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CATATANz PADA RUU PEilDIDIKAH NASIOHAT
Soediatmoko.

Jakarta, 30 Agustus I 98E

Pada umumnya tanggapan2 yang diberikan oleh masyarakat atas
RUUP dapat dibagi menjadi 3 macam komentar:
I ) mengenai konteks dan implikasinya untuk RUUP
2) mengenai RUU sendiri
3) mengenaLhal? yang sesungguhnya merupakan masalah untuk reform
sistem peudidikan (educational reform) dan yang sebaiknya tidak masuk
didalam RUU, tapi perlu diperhatikan juga dalam rumusan RUUP, Beberapa
gagasan mengenai hal seperti mutu pendidikan , menurunkan jumlah murid
dalam satu klas ( student-leacher ratio),, menyederhanakan dan
membebaskan kurikulum dari tempelan dan titipan dengan revisi secara
konseptual maupun secaralcontekstual, merupakan masalah yang mendesak,
tapi sepatutnya tidak mengambil tempat di dalam undang2" Dalam makalah
saya tentang Pendidikan Tinggi unruk seminar IKIP Jakarta tg.8 Agustus
ybl^, saya juga teiah bicarakan beberapa masalah semacam itu.

Pembagian komentar2 ke clalam 3 kategori ini memungkinkan RUUP
menentukan prinsip2 organisasi sistem pendidikan nasional. ( organizing
principles) saja., tanpa mencoba mengatur terlalu banyak ( overlegislate)
yanB memang tidak dapat diatur oleh ur1dangZ, tapi tergantung dari faktorZ
lain

TINTANG KONTEKS

Sampai dimana ItUUp menjawab masalah atau tanlangan zaman.T

Jelaslah bahwa kil.a harus mempersiapkan diri untuk industrialisasi
masyarakat kita dan untuk memasuki Abad ke XXI yang akan sangat
dipentsaruhi antara lain oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
RULjP diharapkan mampu mempersiapkan sistem, struktur, proses dan
materie pendidrkan nasional kita untuk proses peralihan yang amat besar
dan berat itu.
Peralihan masyarakat pertanian ke masyarakat industri baru saja mulai.
Proses rtu akan memerlukan sejumlah besar tenaga kerja buruh yang
trampil, cerdas dan berdisiplin. Akan tetapi perubahen strutturel yang
sekarang scdang ter;adr ialah penrinduhan orang tlari sektor pertanian ke
sektor lersier; persentage orang pencari nal'kah di pcrtanian berkurang
terus dan akan terus berkurang. Di sektor tersier ini pekerfaan yang
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dipeganB pendatang2 ini umunya sangaL rendah produktivitasnya.
Produktivitas dan daya serap - pekerf a selc[or industri dan khususnya
manufacl.uring perlu ditingkatkan dalam waktu yang singkat dengan skala
yang besar Membengkaknya kelompok berusia sekolah menengah , dan
pengadaan pakar dan manayer tingkat atas dan menengah merupakan
tantirnBan besar untuk sistem pendidikan nasional.

Ada sa[u perubahan struklural lain yang perlu di perhilungkan oleh sistem
pendidikan kita, yaitu bahwa bukan saf a jumlah kelompok orang muda
meningkat, melainkan juga kelompak manula.( the greying of society)
Sangat puntinglah bahwa para manula diberi kesempatan untuk bekerja
sL'cara prt"rduktil" dan te tap berguna untuk masyarakat. Jika tidak, maka
kohort produktil' akan tcrlampau kccil schingga tidak cukup dana untuk
mcnlamin kehrdupan layak bagi masyarakat luas. Maka baik siste m
pendidikan formal maupun nonformal perlu membuka kesempatan untuk"retraining- bagi manula. atau untuk memberi kesempatan kepada
mereka untuli belajar tetrampilan biru-

Maka biarpun halZ semacam ini tidak perlu disinggung dalam tubuh RUUP
itu sendiri, ada baiknya jika didalam penjelasao umum konteks yang
dinamis ini digambarkan. Yang penting ialah bahwa perumusan fasal2
didalam RUUP tidak menutupi kemungkinan pengaiaran untuk karier kedua
ini. Didalam fasal 29 hal belajar se-umur hidup ini dapat disinggung.

TENTANG RUUP

Suatu komentar umum mengenai struktur sistem pendidikan nasional:
RUUP mengidentifikasikan pendidikan umum dan pendidikan agama yang
masing2 mempunyai jenjang sendiri2. Masing2 mempunyai sekolah primer,
secunder dan tersier sendiri2.. Sistem Pondok Pesantren yang sekarang
sudah mencakup ketiga tingkat itu, disamping madrasah dan IAIN, dikelola
oleh Departemen Agama, sedanglcan didalam sistem yang dibawahi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terdapat lembagaZ pendidikan
tersier Isiam seperti Universitas Islam dan Universitas Muhammacliah-



disamping universitasZ yang dikelola lembaga2 pendidikan agama lain .

Keadaan ini memang mempuyai akar2 sejarah. Yang perlu dihadapi selcarang
ialah kenyataan bahwa kedua sistem ini tidak ada hubungan sistemis satu
sama lain.MasinB2 mempunyai klientele sendiri dengan wawa$an sendiri2.-
Akibirtnya prasangka2 pada masing2 golongan tentang golongan satu itu
hidup terus dan scring diperkuat. Para murid meninggalkan sekolah dengan
kecenderunganZ yang divergen.Pesantren tetap terasing dari pendidikan
ilmu pengetahuan modern dan teknologi, dan sekolah umum terasing dari
sumber2 aBama. Jikalau tidak diusahakan mendet.atkan [edua sistem ini
dan meningkatkan interaksi antara mereka, maka Saris pemisah antara
kedua golongan ini dengan perspektif masing2 yang berbeda itu, akan
dileruskan dan makin lama makin ielas jadinya.Maka untuk melestarikan
kesatuan bangsa sangat perlulah untuk memperkembangkan
kebijaksanaan2 yang dapat meningkattan interaksi dan terie stmt
rntrrr kedue sistem ini untuk mengatasi ketimpangan pengetahuan dan
sosial yang tidak sehat. Untuk itu perlu agaknya secara tegas mengakui dan
memperlalcukan sistem pendidikan agama Islam dan sistem pendidikan
umum sebagai dua subsistem dari sistem pendidikan nasional,biarpun
dikelola oleh Departmen Agama. Ada alasan lain juga. Kita sekarang berada
didalam situasi dimana teknologi makin lama makin mempunyai dampak
sosial dan etis Pilihan2 kita dibidang teknologi akan sangat menentukan
masyarakat semacam apa , dt:ngan tingkat kesef ahteraan, tingkat keadilan
dan trngkat kebebasan semacam apa , akan tervujud..

Dan payahlah keadaan kita jikalau para palcar teknik dan ilmu kita buta
huruf tentang masyarakat , nilai2 dan cita2-nya,dan tidak peka terhadap
dampak atas golongan lemah dan miskin,dan jikalau para ahli agama dan
kebudayaan ktta tetap. buta huruf tentang ilmu pengatahuan dan teknokrgi
modern. Dalam memilih teknologi kita harus mampu setiap kali menilai baik
seg.i ekonomis dan teknis, maupun segi sosial/budaya dan politiknya. Maka
sistem pendidikan nasional hendaknya mampu membina pakar2 yang
mampu bekerja sama dengan melintasi batas2 bidang2 teknik dan
budaya/agama. dan yang pandai bicara bahasa pembangunan yang sama.

RUUP juga mencerminkan suatu dikotomi lain . Yaitu antara pendidikan
umum dan pendidikan kedinasan-
RUUP dlm. Bab I, fasal 1. l0 menunjuk Menteri Pendidikan sebagai
menteri yang bert,anggung jawab atas pendidikan nasional. Bab IX fasal.4l..
membuka kemungkinan bagi Departemen2 untuk mendirikan lembaga
pendidikan masing2. RUUP tidak jelaskan sampai dimana Menteri
Pendidikan tetap memegang tanggung iawab terakhir .

Menurut pendapat saya hal itu merupakan suatu keharusan yang peoting.
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Pada satu pihak masing2 departemen memerlukan tenaga keria yang
menguasai materi dan peraturan? Departemen yang bersangkutan, dan
memang perlu diadakan in-house training terlentu. Akan tetapi nyata iuSa
bahwa adanya akaclemi2 atau sekolah2 ting8i departemen2 mengandung
bahaya bahwa diajarkan prosedur2 administrasi tanpa kepekaan terhadap
masyarakat dan aspirasi2nya, dan bahwa kebiasaan2 birokrasi yang tidak
beres, yang suka masuk dalam setiap birokrasi, dilestarikan oleh lembaga2
semacam itu.
Sangat pentinglah bahwa pegawal? negeri, khususnyapada tingkat
penrJidikan tersier, mendapat pendidikan umum yang luas dan bailc,
sebelum mereka masuk departemen dan ikut latihan departemental . Secara
clemikian mereka dapat membawa angin baru, pandangan? dan nrlal? Umum
yang hidup diclalam masyarakat luas , ke dalam departemen itu. Labih lagi
karena masyarakat kita sedang berubah dengan demikian pesatnya,
sehingga selalu acla bahaya kurang pengertian dan kepekaan terhadap
masyarakat umum, dan isolasi dari masyarakat. Disamping itu,
meningliatnya kompleksitas masyarakat kita memerlukan pada eselon2
tinggi ketrampilan? <lan wawasan yang luas dan melintasi batas?
antar de p artmental., dan b ukan pand anBan-terovongan sektoral se mata2
(tunnelvisron) sehingga pada f.ingkat itu , mereka dapat nelihat perlunya
koordinasi dan sinkronisasi ant,ardepartemental, dan dapat berpindah dari
satu clepartemen ke departemen lain, seperti f uga peranan yang dimainkan
oleh anggota AIIRI yang dikaryakan. Kalau tidak lebih diintegrasikan
kedalam sisLem pendidikan nasional, maka satuan2 pendidikan kedinasan
alian dapat neningliatkan kompartimentalisasi departemen, pada suatu
waktu dimana koordinasi dan keriasama.lintas-departemen merupakan
syarat mutlak untuk meneruskan usaha pembangunan kita.
Maka sangat perlu agaknya bahwa didirikan sualu badan toordinesi
pendidikan kedialsan yang anggota2nya terdiri dari vakil2 menteri
departemen (kecuali Akademi2 ABRI) dan ketuanya ialah Menleri
Pendidrkan" Lembaga seperti LAN dengan sendirinya harus turut serta
didalamnya

Pendidikan menengah keiuruen. yanB disebut dalam Bab V fasal l7
menuniukan suatu ambivalensi yang agaknya perlu diatasi. Fasal itu
membuka kcmungkinan bagi lulusan sekolah menengah kejuruan untuk
meneruskan studi-nya ke universitas. Artinya fasal itu tidak tegas2
mengatakan apakah pendidikan kejuruan menengah itu terminal sifatnya
atau persiapan (preparatory) untuk universitas. Persiapan untuk universitas
memerlukan kurikulum lain dari kurikulum studi terminal. Maka sebaiknya
ditegaskan bahwa sefolah kejuruen itu terminel sifetnye dengan
kurikulum modern yang meliputi bidang2 perkembangan baru, dan yang
paling sesuai dengan pasaran kerja baik yang ada maupun yang akan
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datang.. Kalau ada seorang murid ingin masuk universitas sesudah lulus
sekolah kejuruan, hal iru adalah urusar dia pribadi. Tapi sebaiknya sekolah
kej uruan tidak menyesuaikan kurikulu mnya secara institusional karena
desakan murid2 yang ingin masuk universitas. Didalam proses industrialisasi
diperlukan jumlah pekerja kejuruan yang besar, maka mestinya akan
terbuka peluang2 yang baik bagi lulusan2 sekolah kejuruan.

Satu hal lain perlu ditambahkan. Didalam diskusi tentang setoleh thusus
untuk anak2 yang sangat berbakat, perlu kita ingat erperimen yaog pernah
dilakukan oteh Hollingworth,seorang ahli pendidikan Amerika di California
sebelum perang dunia ka -dua. Dia mendirikan sekolah erperimentat untuk
anak2 berbakat dan menelusuri kehidupan bekas murid2nya selama 40
tahun.Kesimpulannya ialah anak didik khusus itu, biarpun pinter sekali,
kurang tJalam kemampuan bergaul dan dalam hubungan masyarakat dengan
macamZ akibatnya. Sarannya ialah supaya anak? sangat berbakat(gifted
children) itu tidalc dimasukkan sekolah khusus, melainkan diberi petuang di
sekolah biasa untuk mempercepat masa studinya dan untuk mengadakan
program2 yang dapat memperkaya perkembangannya ( enrichment
programs)

0leh karena adanya berbagai sistem pendidikan, maka perlu dinyatakan
dengan tegas di<Ialam RUUP ini, bahwa btilc sistem pendidikan umum,
sistem pendidikan agama , sistem kefuruan , sistem swasta, sistem
pendidikan kedinasan dan sistem khusus, maupun sistem nonformal
semurnya rnerupltrn subrist,em dari sistem pendidikrn nalionll,
yang saling melengkapi dan perlu berinteraksi dan berkoordinasi lebih
banyak.

N'luka schltLnva, menurut pikiran saya, dengan RLIUP ini dibentuk suatu
Dewan (oordinasi Sistem Pendidikan Nesionel, terdiri dari wakilZ
setrap instansr yang bersangkutan , dengan Menteri sebagai Ketua.
Disamprng itu , mengingat bahwa sistem pendidikan nasional meliputi baik
unsur pemerrntah maupun unsur swasta , dan mengingat bahwa masyarakat
umum sanBat berkepentrngan dalam jenis dan kwalitas pendidikan yang
diberikan, sangal perlulah untuk mendirikan suatu l}evan Penasehat
Pendidilan Nasional, yang berhak dan berkewafiban memberi nasehat
yang diminta maupun yang tidak diminta kepada Menteri Pendidikan.
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Anggota Dewan Penasihat ini terdiri dari vakilZ dunia pendidikan , dunia
usaha dan masyarakat umum.

klengenai tuiuan Pendidikan Nasional (Bab II , fasal 4): sebaiknya
pendidikan warak di dahulukan sebelum tujuan intellektual dan
ketrampilan. Selain dari itu, sebaiknya meniadikan varga negara yang
baik(llab III brcara tentang hak warga negara untuk memperoleh
pendidikan ) dan demokratis ( UU no 4 tahun 1950 fasal 3 menyebut hal
itu. Dapat drkarakan bahva hal itu sudah diliputi oleh asas Pancasila, oamun
acla barknya agaknya untuk menyebulnya disini secara spesifik)
dicantumkan juga sebagai tudjuan pendidikan dalam fasal ini.
Tambahan rtu kraZ dapat bcrbunyi: warga flegara yang berwatak,
"informed"iJemokratis dan cerilas serta cakap, dst.

Tentang kebebasan atademit: (Bab V, fasal 251 agar supaya ielas apa
yanB dimaksud, sebaiknya dirinci, dan disebut unsur2nya, yaitu: kebebasan
ilmrah { untuk memolihara dan rnomajukan ilmu pengetdhuan) dan
kebcbasan mtmbar, yaitu kebebasan mengemukakan pendapat dalam forum
perguruan tinggi.
Dalam fasal inr, dan / atau dalam Bab XIII, (tentang penglolaan)fasal 51,
sebaiknya clicanlumkan ketentuan tentahg het otonomi universitas, Hak
ini ialah iamtnan utama mengenai kebebasan akademik dan berkembangnya
sualu kehudayaan unjversitas yang kreatif, suatu cirr yang sangat
drperlukan didalam perubahanZ sosial yang sangat pesat sekarang ini.Dalam
hubungan inj hak mahasiswe untut berorgenisesi den menyataken
pendeprt di kempus perlu diberlakukan. Mahasiswa tidak dapat menjadi
manusia yang berwatak , berpengetahuan dan bertanggung jawab dari buku
saja" atau dengan cara simutasi. Organisasi mahasiswa memberi lrepadanya
kesempatan untuk mengembangkan keberanian untuk mengambil
keputusan secara bertanggungjavab. Ia memberi suatu pengelaman belajar {

learning-experience) yang berharga, yang hanya dapat didapatkan dalam
situasi kehidupan yang rieel ( real life situations).Untuk melaksanakan
modernisasi masyarakat dan transformasi sosial dalam usaha
pembangunan kita , - suatu usaha raksasa -diperlukan kepemimpinan
intellektual yang berani mengambil prakarsa, yang mampu mengkaitkan
teori dengan moralitas, dan mampu menjebatani berbagai bidang
spesialisasi. Kehidupan di kampuslah yang memberi peluang un[uk

l_
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perkembangan semacam itu. Universitas supaya iangan hanya menelorkan
spesialisz yang SemDit seDertl tuKang tlngKat tlnggl, . atauDun manager
semata2 , yaitu orang2 yang tahu ba8aimana menjalankan sesuatu ( hov to
make things run). la harus mampu menelorkan orang2 intellektual yang
dapat memperbaharui yang ada dan yang mampu menciptakan yang baru.
Kita luga memerlukan hubungan yang lebih erat dan produktif anlara para
manager dan para pemimpin masyarakat, dan itupun sual,u peran yang
harus dimungkinkan oleh universitas.

TentanB kebebasan bergeraf peserte pendidit (Bab VIJasal 26)
Hak ini sangat penting. Meskipun demikian , perlu dikemukakan bahura
demr kelanjutan dan kelestarian kesatuan bangsa sebaiknya dan sebisa?nya
semua universitas mempunyai korps dosen yang beraneka raBam daerah
asalnya, dan di semua universitas terdapat sef umlah tertentu mahasiswa
dari luar daerah yang bersangkutan. Kita tidak boleh melupakan pentingnya
peranan universitas Gajah Mada dimasa revolusi dalam rnembina suatu
generasi terdiri <lan macam2 suku belajar keria sama dan saling harga-
menghargai dan percaya-mempercayai. Kelanjutan suasana itu didalam
universitas perlu dipelihara dengan kebilaksanaan? yang terinci dan dengan
dana yang rnencukupi..
Sebaiknya misalnya apabila di semua universitas korps pengaf ar tetap
beraneka ragam daerah asalnya, dan bahwa diantara mahasiswa senantiasa
terdapat sejumlah pc'nting mahasiswa dari daerah lain.

TentanB lifelon8 learning (lasal 29) .sebaiknya secara eksplisit
diterangkan keperluan2 khusus karena kelompok manula yang akan
menjadi besar dan keperluan yang disebabkan perobahan2 pesat di pasaran
kerja karena maju pesatnya ilmu <lan teknologi ( technological obsolescence).
Perbailran tingkat kemampuan supaya tidak menunggu munculnya suatu
generasi baru (hal itu makan waktu terlalu lama), tapi sudah terlarfu didalam
generasi tertentu.

Tentang fenaga Kependirlikan (Bab VII )

tasal 33.1.b. tuniang,atr Lambahan : perlu disadari bahwa iuga apabila
struktur, kurikulum, sarana pendidikan diperbaiki, semuanya ini tidak akan
memba*'a hasil yang diingini, jikalau gafi dan kedudukan sosial guru tidak
diperbaiki. Apabila kondisi2 lain sudah disiapkan, maka ada baiknya
tunjangan tambahan guru diberi, misalnya untuk masa l0 tahun,untuk
menarik dan mempertahankan guru2 yang baik. Tidak mungkin sekarang,
Ilhususnya pada tingkat universitas untuk menarik tenaga ulung. Jurang
dengan tinBkat bayaran di lingkungan swasta terlalu besar.
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Pada hakekarnya prioritas pendidilran didalam bud8et nasional agaknya
pcrlu dltinlau kembali dan dipertinggi ,jikalau kita mau mempersiapkan diri
untuk abad ke XXI.

Fasal l6: Alangkah baiknya jikalau dapat dinyatakan bahwa segala

sumbangrn mlsyarakat untuk pendidikan dan riset ilmirh
dibebesken deri px|ak. Pengalaman negara2 lain telah menuniukkan
bahwa keuntungan yang didapat secara demikian bagi masyarakaL dalam
arti peninglcatan produktivitas dan kemampuan kreatif iauh lebih besar
dib andinBkan <lenBan berkurangnya pendapatan pemerintah dalam iangka
pendek.

Fasal 3T Fasal ini tentang buku pelaiaran agaknya ditulis mengingat
keperluan sekr-rlah dasar dan menengah. Mudah2an hal ini tidak berlaku
pada trngkat unrversitas.

Ada baiknya kiranya untuk menegaskan bahwa untuk universitas selain
perp ustak aan, laboratoriu m dan research-station merupakan sumber belaiar
penting. Kuliah hanya penoparg keclua sumber belaf ar itu.(fasal 38)

Tentang penilaian:(Bab XI, fasal {7)
Sangat penting bahwa penilaian tidak terbatas pada kurikulum , sarana dan
prasarana pendidikan. Juga kemajuan anak didik atau mahasiswa,
performatrce Buru atau dosen, dan pula struktur sistem pendidikan
clan saruan2 pendidikan sendini perlu dioilai pada waktuz tertentu. Jikalau
guru dan srstem tldak dinilai, maka tidak munglcin diadakan secara cepat
pertraikan2 sambil berjalan ( course corrections) dalam kebijaksanaan2
pu"ndrdikan.

Tentang peran swasta: (Bab. XI)
Jelas sudah bahwa proses modernisasi masyarakat Indonesia tidak dapat
dilaksnakan tanpa usaha pendidikan swasta. Yang perlu dicapai pada tinSkat
pembangunan sekarang ini ialah emansipasi pendidikan swasta dari
pengaluran terlampau ketat birokrasi pemerintah yang sudah mendekati
etatisme dalam pendidikan. Didalam masa peralihan yang demikian pesat

Tentang meningkatkan kemampuan professional (Bab VII). sebaiknya
ditentukan hak cuti-studi ( sabbatical) pada waktu2 tertentu untuk
dosen senior dan professor universitas. Pertumbuhan ilmu dan teknologi
demikian pesat sehingga taopa kesempatan untuk mengikuti dengan mata

sendiri, pengetahuannya akan kedaluwarsa cepat.

Tentang sumber dayt pendiditan.(Bab YIII)
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tJan komplc'ks ini ada perlunya lembagaZ pendidikan tinggi swasta ber-
ekspelmentasi dan ruc'nlelajahi bitlanBZ ilmu clan caraZ pendldtl(an baru.
Sebaiknya universitas swasta yang memenuhi standard pemerintah sebagai
kriterium minimal ,diberi hak mengadakan uiianZ sendiri. Akhirnya
masyarakat, dan pasaran kerja akan menilai mutu dan relevansi suatu
leu:baga pendidikan tinggi. Adanya persaingan antar universitas dapat
meningkatkan mutunya.

Tenrang pendidikan nonformal dan informal.( Bab IV,fasal 10.1,2 ),

Pendidikan nonformal merupakan suatu jenis (bukan jalur) pendidikan
masyarakat yang potensi penuhnya belum dimanfaatkan. Jenis pendidikan
ini ridak terbatas pada pendidikan di luar sekolah.. Dia juga dapat meliputi
macam2 kelompok clan organisasi lain. Dari partai politik, sarekat sekerja,
organisasi pengusaha, kaki lima, koperasi, LSM, arisan, pramuka,
kelompencapir ( kelompok penerangan, pembaca dan pirsawan). Bahkan di
negara seperti Jepang surat kabar dan departmentstore berperan dibidang
pendiclik an nonfor mal. Keb utuhan m asyarakat akan pendidik an nonfor mal
sangat besardan akan meningkat.. Selain drop-out yanB biasanya dilayani
dalam pendidikan nonformal, perlu disadari bahwa dalam proses peralihan
sekarang ini kita perlukan petani , nelayan, golongan lemah di kota,yang
berpengetahuan umum lebih tinggi. Sikap dan keputusan2 mereka ini turut
menentukan hari depan kita. Maka perlu agaknya pendidikrn nonformel
ini di re-design atsar mencakup masyarakat yang lebih luas, diantaranya
dengan memakai teknologi komunikasi qodern. Dengan demikian garis
pemisah antara pendidikan nonformal dan informal tampaknya menjadi
lebih kabur. Pendidikan informal, yang tidak direncanakan melainkan
terjadi secara alamiah, tidak lagi dapat diserahkan kepada keluarga saja.
Keluarga itu tidak lepas dari akibat2 perubahan2 sosial. Ikatannya sering
kurang ketat. Kemampuan unt,uk membimbing si anak tampaknya
berkurang karena kedua orang tua sering terlalu sibuk, dan sering tidak
tahu apa yang diajarkan disekolah. Memang diperlukan usaha untuk
mengembalilian keluarga sebagai tempat pendidikan informal ini, yang
terutama menyanglcut pengembangan nilai. tata-susila , lcesadaran agama
dan kemampuan bergaul. Perlu dipikirkan sekarang secara bagaimana
keluarga dapat dibantu dalam usaha pendidikan ini, dengan keria sama
antar keluarga dan kelompok2 lain.
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