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ABSTRAK
Bangsa Indonesia belum bias maju selama belum bias memperbaiki kualitas sumber
daya manusianya.Kualitas hidup bangsa bisa meninagkat apabila di tunjang dengan system
pendidikan yang mapan.Pendidikan yang mapan dapat terwujud apabila pemerintah
menyediakan sarana dan prasarana yang baik tanpa membebani dengan masalah biaya.Dalam
pendidikan di negeri ini masalah biaya menjadi penghambat anak bangsa untuk mendapatkan
pendidikan.
Pengambilan kebijakan-kebijakan tidak sensitif untuk segera merespon mahalnya biaya
pendidikan banyak sekolah-sekolah yang diswastanisasi karena malasnya pemerintah mengambil
peran. Selain dipicu oleh kurang responsifnya pengambil kebijakan juga dipengaruhi oleh sistem
ekonomi global yang telah mendominasi yaitu Kapitalisme. . Sistem ini telah memaksa sebuah
negara untuk mencabut subsidinya yang memiliki tujuan perlindungan dan membuka pasar
sebebas-bebasnya termasuk sektor publik yang seharusnya dikuasai pemerintah melalui
privatisasi yang dijalankannya.
Yang terjadi dalam opini umum bahwa untuk menjadi orang pintar memang harganya
mahal. Begitu juga dengan pendidikan .Agar tidak terjadi problematika yang panjang, maka
solusi mengatasi masalah itu bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup warga Negara tidak pas
jika diterapkan pendidikan mahal karena mayoritas warga Indonesia adalah berada dibawah
kelas menengah kebawah.Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan nasib warga kurang
mampu karena orang miskin belum tentu orang bodoh.

BAB 1
PEDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu kunci seseorang untuk meraih kesuksesan atau
menentukan masa depan. Dengan pendidikan yang baik suatu Negara dapat mengurangi
kemiskinan.Bangsa Indonesia sebagi salah satu Negara berkembang belum bisa maju selama
belum bisa memperbaiki kualitas sumber daya manusianya.kualitas hidup bangsa bisa meningkat
jika di tunjang dengan sistam pendidikan yang mapan. Dengan system pendidikan yang mapan
memungkinkan kita berpikir kritis,kreatif dan produktif.
Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Negara kita ingin mewujudkan masyarakat yang
cerdas. Untuk mencapai bangsa yang cerdas dibutuhkan pendidikan yang memadai dan tidak
membeda-bedakan. Pendidikan yang layak dapat terwujud apabila pemerintah menyediakan
sarana dan prasarana yang baik tanpa membebani dengan masalah biaya. Apabila soal biaya
sudah di permasalahkan

maka sulit untuk dapat mewujudkan pendidika yang baik karena

sebagian besar bangsa kita adalah masyarakat kurang kalangan menengah kebawah.
Dalam dunia pendidikan di negri ini masalah biaya menjadi pengambat anak bangsa
untuk mendapatkan pendidikan.Masyarakat kurang mampu menjadi korban mahalnya biaya
pendidikan sehingga para oarng tua tidak bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Apabila biaya
pendidikan sudah tidak menjadi penghambat bagi masyarakat maka negeri ini dapat mewujudkan
masyarakat yang cerdas.
Judul makalah ini sengaja dipilih karena menarik perhatian penulis untuk dicermati dan
perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan.

B. Rumusan masalah
Dalam tugas terstruktur individu ini,penyusun yang membahas mengenai
”mahalnya pendidikan bagi masyarakat miskin di Indonesia” didapatkan rumusan masalah yang
akan dibahas dalam pembahasan permasalahan.Rumusan masalah tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Apa yang menyebabkan orang miskin tidak bisa sekolah?
2. Bagaimana cara mengentaskan kebodohan?
3. Bagaimana orang miskin bisa mendapatkan pendidikan?

BAB II
PENDEKATAN
Sosiologis
Yang terjadi dalam opini umum bahwa untuk menjadi orang pintar memang
harganya mahal. Begitu juga dengan pendidikan. Para orang tua yang tak mampu memasukkan
anak-anak disekolah memaksakan mereka untuk bekerja mencari uang. Setiap hari pekerjaan
anak-anak itu berkutat dengan kerja-kerja keras demi sesuap nasi. Dan pastinya tidak mungkin
sanggup lagi memikirkan hal lain, khususnya pendidikan.
Agar tidak terjadi problematika yang panjang, maka solusi mengatasi masalah itu bahwa
untuk meningkatkan kualitas hidup warga Negara tidak pas jika diterapkan pendidikan mahal
karena mayoritas warga Indonesia adalah berada dibawah kelas menengah kebawah.

Pembahasan
Ternyata mencari sekolah murah apalagi berkualitas di negeri ini cukup susah. Dari sejak
TK, SD, SMP, SMP hingga perguruan tinggi semua dikenakan biaya dengan beban yang cukup
besar, mulai dari iuran sekolah, seragam, buku-buku, dan iuran lainnya. Hal ini menyebabkan
hanya yang kaya saja yang memiliki kesempatan untuk pintar dalam mengenyam pendidikan.
Tak hanya itu, karena pengambil kebijakan tidak sensitif untuk segera merespon
mahalnya biaya pendidikan banyak sekolah-sekolah yang diswastanisasi karena malasnya
pemerintah mengambil peran. Hal ini dibuktikan dengan anggaran pertahanan yang lebih besar
daripada anggaran pendidikan. Seakan kembali ke jaman rimba yang kuat yang menang. Yang
bermodal yang pinter. Selain dipicu oleh kurang responsifnya pengambil kebijakan juga
dipengaruhi oleh sistem ekonomi global yang telah mendominasi yaitu Kapitalisme.
Kapitalisme dengan konsep ekonomi liberalnya ingin menyebarkan sistemnya dengan
instrumen pentingnya yaitu perdagangan bebas yang harus diterapkan oleh semua negara tak
terkecuali negara berkembang, yang dikomandai oleh rezim WTO. Sistem ini telah memaksa
sebuah negara untuk mencabut subsidinya yang memiliki tujuan perlindungan dan membuka
pasar sebebas-bebasnya termasuk sektor publik yang seharusnya dikuasai pemerintah melalui
privatisasi yang dijalankannya.
Setelah itu pemerintah dijadikan sebagai robot yang sepenuhnya menjamin berjalannya
sistem ekonomi pasar. Dan selanjutnya didoronglah proses wirausaha dengan menjamin karya
inovatif memiliki perlindungan hukum yang kuat yang sekarang dikenal dengan istilah hak cipta
atau hak atas kekayaan intelektual. Karya tersebut akhirnya memiliki nilai jual yang tinggi yang
tak mampu lagi dibeli orang yang tak punya nyali karena kehabisan nasi. Rezim neoliberalisme
telah menempatkan pengetahuan sebagai modal, dengan kekuatan globalnya yang membuat
institusi pendidikan tak lagi mudah mengakses karya intelektual karena harus membeli hak cipta
terlebih dahulu yang tentunya mahal.
Karena dasar dari proses pendidikan berbiaya mahal maka sekeluarnya nanti dari sekolah
juga harus mampu mengembalikan modal yang telah digunakan untuk biaya sekolah. Akhirnya
sekolah dinilai berdasarkan ekonomi, berdasarkan untung rugi. Hanya yang memiliki modal

yang bisa mengecap sekolah dan yang tak memiliki modal hanya mampu menatapnya. Lagi-lagi
orang miskin tersiksa di negeri sendiri, hanya menjadi korban mahalnya biaya pendidikan.
Selain itu sekolah juga dimanfaatkan sebagai sasaran para pengusaha, selain
mengintervensi sekolah untuk memasukkan kurikulum yang cocok dan tepat bagi kepentingan
dunia usaha juga ada yang secara khusus memanfaatkan untuk menjadi pemasok bagi kebutuhan
sekolah mulai dari buku, seragam hingga peralatan lainnya. Sekolah sudah menjadi ladang bisnis
yang menggiurkan.
Maka, tak salah jika sekolah yang sudah terasah dibawah kuasa modal ini hanya
menghasilkan lulusan-lulusan yang hanya bisa melalukan kekerasan dengan teman-temannya
ataupun lingkungannya dan memunculkan banyak pengangguran bahkan sekolah mampu
meluluskan penjahat dan juga koruptor.
Kebodohan bukan berasal dari pendidikan.Adakalanya kebodohan itu disebabkan
lemahnya ekonomi yang mengharuskan untuk tidak bersekolah.Karena pendidikan sudah tidak
manusiawi dalam pandangan orang-orang tidak mampu(miskin).Pendidikan sudah menjadi
semacam kapitalisasi sehinagga hanya orang -orang kaya saja yang bisa merasakannya.
Dapat dikatakan bahwa orang miskin belum tentu bodoh.Pernyataan itu merupakan
bentuk perlawanan terhadap opini yang cenderung berkembang dalam bentuk public.Karenaada
factor kemiskinan itulah, kehidupan mereka menjadi berubah seolah-olah dia dianggap orang
yang tidak yahu apa-apa.
Bisa

dikatakan

bahwa

factor

kebodohan

disebabkan

mahalnya

biaya

pendidikan.pendidikan yang ada selama ini belum bisa menuntaskan kebodohan pada
masyarakat.Kebijakan pendidikan dianggap semaki memperjelas jurang pemisah antara yang
kaya dan yang miskin.Dan semakin memperjelas pula antara yang pintar dan yang
bodoh.Demikian inilah sesungguhnya gambaran yang terjadi pada pendidikan negeri ini.
Namun demikian, kesadaran pemerintah untuk bisa mengaplikasikan pendidikan untuk
seluruh warga masyarakat tanpa pandang bulu belum bisa dilaksanakan. Padahal pendidikan
merupakan sesuatu yang bisa mengangkat harkat dan martabat seseorang dari keter purukan.

Seandainya hal itu dilakukan dengan penuh arif dan tanggung jawab oleh Negara, kemungkinan
orang-orang miskin dapat mendapat angin cerah.
Yang terjadi dalam opini umum bahwa untuk menjadi orang pintar memang harganya
mahal. Begitu juga dengan pendidikan. Petanyaanya adalah, bagaimana untuk bisa memintarkan
orang-orang miskin apabila dituntut untuk menjadi orang pintar?
Setidaknya ada semacam gambaran realitas pada masyarakat tentang kehidupan seharihari bahwa untuk sekedar mencari makan saja susah, apalagi untuk biaya yang lainnya. Tentunya
gambaran ini sudah bukan tabu lagi. Para orang tua yang tak mampu memasukkan anak-anak
disekolah memaksakan mereka untuk bekerja mencari uang. Setiap hari pekerjaan anak-anak itu
berkutat dengan kerja-kerja keras demi sesuap nasi. Dan pastinya tidak mungkin sanggup lagi
memikirkan hal lain, khususnya pendidikan.
Kemiskinan dan pendidikan, kedua hal itu apabila tidak saling seimbang maka dapat
memunculkan pihak ketiga yaitu kebodohan. Agar tidak terjadi problematika yang panjang,
maka solusi mengatasi masalah itu bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup warga Negara
tidak pas jika diterapkan pendidikan mahal. Mayoritas warga Indonesia adalah berada dibawah
kelas menengah kebawah. Dan tentunya yang terjadi dibawah itu adalah orang-tidak mampu
untuk biaya pendidkan. Jika mereka terus dibiarkan dalam kondisi seperti itu justru sangat
membahayakan dikarenakan akan melestarikan kebodohan dan kemiskinan.
Kesempatan menempuh pendidikan adalah hak semua masyarakat, tanpa terkecuali .
Namun, kenyataanya orang miskin seakan mengalami proses diskriminasi pendidikan
dinegerinya sendiri, khususnya untuk bersekolah di sekolah pemerintah, sekolah negeri. Bahkan,
program-program pembelajaran yang sebenarnyasudah mendapatkan bantuan pemerintah,
ternyat masih menuntut masyarakat untuk memberikan dana sharing. Alhasil,masyarakat miskin
pun tidak dapat menikmati pendidikan dengan maksimal.
Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas diri dan keluarganya.
Bagaimana mungkin masyarakat miskin ini akan terentas dari kemiskinannya jika pikiran
mereka masih disibukkan dengan biaya pendidikan dengan biaya pendidikan yang sedemikian
tinggi? Tidak dapat di pungkiri, mereka adalah tanggung jawab kita bersama . Mereka adalah
asset bangsa ini. Jika kualitas mereka baik, tentu saja kualitas bangsa inipun akan membaik.

Sekali lagi kita harus mengakui bahwa orang miskin bukanlah orang bodoh. Mereka adalah
kelompok orang dengan realitas tinggi pada pol apemikirannya. Mereka melangkah dengan
pola kesadaran hidup yang snagat tinggi dan secara intensif melakukan perombakan atas diri
dan kehidupannya agar menjadi lebih baik.satu kunci yang snagat mereka butuhkan, berilah
kesempatan yang sama dan merata. Jika mereka mempunyai kesempatan yuang sama dan
merata dengan orang lain, maka yakinlah bahwa mereka dapat memposisikan diri sebagaimana
yang lainnya.Orang Miskin Bukanlah Orang Bodoh!

Untuk itu pemerintah harus bijak dan arif dalam menentukan kebijakan pendidikan.
Pemerintah boleh memberlakukan biaya semahal mungkin demi suatu kualitas. Tapi jangan lupa
sebagian masyarakat Indonesia adalah orang miskin. Pastinya yang paling diutamakan untuk
mencapai tujuan itu adalah meningkatkan kemajuan ekonomi rakyat miskin. Apabila ekonomi
mereka sudah bangkit, mereka bisa berpartisipasi dalam merasakan pendidikan sebagaimana
lazimnya. Selain itu semakin menyempit jurang pemisah antara yang bodoh dan yang pintar.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian bahasan “MAHALNYA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI YOGYAKARTA” dapat disimpulkan bahwa:
1.mahalnya pendidikan membuat masyarakat kurang mampu (miskin) hidup dalam
kebodohan
2.untuk menjadi orang pintar memang harganya mahal
B. Saran
1.Diharapkan pemerintah mampu menangani masalah pendidikan dinegeri ini agar
masyarakat kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa harus memikirkan biaya
2. Janganlah masalah biaya dijadikan alasan masyarakat kurang mampu (miskin) mengapa ia
tidak mengenyam pendidikan
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