetapi di sana-sini 
masih saja itu diwajibkan 
secara mutlak sebagai syarat 
pendaftaran calon siswa. 

Lalu, keempat, anak-anak 
yang menjalani pernikah-
an pada usia belia. Kelima, 
anak yang menderita sakit 
serius atau pun anak 
yang harus memelihara 
orangtua mereka yang 
mengidap sakit 
kronis. 

K o n d i s i -
k o n d i s i 
terse-
b u t 

memaksa anak untuk menurun-
kan pendidikan (bersekolah) 
dari agenda kehidupan yang 
sesungguhnya merupakan hak 
anak-anak mereka sekaligus 
kewajiban negara. Konsekuen-
sinya, itu tadi: mereka mulai 
bersekolah pada usia lebih 
tua daripada sesama siswa di 
tingkatan yang sama.

Negara memang telah meng-
ambil cukup banyak prakarsa 

untuk menanggulangi 
masalah anak putus 

sekolah tersebut. 
Ujian-ujian ke-

setaraan pun 
diadakan un-

tuk maksud 
yang sama. 

Namun, sulit dimungkiri, me-
mastikan seluruh anak usia 
sekolah di Indonesia bisa me-
ngenyam bangku pendidikan 
formal merupakan amanat 
konstitusi yang membutuhkan 
kebijakan jangka panjang dan 
implementasi sepenuh hati 
agar dapat terealisasi.

Nonformal dan informal
Jalan keluar atas berben-

turannya sistem zona dan 
ketentuan urut kacang, menu-

rut saya, ialah sistem 
pendidikan nonfor-
mal dan informal, 
semacam sekolah 
berbasis rumahan 

(home schooling). 
Titik awalnya 

ialah pemerin-
tah, baik pusat 
maupun dae-

rah, menetapkan batasan usia 
secara lebih wajar (berbeda 
dengan standar usia pada per-
mendikbud yang bisa dibi lang 
relatif terlalu tua). 

Sebagai ilustrasi, PPDB siswa 
kelas 1 SMA dibatasi hanya 
bagi anak-anak berusia 15 
hingga 17 tahun. Warga negara 
yang telah melewati rentang 
usia tersebut, berarti sudah 
memasuki usia dewasa, tetap 
dapat menempuh pendidikan 
SMA, tetapi tidak menjalaninya 
di bangunan sekolah tertentu. 
Sebagai gantinya, mereka da-
pat menjadi siswa SMA de-
ngan metode home schooling 
tersebut.

Karena kegiatan belajar ber-
basis di luar bangunan seko-
lah, para pelajar SMA berbasis 
home schooling itu hanya perlu 
sesekali datang ke sekolah 
tertentu, yang berada di zona 
mereka pada waktu di luar jam 
belajar siswa konvensional. 

Sesi-sesi insidental itu dise-
lenggarakan untuk memenuhi 
aktivitas belajar-mengajar, 
yang tidak dapat dilakukan 
lewat kegiatan belajar berba-
sis rumahan. Dengan sema-
ngat mendekatkan sekolah ke 
masyarakat, para guru juga 
dike rahkan sebagai pengge-
raknya, yaitu lewat aksi sam-
bang siswa baik di rumah me-
reka masing-masing maupun 
di satu lokasi tertentu, yang 
di situ berkumpul pula para 
siswa home schooling secara 
bersama-sama.

Pendidikan nonformal dan 

informal berbasis rumahan 
merupakan sistem yang sesuai 
dengan perkembangan kehi-
dupan para siswa yang berusia 
lebih lanjut. 

Mereka yang pada saat yang 
sama harus menjalankan pe-
ran sebagai roda ekonomi ke-
luarga, atau pun mereka yang 
harus melaksanakan pengab-
dian ekstra kepada orangtua 
yang tengah menderita sakit, 
tetap dapat menjalani pendi-
dikan secara wajar, dengan 
sasaran yang terukur.

Dengan memahami kondisi 
para pelajar tersebut, home 
schooling bisa saja diseleng-
garakan dengan kurikulum 
SMK--bukan SMA--sebagai 
konsentrasinya. Kurikulum 
SMK tampaknya lebih sesuai 
dengan kebutuhan pragmatis 
para pelajar tersebut.

Penyelenggaraan home 
schooling ini tidak akan meng-
ganggu sistem zonasi. Metode 
sekolah berbasis rumahan, 
sekaligus mempermudah ne-
gara memenuhi kewajibannya, 
yakni memperluas kesempatan 
belajar bagi seluruh warga ma-
syarakat. Yang paling utama, 
pendekatan home schooling-
-apalagi yang berkurikulum 
SMK--akan memperkuat upaya 
setiap anggota masyarakat 
untuk menjadi warga negara 
yang bertanggung jawab.

Hak anak-anak dan kewa-
jiban negara tampaknya tetap 
dapat bersimpul di titik temu 
bernama home schooling ini. 
Semoga.

MINGGU-MINGGU be-
lakangan ini, situasi 
di Laut China Selatan 

(LCS) semakin mengkhawa-
tirkan dengan kehadiran dua 
kekuatan blue water navy: AS 
dan Tiongkok. Bila situasi tidak 
terkendali, pertempuran laut 
sewaktu-waktu bisa terjadi, 
melibatkan kapal-kapal pe-
rang dari kedua pihak yang 
berukuran besar dan berte-
knologi tinggi.

Setelah berakhirnya Perang 
Dunia II 1945, perang laut 
tidak pernah terjadi, hingga 
meletusnya Perang Malvinas 
(Falkland), April-Juni 1982 
antara Argentina dan Inggris 
yang merenggut korban jiwa 
cukup besar dari kedua pihak. 
Armada Inggris harus berla-
yar 8.000 mil demi membela 
kedaulatan mereka di Atlantik 
Selatan yang hanya berjarah 
480 km dari Argentina.

Perang laut berbeda de-
ngan pertempuran di daratan. 
Pertempuran di laut berlang-
sung dalam wahana bergerak 
(laut an) sehingga memerlukan 
keterampilan dan kecanggihan 
teknologi persenjataan. Pihak 
yang menguasai teknologi 
tinggi persenjataan biasanya 
akan unggul sebagaimana 

terbukti pada berbagai pe-
rang laut. Di lautan sulit ber-
sembunyi dari intaian musuh 
karena kapal kombatan bisa 
menembakkan rudalnya dari 
balik cakrawala ataupun dari 
kapal selam.

LCS yang sangat luas me-
miliki kedalaman yang masih 
ideal bagi kapal selam untuk 
menghancurkan target tanpa 
terdeteksi. Bila itu terjadi, tentu 
korbannya sangat besar.

  
Kekuatan laut dunia

Pada ketegangan di LCS, 
AS menghadirkan tiga kapal 
induk bertenaga nuklir: USS 
Theodore Roosevelt, USS Ni-
mitz, dan USS Ronald Reagan. 
Kapal induk itu bila berlayar 
selalu didampingi kapal-kapal 
pengawal berupa destroyer, 
fregat, kapal selam, dan kapal 
suplai. 

Di geladak kapal masing-
masing tersimpan lebih dari 
90 jet tempur yang siap meng-
udara. Kapal induk bertenaga 
nuklir itu mampu menjelajah 
lautan selama 25 tahun tanpa 
harus isi ulang bahan bakar.

Di sisi lain, Tiongkok mempu-
nyai dua kapal induk bertenaga 
diesel dengan daya jelajah 45 
hari, Liaoning dan Shandong 

yang secara teknologi belum 
sebanding dengan kapal induk 
AS. Namun, bagaimanapun, 
kapal induk selalu mampu 
membuat gentar. Kapal induk 
Tiongkok bisa membawa 32 
jet, dikawal kombatan jenis 
destroyer, fregat, dan kapal 
selam seperti kapal-kapal in-
duk AS.

Dua kekuatan laut dunia itu 
berada di LCS sebagai kelanjut-
an kebijakan politik masing-
masing. AS hadir untuk alasan 
kebebasan bernavigasi kapal-
kapal mereka. AS tidak mera-
tifi kasi Konvensi Hukum Laut 
PBB (UNCLOS 1982) sehingga 
menganggap perairan itu laut 
bebas.

Sementara itu, Tiongkok me-
ratifi kasi UNCLOS pada 1996, 
tetapi mengklaim hampir 90% 
perairan LCS sebagai wilayah 
kedaulatan dan hak berdaulat 
mereka berdasarkan alasan 
traditional fi shing ground. Se-
jak 1992 Tiongkok membuat 
peta berbentuk sembilan garis 
putus-putus (nine-dash line) di 
sana sehingga berbenturan 
dengan Vietnam, Filipina, Tai-
wan, Malaysia, dan Brunei di 
gugusan Kepulauan Spratley 
dan Paracel. 

Dengan Indonesia, Tiongkok 
bermasalah karena nine-dash 
line beririsan dengan ZEE In-
donesia di Laut Natuna Utara, 
menyebabkan ketegangan an-
tara Jakarta dan Beijing karena 

kapal-kapal ikan milisi Tiong-
kok dengan pengawalan coast 
guard mencuri ikan di sana. 

RI, sebagaimana ditegaskan 
Menlu Retno Marsudi, tidak 
mengakui nine-dash line serta 
tidak mau merundingkan-
nya dengan Tiongkok. Klaim 
tumpang-tindah antara Tiong-
kok dan negara-negara lainnya 
di LCS seperti api dalam sekam 
yang belum terselesaikan ka-
rena hegemoni Tiongkok yang 
mengabaikan berbagai upaya 
penyelesaian menyeluruh. 

Bahkan, keputusan Mah-
kamah Arbitrase Internasio-
nal yang diajukan Filipina 
dan menyatakan hak historis 
Tiong kok di LCS tidak sah juga 
diabaikan. Tiongkok memben-
tuk distrik pemerintahan di 
Xisha dan Nansha.

Tiongkok juga terus mem-
perkuat posisi pertahanan 
mereka di LCS, membangun 
berbagai fasilitas di pulau-pu-
lau buatan mereka, termasuk 
memasang kabel bawah laut 
untuk keperluan militer. 
Diperkirakan, Tiongkok sudah 
mereklamasi 1.300 hektare la-
han di LCS dan membuat ber-
bagai infrastruktur, termasuk 
membangun landasan pacu 
bagi pesawat tempur sepan-
jang 3.200 meter.

Di tengah kesibukan ber-
bagai negara menghadapi 
pandemi covid-19, Tiongkok 
justru semakin aktif di LCS dan 

menghadirkan kapal perang 
dan kapal ikan milisi. Seba-
liknya, AS, meskipun belum 
berhasil memerangi covid-19, 
terus menantang Tiongkok, 
bahkan berlayar ke Kepulauan 
Xisha (Paracel) dan Nansha 
(Spratley) yang kemudian di-
halau kapal perang Tiongkok. 
Bukan hanya kapal perang, 
AS juga mengirim pengebom 
B-1 Lancer berpatroli di LCS 
membuat tensi ketegangan 
semakin tinggi.

Hegemoni Tiongkok di LCS 
juga mereka tunjukkan de-
ngan cara mengintimidasi dan 
menangkap kapal-kapal ikan 
Vietnam. Kapal Malaysia yang 
melakukan kegiatan ekonomi 
juga diganggu sehingga Malay-
sia mengirim kapal perang de-
ngan pengawalan kapal-kapal 
kombatan AS. 

Sebaliknya, kapal-kapal ikan 
milisi Tiongkok dalam jumlah 
besar hadir terus-menerus di 
LCS. Kehadiran kapal-kapal 
ikan milisi itu tampaknya 
merupakan strategi Tiongkok 
untuk menegaskan klaim dan 
keberadaan mereka di nine-
dash line dengan mengabaikan 
hak-hak negara lain berdasar-
kan UNCLOS 82.

Zona perang?
Tiongkok saat ini merupa-

kan negara yang kuat baik se-
cara ekonomi maupun militer. 
Sebelum pandemi covid-19, 

ekonomi Tiongkok nomor dua 
di dunia setelah AS. Dengan 
kekuatan itu, Tiongkok ber-
usaha mencari pengaruh du-
nia melalui penyaluran dana 
pembangunan infrastruktur 
OBOR/BRI (one belt one road/
belt on road initiative) di lebih 
160 negara.

Dengan dukungan ekonomi 
dan kekuatan angkatan ber-
senjata yang kuat itu, Tiongkok 
percaya diri menantang hege-
moni AS yang sejak keruntuh-
an Uni Soviet 1991 menjadi 
satu-satunya negara adidaya. 
Sebaliknya AS di bawah pim-
pinan Presiden Donald Trump 
dengan slogan Make America 
Great Again berupaya mere-
dam ambisi Tiongkok. Mo-
mentum itu bertemu di LCS 
yang rawan konflik akibat 
hegemoni Tiongkok dan kedig-
dayaan AS.

AS tidak ingin kebebasan ber-
navigasi mereka dibatasi yang 
dapat diartikan sebagai an-
caman terhadap kepentingan 
AS. Pasalnya, LCS merupakan 
salah satu perairan strategis 
dan kaya SDA. Sepertiga lalu 
lintas global perdagangan in-
ternasional melewati perairan 
LCS dengan nilai US$5 triliun 
dalam satu tahun.

Titik terpanas LCS ada di 
Kepulauan Xisha (Paracel) dan 
Nansha (Spratley) yang dikua-
sai Tiongkok tetapi diklaim 
Vietnam, Taiwan, Filipina, Ma-
laysia, dan Brunei. Kapal-kapal 
perang AS beberapa tahun be-
lakangan selalu ‘bermain api’, 
berlayar mendekati 12 mil dari 
pulau-pulau yang ada di sana 

sehingga dihalau kapal-kapal 
perang Tiongkok.

Tiongkok merebut dan me-
nguasai Xisha 1974 melalui 
pertempuran melawan Viet-
nam (Selatan) dan sejak itu 
berulang kali kedua negara 
terlibat insiden. Negara-ne-
gara claimant lainnya juga 
beberapa kali bersitegang baik 
dengan Tiongkok maupun 
antarsesama claimant.

Berbagai insiden di LCS se-
lalu terjadi di sekitar gugusan 
Kepulauan Paracel dan Sprat-
ley yang memiliki sekitar 130 
pulau. Tiongkok menguasai 7 
pulau, Taiwan 1, Vietmam 29, 
Malaysia 5, dan Filipina 8 pu-
lau. Hanya Brunei Darussalam 
yang tidak menduduki pulau 
di sana, tetapi menyatakan 
sebagian dari pulau-pulau di 
situ merupakan zona ekonomi 
esklusif Brunei.

AS tidak memiliki klaim 
di LCS, tetapi dalam suasana 
kenormalan baru akibat te-
kanan covid-19 yang belum 
mereda, serta agresivitas 
Tiong kok yang dominan di 
LCS, bisa berakibat dua kekuat-
an itu bersinggungan fisik, 
atau membuat zona perang di 
kawasan itu.  

Bila hal itu terjadi, konfl ik 
laten berubah menjadi perang 
laut antara AS dan Tiongkok. 
Implikasinya, perekonomian 
banyak negara, termasuk In-
donesia, pasti terganggu dan 
menjadi pukulan kedua se-
telah covid-19. Untuk itu, pe-
rang harus dihindari karena 
sesungguhnya perang tidak 
menyelesaikan persoalan.

PPDB Zonasi versus Usia, Apa Solusinya?
Seto Mulyadi
Ketua Umum LPAI, Dosen Fakultas Psikologi 
Universitas Gunadarma
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