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Pesan Menteri

Membeli 
Masa Depan 
dengan Harga 
Sekarang

Pendidikan merupakan 
salah satu isu pokok dalam 
pengembangunan suatu 

bangsa. Hal ini dikarenakan, peran 
yang dimainkan pendidikan sebagai 
“mesin” pencetak generasi yang akan 
meneruskan perjalanan suatu bangsa. 

Oleh karena itu pula pendidikan 
dapat diibaratkan sebagai seorang 
ibu yang sedang hamil, yang akan 
melahirkan generasi baru. Dalam 
kondisi yang normal, kelahiran sang 
bayi bukan saja membahagiakan 
tapi sangat dinantikan. Namun bila 
kondisi sang ibu kesehatan fisiknya 
mengkhawatirkan, psikisnya labil 
dan tertekan (karena kurangnya 
perhatian) dan asupan gizi tidak 
mencukupi, tentu bukan saja 
merisaukan terhadap keberadaan 
sang ibu, tapi juga sangat risau akan 
kesehatan dan kualitas sang bayi yang 
akan dilahirkan. Bisa jadi akan lahir 
generasi yang idiot.

Dalam konteks inilah, pentingnya 
membangun sistem pendidikan yang 
kuat, karena bisa jadi generasi yang 
dilahirkan oleh dunia pendidikan 
adalah generasi yang mengidap 
syndrome “socio idiot”, yaitu generasi 
yang tidak memiliki kemampuan 
untuk mandiri, yang tidak memiliki 
kepekaan-ketajaman sosial, dan asyik 
sendiri dengan dunianya. Atas dasar 
itulah maka sesungguhnya hubungan 
antara kualitas SDM dengan kualitas 
pendidikan sangat jelas sekali.

Pendidikan juga merupakan 
irreversible process dan manusia 
sebagai variabel utama dalam proses 
itu, karenannya pendidikan harus 
mampu mengeksplorasi potensi 
dan talenta peserta didik, sehingga 
menjadi manusia yang “sempurna”. 
Potensi dan talenta tersebut meliputi 
ranah indrawi, rasio dan hati nurani.

“Benang merah” dari semua itu 
adalah bagaimana kita menyiapkan 
generasi ke depan lebih baik lagi. 
Salah satunya melalui pendidikian. 
Tema program kerja Kemdikbud 
tahun 2013 ini adalah membeli 
masa depan dengan harga sekarang. 
Apa maknanya?. Kita harus 
menyiapkan generasi-generasi 
mendatang mulai saat ini, karena 

itu berbagai upaya terus dilakukan, 
dari mulai bagaimana menyiapkan 
tenaga pendidik dan kependidikan, 
membangun infrastruktur pendidikan, 
hingga pada menyiapkan kurikulum, 
yang disiapkan untuk dapat 
menjawab peserta didik saat ini pada 
zamannya nanti.

Dalam upaya menjalankan itu 
semua, maka sudah saatnya lembaga 
pendidikan tidak lagi hadir sebagai 
tukang jahit (tailor). Setelah bahan 
jahitan diberikan, model dan 
ukuran serta waktunya disepakati 
lalu diberi ongkos (berupa SPP 
dansumbanganlainya) dan pada 
saatnya diminta hasilnya (pada saat 
selesai atau lulus sekolah).

Perlu disadari, peserta didik bukanlah 
barang, tapi mereka semua adalah 
manusia-manusia yang mulia, 
manusia-manusia masa depan, 
hubungan serta pendekatan yang 
harus dilakukan bukan sekedar 
pendekatan-pendekatan rasionalistis, 
tapi di samping pendekatan 
rasionalistis, harus dikembangkan 
pendekatan emosional dan 
transendental.

Keutuhan ketiga pendekatan 
tersebut (rasionalistis, emosional 
dan transendental) akan mampu 
membentuk keutuhan kepribadian 
bagi pendidik dan tenaga 
kependidikan, mau pun peserta didik. 
Semoga. (*)

Kita harus menyiapkan generasi-
generasi mendatang mulai saat 
ini, karena itu berbagai upaya 
terus dilakukan, dari mulai 
bagaimana menyiapkan tenaga 
pendidik dan kependidikan, 
membangun infrastruktur 
pendidikan, hingga pada 
menyiapkan kurikulum, 
yang disiapkan untuk dapat 
menjawab peserta didik saat ini 
pada zamannya nanti.

“
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Zaman telah berubah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Segala perkembangan ini harus diantipasi agar sebuah 
bangsa tidak tertinggal dalam percaturan di tingkat global. Harus diakui, 
perkembangan kehidupan dan ilmu pengetahuan abad 21 sekarang ini 
memang telah terjadi pergeseran, baik ciri maupun model pembelajaran. 
Hal inilah yang diantisipasi pada Kurikulum 2013.      

Salah satu ciri Kurikulum 2013, yang disebut dalam dokumen uji publik, 
adalah pembelajaran mengedepankan pengalaman personal melalui 
observasi (menyimak, melihat, membaca, mendengar), bertanya, asosiasi, 
menyimpulkan, mengomunikasikan. Dari berbagai studi, disimpulkan bahwa 
pembelajaran seperti inilah yang akan meningkatkan kemampuan berfikir 
tingkat tinggi siswa, dan yang oleh banyak pihak disebut akan mampu 
menyiapkan generasi yang siap dengan berbagai ketidakpastian masa depan. 

Namun harus kita sadari, bahwa menuju pembelajaran seperti ini tidaklah 
mudah serta perlu upaya serius yang berkesinambungan. Di beberapa 
negara, perubahan itu dilakukan dalam 10-15 tahun dengan upaya yang 
konsisten dan kerja sama para pemangku kepentingan.

Pembaca budiman, pada edisi perdana tahun 2013 ini, tim redaksi 
menyajikan topik Kurikulum 2013 yang saat ini sedang hangat 
diperbincangkan. Rasanya beberapa bulan ke depan juga akan tetap seperti 
itu. Ada sejumlah artikel yang mengupas tuntas Kurikulum 2013 dari 
berbagai sudut. Dua di antara adalah tulisan Zainal Aqib Dosen UNIPA 
Surabaya dan Ismunandar Direktur SEAMEO QITEP in Science Bandung, 
yang pendapatnya kami kutip seperti tersebut di atas. 

Namun demikian, masih ada artikel lain yang membahas masalah 
kebudayaan. Salah satunya adalah artikel Kacung Marijan, Plt. Direktur 
Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kali 
ini Kacung Marijan membuka wawasan tentang peran kebudayaan dalam 
pembangunan karakter dan program direktorat yang dipimpinannya. 

Menginjak satu tahun terintegrasinya fungsi kebudayaan dengan 
pendidikan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Semakin memperkuat tiga 
fokus program prioritas dalam pengembangan pembangunan kebudayaan, 
meliputi pembangunan karakter bangsa melalui kebudayaan, pelestarian 
warisan budaya, dan penguatan diplomasi budaya. Bagaimana penjabaran 
tiga fokus program prioritas itu?. Sebaiknya Anda simak lembar demi lembar 
Majalah Dikbud edisi 1 ini. Selamat membaca dan selamat tahun baru 2013. 
(*)

RedaksiKeterangan Sampul:
Foto finalis Lomba Foto 
Pendidikan tahun 2012 dengan 
tema “Jalan Kutempuh”.

Desain Sampul:
Susilo Widji P.
(FOTO: Dokumen PIH)
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Dalam jumpa pers, Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Mohammad 

Nuh, mengawali pemaparannya 
dengan memperlihatkan peta school 
life expectancy (ekspektasi lama 
sekolah) menurut GNP per kapita 
2012. Dari data yang dirilis UNESCO 
dan Bank Dunia pada tahun 2012 
dalam World Atlas of Gender Equity 
in Education tersebut, Indonesia 
dikelompokkan dalam 
kelas middle-high dengan lama 
sekolah 13-16 tahun. Hal ini 
menegaskan, bahwa Indonesia 
memiliki potensi menjadi negara besar 
jika diimbangi dengan strategi tepat. 
Apalagi saat ini Indonesia termasuk 
dalam 16 besar ekonomi dunia. Itu 
sebabnya Indonesia masuk dalam 
kelompok 20. 

“Pada tahun 2030 Indonesia 
diperkirakan masuk dalam 7 besar 
ekonomi dunia. Namun dengan 
catatan, salah satunya adalah 
Indonesia pada saat itu harus 
memiliki 113 juta tenaga terampil. 
Angka 113 juta tidaklah sedikit, maka 
kita harus melakukan penataan, 
termasuk salah satu di antaranya 
adalah Kurikulum 2013, karena 
kita ingin mencetak tenaga terampil 
itu,” kata Mendikbud, yang saat itu 
didampingi seluruh pejabat eselon I di 
lingkungan Kemdikbud.

Dalam kurun 2010-2035, Indonesia 
dilimpahi jumlah penduduk usia 
produktif yang luar biasa. Agar 
tidak menjadi beban di masa datang, 
strategi yang paling tepat untuk 
menjadikan mereka sebagai insan 

Sejumlah program dan 
kegiatan yang dilakukan 
Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan sepanjang 
tahun 2012 dipaparkan 

Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, Mohammad 

Nuh, di hadapan awak media 
massa dalam jumpa pers 

akhir tahun di Jakarta, 
Jumat (28/12). 

Apa saja yang dikemukakan 
Mendikbud?. 

Berikut ini laporannya.
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Indonesia Memiliki Potensi 
Menjadi Negara Besar

Mendikbud:
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yang kompeten adalah dengan 
melakukan transformasi melalui 
pendidikan. “Mereka kita harapkan 
akan menjadi modal pembangunan 
bangsa ini,” tambahnya.    

Capaian 2012
Ia mengungkapkan, setidaknya 
terdapat empat isu pokok 
pembangunan pendidikan dan 
kebudayaan. Dari isu-isu pokok 
tersebut, Kemdikbud merumuskan 
masalah-masalah apa saja yang 
terjadi, sekaligus menentukan arah 
kebijakan untuk menuntaskan 
permasalahan tersebut. 

Isu pertama adalah masalah akses 
layanan pendidikan. Maka, kebijakan 
yang diambil adalah penyediaan 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 
penyediaan bantuan siswa/mahasiswa 
miskin, penyediaan guru di daerah 
terpencil, terluar, dan tertinggal 
(3T), penguatan center of excellent 
dan perguruan tinggi (PT) di daerah 
perbatasan, serta peningkatan 
pendidikan khusus dan layanan 
khusus. 

Program-program tersebut berjalan 
cukup baik di tahun 2012. Melihat 
keberhasilan tersebut, beberapa 
kebijakan itu diteruskan dan akan 
ditingkatkan pada tahun 2013. 
Program penyediaan guru di daerah 
3T misalnya, direncanakan pada 2013 
akan dikirim 3.000 guru baru dan 
melakukan perekrutan terhadap 
2.600 mahasiswa dari daerah 3T 
untuk disiapkan menjadi guru. 

Selain itu, program tersebut yang 
pada tahun-tahun sebelumnya hanya 
menjangkau 20 wilayah, pada 2013 
akan ditambah menjadi 26 wilayah. 
Penambahan guru di daerah sulit 
tersebut diharapkan dapat menjamin 
semua sekolah di seluruh pelosok 
wilayah Indonesia dilayani oleh 
tenaga pendidik yang cakap. 

Demikian pula dengan upaya 
pemerintah dalam menjamin 
penyediaan dan peningkatan daya 
tampung PT secara merata di 
Indonesia melalui penguatan center 
of excellence dan PT di kawasan 
perbatasan. Capaian utama program 

ini pada 2012, Kemdikbud berhasil 
membangun PT baru, yaitu tiga 
institut seni dan budaya, serta dua 
institut teknologi, membangun 
20 Akademi Komunitas (AK), dan 
memperkuat serta meningkatkan 
daya tampung PT di daerah 
perbatasan. 

Keberlanjutan program juga 
dilakukan pada 2013 untuk 
penyediaan bantuan bagi siswa/
mahasiswa miskin. Setidaknya sekitar 
Rp 4,59 triliun anggaran dialokasikan 
untuk program yang diberikan untuk 
membantu siswa dan mahasiswa 
dengan tingkat ekonomi rendah 
tersebut. Khusus untuk program 
bantuan bagi mahasiswa miskin 
berprestasi (Bidikmisi), sasaran 
penerima ditingkatkan menjadi 
150.000 mahasiswa. 

Keberhasilan pelaksanaan program 
tahun 2012 juga terlihat untuk 
pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas 
yang rusak berat di tingkat sekolah 
dasar dan sekolah menengah pertama. 
Sasaran yang mencapai lebih 
dari 110.000 ruang kelas berhasil 
dilaksanakan pada 2012 dengan total 
anggaran mencapai lebih dari 
Rp 7.734,9 miliar. 

Meski telah berhasil merehabilitasi 
ruang kelas yang rusak berat, 
namun program tersebut tetap akan 
dilanjutkan pada 2013. “Bukan berarti 
tahun 2013 tidak akan ada sekolah 
yang rusak. Untuk itu, program 
ini tetap akan dilakukan,” tegas 
Mendikbud.

Untuk program peningkatan kualitas 
guru, Kemdikbud telah menggelar 
Uji Kompetensi Awal (UKA) 
pada Februari 2012. Mendikbud 
mengibaratkan, guru yang berjumlah 
sekitar 2,9 juta itu seperti kran 
air yang tidak seluruhnya berasal 
dari sumber yang jernih. Untuk 
memperbaiki kualitas guru, ada dua 
pendekatan yang perlu dilakukan. 
Pertama, bagi guru-guru yang ada 
saat ini, bentuk peningkatan mutu 
dilakukan melalui pengembangan 
keberlanjutan dalam bentuk 
pelatihan-pelatihan. 

Pendekatan kedua dilakukan bagi 
guru-guru baru melalui perbaikan 
pendidikan guru yang diharapkan 
dapat menghasilkan “air yang benar-
benar jernih”. Oleh karena itu, 
pendidikan guru harus dibuat dengan 
sebaik mungkin untuk menghasilkan 
tenaga pendidik yang berkualitas. 

Mendikbud memberikan paparan pada jumpa pers akhir tahun Kemdikbud 2012.
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“Jadi jangan sampai air di kran ini 
mengalirkan air yang keruh. Maka, 
mereka harus diseleksi secara 
khusus, diasramakan, dan mendapat 
beasiswa,” ujarnya.      

Ujian Nasional 2013
Hal lain yang dipaparkan Mendikbud 
dalam kesempatan tersebut adalah 
tentang kualitas Ujian Nasional 
(UN) dan intervensi kebijakan 
yang mengikutinya. UN 2013 tetap 
diselenggarakan. UN tidak hanya 
digunakan untuk kelulusan siswa, 
tetapi juga digunakan sebagai 
pemetaan. Pemetaan dilakukan untuk 
mengetahui sekolah mana saja yang 
memperoleh rerata nilai UN murninya 
rendah, sehingga  perlu mendapatkan 
intervensi kebijakan berupa 
peningkatan kualitas, mulai dari guru 
hingga infrastrukturnya. 

Intervensi kebijakan yang dilakukan 
dengan melihat rerata nilai UN 
murni tahun 2010, ternyata berhasil 
meningkatkan rerata nilai UN murni 
pada 2011, demikian juga dengan 
2012. Pada 2010, sekolah dengan 
rerata nilai UN murni hanya 6,16, 
kemudian meningkat di tahun 2011 
menjadi 6,78. Sementara sekolah 
dengan rerata nilai UN murni 
pada 2011 hanya mencapai 5,68 
meningkat di tahun 2012 menjadi 
6,15. Hal yang sama juga meningkat 
untuk persentase kelulusan siswa 
berdasarkan nilai UN murni. 
Pada 2010, sekolah hanya berhasil 
meluluskan 62,55 persen siswanya. 
Kemudian pada 2011 jumlahnya 
semakin meningkat, yaitu 76,99 
persen. Sementara pada 2011, sekolah 
yang hanya mampu meluluskan 25,24 
persen siswanya, pada 2012 berhasil 
ditingkatkan menjadi 51,57 persen. 

Bagian yang tidak luput dibahas 
oleh Mendikbud adalah seputar 
pengembangan Kurikulum 2013 yang 
rencananya akan mulai diterapkan 
secara bertahap mulai tahun ajaran 
baru ini. Ia menegaskan reformasi 
pendidikan yang dilakukan melalui 
kurikulum ini mengacu kepada 
delapan standar nasional pendidikan 
khususnya pada standar isi, standar 
penilaian, standar proses, dan standar 
kompetensi lulusan. Suasana Ujian Nasional dengan berasaskan karakter kejujuran.
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disimpulkan bahwa publik 
menyambut baik Kurikulum 2013 dan 
memberi harapan untuk pembinaan 
siswa dalam hal kekuatan spiritual, 
pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, dan 
pengetahuan serta keterampilan. 
Publik juga mengharapkan adanya 
strategi pelatihan yang tepat 
bagi guru serta sosialisasi secara 
intensif harus terus dilakukan 
untuk mendukung keberhasilan 
implementasi Kurikulum 2013.  

Pengembangan Kebudayaan
Bagian ketiga yang dipaparkan 
Mendikbud dalam jumpa pers tersebut 
adalah mengenai pelestarian dan 
pengembangan kebudayaan. Fokus 
program kebudayaan selama 2012 
dan dilanjutkan pada 2013 meliputi 
pembangunan karakter bangsa 
melalui kebudayaan, pelestarian 
warisan budaya, dan penguatan 
diplomasi budaya. Hingga akhir 2012, 
sejumlah warisan budaya dan alam 
Indonesia telah mendapat pengakuan 
dunia melalui UNESCO, sebuah 
wadah di bawah PBB yang menaungi 

Pengembangan Kurikulum 2013 
didasarkan pada evaluasi terhadap 
kurikulum-kurikulum sebelumnya 
yang dinilai sudah tidak mampu 
menjawab tantangan zaman yang 
terus berubah. Belum lagi kerangka 
kerja penyusunan Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 
dan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) 2006 yang dinilai 
memberatkan guru, karena guru 
diwajibkan menyusun silabus, rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan 
buku teks bagi siswa.

Pada Kurikulum 2013, standar 
kompetensi lulusan (SKL) setiap 
satuan pendidikan ditentukan terlebih 
dahulu, yang kemudian diikuti dengan 
penentuan mata pelajaran, penilaian, 
dan proses pembelajaran. “Setelah 
semua hal tersebut ditentukan, 
barulah menyusun silabus,” 
tambahnya.

Kurikulum 2013 ini merupakan 
kebalikan dari kerangka kerja 
penyusunan KBK dan KTSP yang 
menetapkan SKL sejajar dengan 

penilaian dan proses pembelajaran. 
Padahal SKL merupakan output 
dari dua standar tersebut. Dengan 
Kurikulum 2013, guru-guru 
tidak dibebani membuat silabus. 
Itulah sebabnya dikatakan bahwa 
Kurikulum 2013 meringankan beban 
guru. “Guru hanya perlu konsentrasi 
pada bagian pembelajaran dan 
penilaian, sementara silabus dan buku 
teks disusun oleh pemerintah,” ucap 
Mendikbud.

Lebih lanjut ia mengatakan, draf 
Kurikulum 2013 juga telah melalui 
uji publik yang dilakukan sejak 
29 November hingga 23 Desember 
2011. Pertemuan secara tatap muka 
dilakukan di 30 kota di seluruh 
Indonesia yang melibatkan 7.055 
peserta. Uji publik juga dilakukan 
di 11 Lembaga Pelatihan Tenaga 
Kependidikan (LPTK) Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN) serta melalui 
daring (dalam jaringan/online) 
terkumpul 12.205 pendaftar dengan 
6.924 peserta aktif.

Dari uji publik tersebut dapat 

Sekelompok siswa sedang mendengarkan penjelasan tentang kebudayaan pada kegiatan Lawatan Sejarah Nasional. Ini bagian dari pengalaman personal 
melalui observasi sebagai mana muatan Kurikulum 2013.
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Kemdikbud juga melakukan penataan 
ke dalam, di antaranya melalui 
komitmen untuk terus menegakkan 
wilayah bebas dari korupsi. Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang 
mengadakan survei integritas sektor 
publik menempatkan Kemdikbud 
di peringkat pertama dengan nilai 
7,43 pada tahun 2012. Hasil tersebut 
mengalahkan Kementerian Kesehatan 
yang ada di peringkat dua dan 
Kementerian Perdagangan di tempat 
ketiga.  

Sementara itu untuk Laporan 
Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 
2011, Kemdikbud meraih predikat 
nilai “B” dengan nilai 72,88. Nilai ini 
naik dari tahun 2010 yang meraih 
70,22. Mendikbud berharap, tahun 
2013, Kemdikbud dapat meraih 
predikat nilai A. “Nilai 74 sudah 
mendapat predikat nilai A. 
Dari nilai 72,88 itu berarti tinggal 
sedikit lagi untuk mencapai predikat 
nilai A itu,” katanya. 

bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, 
dan kebudayaan.

“Sudah cukup banyak produk budaya 
kita yang diakui dunia. Oleh karena 
itu, kita tidak boleh berhenti karena 
kita memiliki produk budaya yang 
luar biasa. Kalau ini tidak mendapat 
pengakuan dunia, jangan marah jika 
orang lain mengakuinya terlebih 
dahulu. Kita ingin produk budaya 
yang kita miliki, kita daftarkan, 
kembangkan, dan promosikan,” imbuh 
Mendikbud.

Integrasi antara kebudayaan dalam 
pendidikan juga terus dilakukan 
oleh Kemdikbud, misalnya melalui 
“Gerakan Cinta Museum” yang 
diselenggarakan lewat pemilihan 
duta museum serta gelar museum 
nusantara berupa pameran koleksi 
museum-museum nusantara, bursa 
merchandise icon museum, serta 
workshop manajemen museum 
modern. Selain itu untuk memberikan 
akses kepada masyarakat yang tidak 

terjangkau bioskop, Kemdikbud 
menyediakan mobile cinema (bioskop 
keliling) guna memberikan edukasi, 
inspirasi, dan pengetahuan tentang 
berbagai perkembangan yang terjadi 
di lingkungan sekitar melalui media 
film.

Hal lain yang terkait dengan integrasi 
antara kebudayaan dalam pendidikan 
adalah keberadaan bahasa-bahasa 
daerah yang dinilai mulai punah. 
Melalui kajian relasi geneologis 
bahasa-bahasa daerah, diharapkan 
terjadi penguatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). 
“Kalau tidak kita selamatkan, sayang 
sekali. Padahal bahasa merupakan 
aset bangsa yang luar biasa,” ujar 
Mendikbud sambil menambahkan, 
dalam waktu dekat akan diterbitkan 
kamus lebih dari 15 bahasa daerah ke 
bahasa Indonesia.

Selain melaksanakan program dan 
kebijakan untuk masyarakat luas di 
bidang pendidikan dan kebudayaan, 

Bioskop Keliling menjadi salah satu layanan pendidikan dan kebudayaan sebagai upaya memperkuat karakter bangsa melalui film. Bioskop Keliling juga 
diintegrasikan dengan penayangan siaran TV Edukasi sehingga masyarakat di pelosok dapat memeroleh layanan informasi pendidikan dan kebudayaan.
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Rencana 2013
Untuk kebijakan pembangunan 
pendidikan dan kebudayaan tahun 
2013, Kemdikbud merumuskan 
sembilan arah kebijakan yang 
meliputi semua tingkat satuan 
pendidikan, kualitas pendidikan, 
pendidik dan tenaga pendidikan, 
bidang kebudayaan, hingga penguatan 
tata kelola pendidikan. 

Pada pembahasan rencana 2013, 
Mendikbud terlebih dulu menjelaskan 
mengenai UN yang berbeda dari 
tahun sebelumnya. UN 2013 menjadi 
bagian dari integrasi vertikal untuk 
masuk ke perguruan tinggi dengan 
proporsi 60 persen dari nilai UN dan 
40 persen dari nilai ujian sekolah. 

Itu artinya, perguruan tinggi telah 
mengakui proses pendidikan yang ada 
di jenjang pendidikan yang berada di 
bawahnya dan mengakui hasil dari 
pendidikan itu. 

“Proses pendidikan disimpulkan dari 
rapor, hasil atau output disimpulkan 
dari UN. Ini tonggak sejarah karena 
sebelumnya belum pernah seperti ini,” 
tegas Mendikbud.

Pada 2013 juga, UN dilakukan 
dengan 20 variasi soal dalam satu 
kelas. Selain itu kategori tingkat 
kesukaran soal UN juga berubah dari 
tahun sebelumnya. Jika pada 2012 
pembagian tingkat kesukaran soal 
dari mudah, sedang, dan sukar dibagi 
masing-masing dalam 10 persen, 

80 persen, dan 10 persen. Namun, 
pada 2013, pembagian tingkat 
kesukaran soal dari mudah, sedang, 
dan sukar dibagi masing-masing 
dalam 10 persen, 70 persen, dan 20 
persen. 

Pada bidang kebudayaan, 
Kemdikbud akan menjadi tuan 
rumah pelaksanaan World Culture 
in Development Forum yang baru 
diselenggarakan pertama kali di 
dunia. Selain itu akan dibangun 
juga 10 museum dan merevitalisasi 
15 cagar budaya, pelestarian 2.960 
cagar budaya, melakukan rehabilitasi 
museum, memfasilitasi alat kesenian 
di sekolah, melakukan registrasi 500 
cagar budaya, dan pengembangan 66 
rumah budaya. (Ratih)
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Pemerintah Indonesia mengagendakan World Culture in Development Forum yang akan dilaksanakan di Bali, sebagaimana forum-forum dunia 
lainnya seperti forum ekonomi di Davos dan forum lingkungan di Rio de Janeiro. Forum ini dilatarbelakangi keinginan kuat Pemerintah untuk 

menjadikan Indonesia sebagai mainstream pembangunan kebudayaan di dunia dan menjadi sentra forum dunia.



DikbuD • No. 01 Tahun IV • Februari 201310

Penelitian menunjukkan populasi 
penduduk usia produktif di 
rentang tahun 2010-2035 

lebih tinggi ketimbang populasi 
penduduk usia non produktif. Hal ini 
tentu menjadi anugerah bagi bangsa 
Indonesia, mengingat penduduk 
usia produktif dinilai mampu lebih 
banyak berkarya dan mengangkat 
nama Indonesia lebih baik di kancah 
internasional. Maka, Kemdikbud 
berupaya mengoptimalkan bonus 
demografi ini salah satunya melalui 
pelaksanaan program akselerasi yang 
strategis, yaitu melalui PMU. 

Pada dasarnya, PMU merupakan 
pemberian kesempatan seluas-
luasnya kepada seluruh warga negara 
Republik Indonesia untuk mengikuti 
pendidikan menengah yang bermutu, 
yaitu pendidikan menengah yang 
mencakup SMA, MA dan SMK. 
Mengingat, usia lulus SMP/sederajat 
masih belum layak bekerja, sehingga 
bila tidak sekolah akan memiliki 
dampak sosial yang lebih kompleks. 
PMU itu sebenarnya rintisan 
wajib belajar 12 tahun sebagai 
lanjutan wajar 9 tahun yang angka 
partisipasinya sudah 98 persen.

Apabila generasi muda yang produktif 
hanya mengenyam pendidikan 
hingga lulus SMP, secara hukum 
mereka belum dapat bekerja karena 
Undang-undang Ketenagakerjaan 
menegaskan usia bekerja dimulai 

PMU Menampung 
Semua Penduduk 
Usia Sekolah

Pendidikan Menengah 
Universal (PMU) telah 

digaungkan sejak Rembuk 
Nasional Pendidikan dan 

Kebudayaan (RNPK) 2012. 
Tentunya PMU ini memiliki 

latar belakang yang sangat 
penting hingga dijadikan 

salah satu dari program 
unggulan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemdikbud) 

pada tahun 2013.

18 tahun. Anak yang bekerja pada 
usia yang sangat muda, skill dan 
kematangan jiwa belum mencukupi. 
Oleh karena itu, konsekuensi logisnya 
harus dilanjutkan dengan mendorong 
mereka untuk setidaknya lulus 
SMA/SMK/MA. 

PMU rintisan telah dimulai sejak 
tahun ajaran baru 2012/2013 dan 
pelaksaan secara penuh pada tahun 
ajaran 2013/2014. Pembangunan 
ruang kelas baru (RKB) pun mulai 
dilakukan untuk memberi kesempatan 
seluas-luasnya bagi lulusan SMP 
sederajat melanjutkan kejenjang 
berikutnya.  

PMU ini difasilitasi oleh Pemerintah 
untuk menampung semua penduduk 
usia sekolah, dibiayai secara bersama 
oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat, dengan 
sanksi yang relatif longgar bagi 
yang tidak mengikuti. Selama 
lima tahun terakhir pendidikan 
jenjang menengah terus mengalami 
peningkatan, yaitu dari 52,20 persen 
pada tahun 2005/2006 menjadi 70,53 
persen pada tahun 2010/2011. 
Namun demikian, disparitas APK 
jenjang menengah antar wilayah 
masih relatif tinggi, pertumbuhan 
angka partisipasi kasar (APK) 
setiap tahunnya relatif kecil. 
Dibandingkan dengan APK negara-
negara Asia lainnya, APK Indonesia 
masih relatif tertinggal. 

Oleh Hamid Muhammad
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
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Oleh sebab itu, penyelenggaraan 
PMU menjadi sangat penting untuk 
melakukan percepatan peningkatan 
akses dan mutu, penurunan disparitas 
antar wilayah, serta sekaligus 
penguatan daya saing bangsa dan 
kesejahteraan masyarakat. Dengan 
diselenggarakan PMU, diharapkan 
pada tahun 2020 APK pendidikan 
menengah (dikmen) dapat meningkat, 
sekurang-kurangnya  mencapai 
97 persen.

Istilah PMU
Penggunaan istilah PMU dipilih 
Kemdikbud dengan berbagai alasan. 
Istilah Wajib Belajar atau Wajar 
harus berlandaskan dasar hukum 
yang kuat. Sementara, dalam Undang-
Undang tentang Sistem Pendidikan 
Nasional hanya disebutkan 
Wajar 9 Tahun, sedangkan untuk 
Wajar 12 Tahun tidak dikenal. 

Istilah pendidikan universal pertama 
kali diperkenalkan UNESCO. 
Untuk menyebut Wajar 9 tahun, 
UNESCO tidak menggunakan 
istilah “compulsory basic education” 
melainkan “universal basic education”. 
Selain itu, istilah Wajar juga 
mengandung unsur pemaksaan dan 
konsekuensinya ada sanksi bagi yang 
tidak melakukannya. 

PMU esensinya seperti Wajar 
tetapi tidak ada sanksi, dan tidak 
mengenal istilah memaksa. Kata yang 
digunakan justru “mendorong” agar 
seluruh lulusan SMP sederajat dapat 
menempuh pendidikan ke jenjang 
menengah.

Beberapa prinsip dasar pelaksanaan 
PMU adalah (a) mutu yang terjaga, 
tidak berkurang karena adanya 
penambahan daya tampung, (b) 
perimbangan SMA-SMK sesuai 
potensi dan kebutuhan daerah, 
(c) pemerataan distribusi layanan 
pendidikan menengah untuk 
menjangkau yang tidak terjangkau, 
(d) peningkatan kebekerjaan 
(employability) lulusan (khususnya 
SMK), dan (e) pencapaian target APK 
di tingkat nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota secara bertahap. 

Sedangkan strategi pencapaian PMU 

mencakup 4 komponen utama, yaitu 
satuan pendidikan, pendidik dan 
tenaga kependidikan, peserta didik 
dan sistem pembelajaran. 

Untuk perencanaan kebutuhan PMU 
meliputi sarana pendidikan, dan 
pendidik dan tenaga kependidikan 
yang didasarkan pada jumlah dan 
distribusi penduduk usia  pendidikan 

jenjang menengah di tingkat 
kabupaten/kota. Selanjutnya, 
dalam skenario pencapaian sasaran 
PMU ini telah diidentifikasi perkiraan 
kebutuhan anggaran; pembagian 
peran antara Pemerintah, pemerintah 
daerah dan masyarakat; serta 
perimbangan komposisi 
SMA dan SMK sesuai dengan potensi 
daerah. 

PMU memberi kesempatan kepada semua anak Indonesia untuk melanjutkan pendidikan menengah 
untuk masa depan yang lebih baik.
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Pelaksanaan PMU
Dalam pelaksanaannya, Kemdikbud 
melakukan intervensi sasaran-sasaran 
strategis pelaksanaan program PMU 
yang meliputi peningkatan kuantitias 
dan kualitas sarana dan prasarana 
satuan pendidikan, peningkatan 
pembinaan tenaga pendidik, 
pembinaan peserta didik, dan sistem 
pembelajaran. 

Yang tidak kalah penting 
adalah intervensi melalui sistem 
pembelajaran yang meliputi 
kurikulum, bahan pembelajaran, 
kewirausahaan, penyelarasan, dan 
sistem evaluasi. 

Program yang mendukung PMU 
salah satunya yang paling utama ada 
penyediaan Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) Sekolah Menengah 

(SM). Hal  paling utama dari BOS SM 
adalah agar beban masyarakat untuk 
menyekolahkan anaknya tingkat 
pendidikan menengah tidak terlalu 
berat. Karenanya, BOS SM yang akan 
disalurkan mulai awal tahun ajaran 
2013/2014 mengalami kenaikan yang 
signifikan mencapai Rp 1 juta per 
siswa per tahunnya. 

Selain itu, siswa juga berkesempatan 
mendapatkan Bantuan Siswa 
Miskin, Beasiswa, BOP Paket C, dan 
pengembangan bakat dan minat. 
Berkaitan dengan itu, Kemdikbud 
meminta kepada sekolah untuk 
menyampaikan daftar siswa yang 
tidak mampu berdasarkan urutan, 
karena yang tahu kondisi siswa yaitu 
sekolah. Nanti, dari daftar yang 
banyak itu disesuaikan dengan alokasi 
per kabupaten.

Sementara itu pada satuan 
pendidikan, intervensi meliputi 
penyediaan/rehab unit sekolah/baru 
(USB) dan ruang kelas/baru (RKB), 
penyediaan asrama guru dan siswa, 
peralatan pendidikan, dan membenahi 
manajemen/kultur sekolah. Pada 
2012, tercatat 200 unit sekolah baru 
didirikan dengan proporsi 60 persen 
SMK dan 40 persen SMA. 

Tahun 2013 direncanakan 300 unit 
sekolah baru akan didirikan di 
seluruh Indonesia. Selain itu, rata-
rata 10.000 ruang kelas tiap tahunnya 
didirikan guna menambah ruang 
kelas di sekolah yang sudah berdiri. 
Dengan demikian, daya tampungnya 
lebih besar.  

Namun demikian, ada hal lain 
yang tidak kalah pentingnya dalam 

Tantangan ke depan adalah pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik yang mengajar keterampilan/vokasi, termasuk menerapkan kebijakan guru multiple 
subjects yang mampu mengajar lebih dari satu subjek (guru adaptif dan guru produktif).
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pelaksanaan PMU ini, yaitu peran 
pendidik dan tenaga kependidikan. 
Intervensi yang dilakukan meliputi 
penyediaan, distribusi, kualifikasi, 
sertifikasi, pelatihan, karir dan 
kesejahteraan, penghargaan dan 
perlindungan.

Persoalanya adalah Pusat tidak punya 
kewenangan dalam penambahan 
kuantitas guru, karena itu merupakan 
kewenangan kabupaten. Itulah 
mengapa peran pemerintah daerah 
sangat penting. Saat ini, jumlah 
guru SMA masih relatih memadai. 
Namun, untuk guru SMK yang 
mengajar keterampilan/vokasi, masih 
sangat kurang. Tahun ini dibutuhkan 
sebanyak  20.000 guru vokasi. 

Oleh karena itu, kebijakan kedepan 
akan menerapkan guru multiple 
subjects. Seorang guru mengajar lebih 
dari satu subjek, dari guru adaptif 
menjadi produktif. Misalnya guru 
SMK bidang fisika (guru adaptif) bisa 
dilatih lagi menjadi guru otomotif. 
Guru biologi dapat juga mengajar 
bidang pertanian atau perikanan. 

Untuk mencapai tujuan itu, 
Kemdikbud sudah memulai kordinasi 
dengan perguruan tinggi, Badan SDM 
PK dan PMP, termasuk Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi, untuk 
penyediaan programnya.

Walau demikian, PMU menghendaki 
peran aktif masyarakat untuk lebih 
berandil dalam mengemban amanat 
memajukan pendidikan nasional. 
Harus disadari, bahwa pendidikan 
sebagai bentuk tanggung jawab 
bersama bagi seluruh pemangku 
kepentingan pendidikan dan seluruh 
masyarakat. Jadi, sepenuhnya bukan 
semata-mata beban pemerintah. 

Dengan kerja sama yang terjalin baik 
yang diadasari oleh kesadaran penuh 
dari seluruh masyarakat, justru 
akan mendorong penyelenggaraan 
pendidikan menengah yang lebih 
berkualitas sebagai wujud tanggung 
jawab bersama seluruh bangsa.  
(Ditulis ulang oleh Arifah dari 
wawancara di Jakarta, 
22 Januari 2013) Setiap siswa berkesempatan mendapatkan bantuan pengembangan bakat dan minat dan beasiswa 

lainnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
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Berbicara memperluas akses, 
perguruan tinggi (PT) telah 
membuka pintu selebar-

lebarnya bagi seluruh lapisan 
masyarakat yang ingin mengenyam 
pendidikan tinggi. Tentu saja 
mereka yang ingin masuk PT 
harus memenuhi kualifikasi dan 
persyaratan tertentu. Dalam hal 
ini Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemdikbud) membantu 
mereka yang tidak mampu dengan 
memberi beasiswa, seperti Bidikmisi 
yang tahun 2012 menargetkan 
40.000 mahasiswa, dan tahun 2013 
menargetkan 50.000 mahasiswa. 

Pemberian  akses seluas-luasnya bagi 
masyarakat untuk masuk PT tersebut,  
harus disertai dengan peningkatan 
kualitas PT. Untuk itu, segala hal 
yang terkait dengan perguruan 
tinggi, mulai melakukan perencanaan 
sampai semua kegiatan akademiknya, 
terus ditingkatkan. Contohnya, 
dari sisi governance-nya diperkuat 
sesuai dengan Undang Undang (UU) 
Nomor 12 tahun 2012. Kemudian 
UU tersebut dilengkapi dengan 

berbagai macam peraturan 
pemerintah dan peraturan menteri.

Namun demikian, dalam pemberian 
akses dan peningkatan mutu 
PT, Kemdikbud senantiasa 
memperhatikan perkembangan 
tuntutan atau kebutuhan 
masyarakat. Oleh karena itu, dalam 
penyediaan PT, Kemdikbud juga 
mempertimbangkan relevansinya 
sehingga PT dapat mencetak 
tenaga kerja yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. 

Pada satu sisi, PT memang harus 
tanpa henti mengembangkan ilmu 
pengetahuan. Dalam hal ini PT 
melakukan dengan berbagai program 
akademik. Pada di sisi lain PT 
mengembangkan program-program 
studi yang dibutuhkan langsung oleh 
masyarakat, misalnya pendidikan 
vokasi. Apabila hanya ditempuh 
1-2 tahun disebut Akademi Komunitas 
(AK), dan jika ditempuh selama 
3 tahun disebut akademi, dan 
seterusnya.

Program unggulan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi 

(Ditjen Dikti) 
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan  (Kemdikbud) 
pada tahun 2013 adalah 

memperluas akses, 
meningkatkan mutu, 

menambah relevansi, dan 
memperkuat daya saing. 

Sejauh ini, keempat program 
tersebut terlaksana 

dengan baik.

Oleh Djoko Santoso
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Memperluas 
Akses 
Pendidikan 
Tinggi
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Pada saat ini, Kemdikbud mulai 
membuat pilot project AK untuk 
program 1 tahun. Para lulusan 
SMA diberi pendidikan vokasi 
khusus, seperti peternakan, data IT, 
pemetaan, pertanian, peternakan, 
perkebunan dll, sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat di sekitarnya 
atau kebutuhan secara umum. 
AK adalah pendidikan formal. 
Peserta didik yang berkualifikasi 
dapat melanjutkan D-2, D-3, atau 
melanjutkan ke politeknik. 

Secara ideal, sesuai dengan UU, di 
setiap kabupaten/kota harus ada 1 AK. 
Baik yang berbasis negeri maupun 
swasta, seperti di Jababeka, Cikarang, 
Jawa Barat. Pada tahun 2012 sudah 
berdiri 46 AK, menurut rencana akan 
ditambah lagi 126 AK pada 2013.  

Untuk mendirikan AK negeri, 
Kemdikbud  bekerja sama dengan 
pemerintah daerah. Mengingat ini 
merupakan bekerja sama dengan 
pemerintah daerah, pendidikan vokasi 
yang dipilih disesuaikan dengan 
kebutuhan daerah setempat sehingga 
potensi lokal dapat tergali optimal 
oleh putra-putri daerah. Sedangkan 
pengajar di AK adalah orang-orang 
yang menguasai bidangnya. Sesuai 
dengan kerangka kualifikasi nasional, 
yang boleh mengajar harus bergelar 
sarjana strata dua (S-2) seperti 
magister atau  sederajat. 

Namun demikian, kalangan 
profesional yang memiliki keahlian 
setara dengan magister boleh 
mengajar di AK. Apabila kompetensi 
orang-orang diberi level dari 1-9, 
level 9 merupakan yang tertinggi. 
Doktor pada level 9, magister  8. 
Namun demikian, levelling di 
kalangan profesional tidak semudah 
di kalangan akademisi. Namun, yang 
penting bagi profesional adalah level 8 
bisa mengajar, tidak harus magister. 
Ada juga instruktur cukup S1 tapi 
harus berpengalaman di bidangnya 
hingga setidaknya pada level 8. 
Untuk ide levelling, kedepannya akan 
dilakukan Dikti, atau ada institusi 
tersendiri yang melakukannya.

AK ini sangat penting karena akan 
bisa menyatukan antara pusat 

pertumbuhan ekonomi dengan 
masyarakat sekitarnya. Misalnya 
seseorang bertugas melakukan 
pengukuran petak di perkebunan, 
keahlian untuk ukur tanah bisa 
dididik setahun atau dua tahun. 

Untuk itu, AK didirikan di 
perkebunan itu sehingga menyatukan 
pusat pertumbuhan ekonomi dengan 
masyarakat sekitarnya. Dengan 
demikian tidak terjadi kesenjangan 
antara pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi dan sekitarnya. Nanti 
masyarakat langsung menikmati 
keberadaan pabrik, perkebunan, pusat 
perikanan, dan lain sebagainya. 

Mengenai program keempat Ditjen 
Dikti, yaitu meningkatkan daya 
saing, Kemdikbud telah melakukan 
beberapa strategi untuk mencapainya. 
Salah satunya adalah membantu 
30 persen biaya riset yang dilakukan 
perguruan tinggi negeri (PTN). 
Kemdikbud menilai riset membuat 
mereka semakin kreatif dan inovatif. 
Tentu saja hal itu akan menjadikan 
daya saing lulusan PTN semakin 

meningkat. Sedangkan pendanaan 
riset yang berasal dari Direktorat 
Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat dari dana BUPTN 
disalurkan kepada Kopertis 
untuk PTS.

Program penting lainnya 
terkait dengan daya saing, yaitu 
meningkatkan kemampuan SDM, 
terutama dosen. Mereka disekolahkan 
S-2 dan S-3, baik di dalam maupun di 
luar negeri. Setiap tahun, Kemdikbud 
menginginkan sebanyak 1.000 dosen 
mengikuti program doktoral di luar 
negeri dan 3.000 dosen di dalam 
negeri. Syarat penerima beasiswa 
program doktoral ini adalah sudah 
menjadi dosen atau calon dosen, dan 
sudah diterima di PT yang bagus. 

Afirmasi Pendidikan Tinggi
Di luar program unggulan tersebut, 
ada pula program yang tak kalah 
penting, yaitu Sarjana Mengajar di 
daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal 
(SM3T). Sarjana lulusan program 
studi kependidikan, sebelum 
menempuh Program Profesi Guru 

Seorang guru SM3T yang ditempatkan di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, sangat antusias 
mengajar peserta didik dengan berbagai metode pengajaran yang mudah dipahami.
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(PPG), diberi kesempatan mengikuti 1 
tahun program SM3T untuk mengajar 
di daerah 3T. Selesai mengikuti 
program SM3T, mereka diutamakan 
untuk bisa mengikuti PPG. Ternyata 
prestasi peserta SM3T cukup bagus. 

Berdasarkan evaluasi, program SM3T 
boleh dikatakan berhasil. Selain 
kualitas peserta semakin bagus, 
peminat program ini juga meningkat. 
Ditjen Dikti banyak menerima surat 
dari wilayah yang meminta tambahan 
kuota guru dari SM3T. Padahal 
semula program ini  dikhawatirkan 
akan ditolak oleh daerah. Ternyata 
yang mendaftar sebagai guru tiga kali 
lebih banyak dari yang dibutuhkan.

Untuk menjangkau anak usia 
sekolah di daerah tersebut, Ditjen 
Dikti menyelenggarakan program 
Pendidikan Guru 3T (PG3T), yaitu 
anak-anak dari 3T diberi beasiswa 

di Lembaga Pendidikan Tenaga 
Kependidikan (LPTK). Setelah lulus, 
mereka kembali lagi ke daerahnya 
untuk menjadi guru profesional. 

Ada lagi program Ditjen Dikti yang 
dapat memeratakan akses pendidikan 
tinggi, yaitu program afirmasi. 
Misalnya untuk anak-anak Papua. 
Berdasarkan fakta, pada umumnya 
mereka kalah bersaing dengan 
anak-anak dari daerah lain dalam 
memperebutkan kursi di PTN. Melihat 
fakta terebut, Ditjen Dikti melakukan 
seleksi khusus bagi anak-anak Papua. 
Jadi, mereka hanya berkompetisi 
sesama teman-temanya sedaerah. 
Bagi yang lulus tes, diberi beasiswa di 
PTN pilihannya di seluruh Indonesia.  

Program serupa juga diberlakukan di 
daerah-daerah perbatasan, misalnya 
daerah yang bersinggungan langsung 
dengan Malaysia, yaitu ada sekitar 

5 kabupaten. Mereka juga diberi 
beasiswa. Setelah lulus, mereka 
diharapkan bersedia bekerja di 
kabupatennya masing-masing. Yang 
penting semua anak difasilitasi agar 
memiliki kesempatan mengenyam 
pendidik yang sama.

Tidak kalah penting adalah program 
penegerian PTS menjadi PTN. 
Program ini bertujuan memeratakan 
pendidikan tinggi di seluruh Indonesia 
sesuai dengan proporsinya. Misalnya 
di daerah 3T, pemerintah harus bisa 
hadir dalam bentuk politeknik atau 
universitas. Langkah yang dilakukan 
di sana adalah mengubah status PTS 
(yang didukung pemda setempat) 
menjadi PTN. Kriterianya, daerah 
3T dan daerah yang memiliki Angka 
Partisipasi Kasar (APK) rendah. 
(Ditulis ulang oleh Arifah dalam 
wawancara di Jakarta, 
22 Januari 2013).

Dengan diselenggarakannya Akademi Komunitas, memunggkinkan para lulusan sekolah menengah yang mempunyai minat dan bakat dalam bidang vokasi 
melanjutkan ke jenang yang lebih tinggi.
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Sebagaimana perguruan tinggi 
regular, mahasiswa AK juga 
merupakan lulusan SMA/SMK/
MA. Hanya saja lama proses 
pendidikannya dilaksanakan dengan 
menggunakan konsep modul yang 
ditempuh dalam waktu satu atau 
dua tahun bagi peserta didik yang 
mengikuti kegiatan dengan penuh 
waktu. 

Bagi yang mengikuti pendidikan 
paruh waktu dapat berdasarkan 
pencapaian setiap modul dengan 
minimal jumlah modul tertentu 
untuk setiap tahun ajaran. Dosen 
yang mengajar diharuskan minimal 
berpendidikan S-2 atau instruktur 
berpengalaman yang memiliki 
kemampuan setara S-2.

Lulusan atau produk akhir dari 
program AK ini adalah Diploma-1 
untuk masa pendidikan satu 
tahun dan Diploma-2 untuk masa 
pendidikan dua tahun. Sementara 
itu, Politeknik yang sudah ada untuk 
penguatan lulusan vokasi pada 
jenjang Diploma-3, Diploma-4 atau 
sarjana terapan, dan pascasarjana 
terapan. 

Kemdikbud juga telah berkoordinasi 
dengan Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi supaya tenaga kerja dari 
lulusan akademi komunitas untuk 
golongan pegawai negeri sipil, bisa IIB 
dan dalam dua tahun naik pangkat. 

Dalam Pasal 59 ayat 7 Undang-
Undang Nomor 12/2012 tentang 
Pendidikan Tinggi, AK didefinisikan 
sebagai perguruan tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan 
vokasi setingkat diploma satu dan/
atau diploma dua dalam satu atau 
beberapa cabang ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi tertentu yang 
berbasis keunggulan lokal atau untuk 
memenuhi kebutuhan khusus.

Sebagai langkah awal, Kemdikbud 
membangun sebanyak 20 AK sebagai 
pengembangan dari SMK yang 
didesain sebagai SMK model atau 
percontohan. “Inilah implementasi 
dari UU Dikti yang diharapkan 
akan dapat berkontribusi positif 
bagi peningkatan keterampilan 
tenaga kerja terdidik, sekaligus 
meningkatkan APK pendidikan 
tinggi,” ujar Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan (Mendikbud), 
Mohammad Nuh, pada peletakan 
batu pertama pembangunan AK di 
Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 
Minggu (9/9/12).
 
Kehadiran AK adalah salah satu 
semangat yang menjiwai UU 
Pendidikan Tinggi berkait dengan 
kesetaraan, penguatan pendidikan 
vokasi, dan keutuhan jenjang 
pendidikan. Serta keterjangkauan. 

“Itu sebabnya, untuk lokasi pendirian 
AK dipilih beberapa daerah dengan 
kriteria antara lain: daerah yang 
selama ini menjadi pemasok TKI, dan 

daerah dengan sumber daya alam 
melimpah dan belum termanfaatkan 
dengan baik. Kita berharap melalui 
AK ke depan struktur angkatan kerja 
akan berubah, berada di kelompok 
menengah. Ini sejalan dengan 
pelaksanaan PMU,” katanya.

Kemdikbud juga menyiapkan unit 
khusus untuk memikul tanggung 
jawab proyek pelaksanaan akademi 
komunitas. Sebab, ke depan, tiap 
kabupaten/kota secara bertahap akan 
memiliki akademi komunitas, baik 
yang didirikan pemerintah maupun 
swasta. Sejumlah kota/kabupaten 
menjadi prioritas pendirian akademi 
komunitas, terutama di daerah 
penyedia tenaga kerja Indonesia. 

Selain itu, pendirian juga 
diprioritaskan di daerah dengan 
sumber daya alam melimpah. 
Pendirian AK juga diintegrasikan 
dengan kebutuhan Masterplan 
Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI).

Adapun AK yang segera dibangun 
terletak di Kabupaten Ponorogo, 
Pacitan, Sumenep, Temanggung, 
Situbondo, Sidoarjo, Nganjuk, 
Mukomuko, Lampung Tengah, 
Rejang Lebong, Aceh Barat, Blitar, 
Bojonegoro, Tanah Datar, Tuban, 
Prabumulih, Keerom, Sumbawa, 
Mataram, dan Kolaka. 
(Arifah dari berbagai sumber)

Mengenal 

Akademi Komunitas
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengembangkan 
Akademi Komunitas (AK), juga disebut Community College, sebagai salah satu bentuk 
perguruan tinggi. AK dirancang dengan tujuan mewujudkan ketersediaan tenaga kerja 
yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pembangunan 
nasional dan daerah. Selain itu, AK diharapkan mampu meningkatkan daya saing bangsa 
dalam bidang tententu berbasis pendidikan vokasi. 
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Kurikulum 2013 
Menyongsong 
Pergeseran 
Paradigma Belajar 
Abad 21

Tema pengembangan 
kurikulum 2013 adalah dapat 
menghasilkan insan Indonesia 

yang produktif, kreatif, inovatif, 
dan afektif melalui penguatan sikap 
(tahu mengapa), keterampilan (tahu 
bagaimana), dan pengetahuan (tahu 
apa) yang terintegrasi. Perkembangan 
kehidupan dan ilmu pengetahuan 
pada abad 21 ini memang telah 
terjadi pergeseran, baik ciri maupun 
model pembelajarannya. Inilah yang 
diantisipasi dalam Kurikulum 2013. 
Skema 1 menunjukkan pergeseran 
paradigma belajar abad 21 yang 
berdasarkan ciri abad 21 dan model 
pembelajaran yang harus dilakukan.

Sedang gambar 1 adalah posisi 
kurikulum 2013 yang terintegrasi 
sebagaimana tema pada 
pengembangan Kurikulum 2013. 
Sudah barang tentu untuk mencapai 
tema itu, dibutuhkan proses 
pembelajaran yang mendukung 
kreativitas. Itu sebabnya perlu 
merumuskan kurikulum yang 
mengedepankan pengalaman personal 

Zaman telah berubah, dan akan terus berubah seiring 
perkembangan iptek yang semakin pesat. Pada abad 21 
ini pun tuntutan masyarakat global ikut berkembang seiring  
kemajuan iptek yang terpapar di hadapannya. 
Segala perkembangan tersebut mau tidak mau harus 
diantisipasi sekolah dengan menyiapkan metode 
pembelajaran yang kiranya dapat menciptakan lulusan 
adaptif terhadap tuntutan global. Kurikulum 2013 diharapkan 
mampu menjawab segala tantangan tersebut.

melalui proses mengamati, menanya, 
menalar, dan mencoba (observation 
based learning) untuk meningkatkan 
kreativitas peserta didik. Di samping 
itu, dibiasakan bagi peserta didik 
untuk bekerja dalam jejaringan 
melalui collaborative learning. 
Pertanyaannya, pada pengembangan 
Kurikulum 2013 ini, apa saja elemen 
kurikulum yang berubah?. Empat 
standar dalam kurikulum meliputi 
standar kompetensi lulusan, proses, 
isi, dan standar penilaian, akan 
berubah sebagaimana ditunjukkan 
dalam skema elemen perubahan.

Pengembangan Kurikulum 2013, 
selain untuk memberi jawaban 
terhadap beberapa permasalahan 
yang melekat pada Kurikulum 
2006, bertujuan juga untuk 
mendorong peserta didik atau 
siswa, mampu lebih baik dalam 
melakukan observasi, bertanya, 
bernalar, dan mengomunikasikan 
(mempresentasikan), apa yang 
diperoleh atau diketahui setelah siswa 
menerima materi pembelajaran.
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Melalui pendekatan itu diharapkan 
siswa memiliki kompetensi sikap, 
keterampilan, dan pengetahuan 
yang jauh lebih baik. Mereka akan 
lebih kreatif, inovatif, dan produktif. 
Sedikitnya ada lima entitas, masing-
masing peserta didik, pendidik dan 
tenaga kependidikan, manajemen 
satuan pendidikan, negara dan 
bangsa, serta masyarakat umum, yang 
diharapkan mengalami perubahan. 
Skema 2 menggambarkan perubahan 
yang diharapkan pada masing-masing 
entitas.

Struktur Kurikulum 2013
Dalam teori kurikulum (Anita Lie, 
2012) keberhasilan suatu kurikulum 
merupakan proses panjang, mulai 
dari kristalisasi berbagai gagasan 
dan konsep ideal tentang pendidikan, 
perumusan desain kurikulum, 
persiapan pendidik dan tenaga 
kependidikan, serta sarana dan 
prasarana, tata kelola pelaksanaan 
kurikulum termasuk pembelajaran 
dan penilaian pembelajaran dan 
kurikulum.

Struktur kurikulum dalam hal 
perumusan desain kurikulum, menjadi 
amat penting. Karena begitu struktur 
yang disiapkan tidak mengarah 
sekaligus menopang pada apa yang 
ingin dicapai dalam kurikulum, maka 
bisa dipastikan implementasinya pun 
akan kedodoran.
 
Harus diakui, masih ada 
kekhawatiran pada masyarakat 
jika Kurikulum 2013 diterapkan 
akan ada penghapusan beberapa 
mata pelajaran. Kekhawatiran ini 
dijawab Mendikbud Mohammad 
Nuh, bahwa tidak ada penghapusan 
mata pelajaran, yang ada hanya 
pengintegrasian mata pelajaran. 
Mata pelajaran IPA dan IPS di 
sekolah dasar (SD) diintegrasikan 
ke dalam semua mata pelajaran. 
Pengintegrasian ini dilakukan karena 
penting, serta menyesuaikan zaman 
yang terus mengalami perkembangan 
pesat.

Kurikulum baru bukan berarti 
kurikulum lama tidak bagus. 
Kurikulum 2013 disiapkan untuk 
mencetak generasi yang siap di 
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dalam menghadapi masa depan. 
Karena itu kurikulum disusun untuk 
mengantisipasi perkembangan masa 
depan. Pergeseran paradigma belajar 
abad 21 dan kerangka kompetensi 
abad 21 menjadi pijakan di dalam 
pengembangan Kurikulum 2013.

Ada empat standar dalam kurikulum 
yang mengalami perubahan, meliputi 
standar kompetensi lulusan, proses, 
isi, dan standar penilaian. Terhadap 
perubahan itulah maka rumusan 
standar kelulusan (SKL) pun berubah. 
Gambar 3 menunjukkan ruang 
lingkup SKL. Sedang gambar 5 
tentang SKL Ringkas.

Tiga Persiapan Implementasi
Dalam uji publik Kurikulum 
2013, muncul pertanyaan yang 
bernada khawatir. Persiapan 
apa yang dilakukan Kemdikbud 
untuk Kurikulum 2013?. Apakah 
sedemikian mendesaknya, sehingga 
tahun pelajaran 2013/2014 
mendatang, kurikulum itu sudah 
harus diterapkan. Menjawab 
kekhawatiran itu, sedikitnya ada tiga 
persiapan yang sudah masuk agenda 
Kementerian untuk implementasi 
Kurikulum 2013. Pertama, berkait 
dengan buku pegangan dan buku 
murid. Ini penting, jika kurikulum 
mengalami perbaikan, sementara 
bukunya tetap, maka bisa jadi 
kurikulum hanya sebagai “macan 
kertas”. Pemerintah bertekad untuk 
menyiapkan buku induk untuk 
pegangan guru dan murid, yang tentu 
saja dua buku itu berbeda konten satu 
dengan lainnya.

Kedua, pelatihan guru. Karena 
implementasi kurikulum dilakukan 
secara bertahap, maka pelatihan 
kepada guru pun dilakukan bertahap. 
Jika implementasi dimulai untuk 
kelas satu, empat di jenjang SD dan 
kelas tujuh, di SMP, serta kelas 
sepuluh di SMA/SMK, tentu guru 
yang diikutkan dalam pelatihan 
pun, berkisar antara 400 sampai 500 
ribuan.

Ketiga, tata kelola. Kementerian 
sudah pula memikirkan terhadap tata 
kelola di tingkat satuan pendidikan. 
Hal ini karena tata kelola dengan 

Gambar 1 dan gambar 2 menunjukkan kerangka komptensi abad 21 yang menjadi dasar di dalam 
pengembangan kurikulum 2013.
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Kurikulum 2013 pun akan berubah. 
Sebagai misal, administrasi buku 
rapor. Tentu karena empat standar 
dalam Kurikulum 2013 mengalami 
perubahan, maka buku rapor pun 
harus berubah.

Intinya, jangan sekali-kali 
persoalan implementasi kurikulum 
dihadapkan pada stigma persoalan 
yang kemungkinan akan menjerat 
kita untuk tidak mau melakukan 
perubahan. Padahal kita sepakat, 
perubahan itu sesuatu yang niscaya 
harus dihadapi mana kala kita 
ingin terus maju dan berkembang. 
Bukankah melalui perubahan 
kurikulum ini sesungguhnya kita 
ingin membeli masa depan anak didik 
kita dengan harga sekarang.

Keberhasilan Kurikulum 2013
Berbicara mengenai keberhasilan 
Kurikulum 2013, sedikitnya ada dua 
faktor besar dalam keberhasilan  
itu. Pertama, penentu, yaitu 
kesesuaian kompetensi pendidik dan 
tenaga kependidikan (PTK) dengan 
kurikulum dan buku teks. Kedua, 
faktor pendukung yang terdiri dari 
tiga unsur: ketersediaan buku sebagai 
bahan ajar dan sumber belajar 
yang mengintegrasikan standar 
pembentuk kurikulum, penguatan 
peran pemerintah dalam pembinaan 
dan pengawasan, dan penguatan 
manajemen dan budaya sekolah.

Berkait dengan faktor pertama, 
Kemdikbud sudah mendesain 
strategi penyiapan guru sebagaimana 
digambarkan pada skema penyiapan 
guru yang melibatkan tim 
pengembang kurikulum di tingkat 
pusat, instruktur diklat terdiri atas 
unsur dinas pendidikan, dosen, 
widyaiswara, pengawas, kepala 
sekolah,  guru utama meliputi guru 
inti, pengawas, dan kepala sekolah, 
dan guru mereka terdiri atas guru 
kelas, guru mata pelajaran SD, SMP, 
SMA, SMK.

Pada diri guru, sedikitnya ada empat 
aspek yang harus diberi perhatian 
khusus dalam rencana implementasi 
dan keterlaksanaan Kurikulum 
2013, yaitu kompetensi pedagogi, 
kompetensi akademik (keilmuan), 
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kompetensi sosial, dan kompetensi 
manajerial atau kepemimpinan. 
Guru sebagai ujung tombak 
penerapan kurikulum diharapkan 
bisa menyiapkan dan membuka diri 
terhadap beberapa kemungkinan 
terjadinya perubahan.

Kesiapan guru lebih penting daripada 
pengembangan kurikulum 2013. 
Kenapa guru menjadi penting?. 
Karena dalam Kurikulum 2013, 
bertujuan mendorong peserta 
didik, mampu lebih baik dalam 
melakukan observasi, bertanya, 
bernalar, dan mengkomunikasikan 
(mempresentasikan), terhadap apa 
yang mereka peroleh atau mereka 
ketahui setelah menerima materi 
pembelajaran.
 
Melalui empat tujuan itu diharapkan 
siswa memiliki kompetensi sikap, 
keterampilan, dan pengetahuan jauh 
lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, 
inovatif, dan lebih produktif. Disinilah 
guru berperan besar di dalam 
mengimplementasikan tiap proses 
pembelajaran pada kurikulum 2013. 
Guru ke depan dituntut tidak hanya 
cerdas, tapi juga adaptif terhadap 
perubahan. (*)

Peserta didik secara mandiri melakukan praktikum IPA untuk melatih berfikir analitik dan mampu menarik kesimpulan.

FOTO: Dok. PIH
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Salah satu ciri Kurikulum 2013, 
yang disebut dalam dokumen 
uji publik, adalah pembelajaran 

mengedepankan pengalaman personal 
melalui observasi (menyimak, 
melihat, membaca, mendengar), 
bertanya, asosiasi, menyimpulkan, 
mengomunikasikan. Dari berbagai 
studi, disimpulkan bahwa 
pembelajaran seperti inilah yang akan 
meningkatkan kemampuan berfikir 
tingkat tinggi siswa, dan yang oleh 
banyak pihak disebut akan mampu 
menyiapkan generasi yang siap 
dengan berbagai ketidakpastian masa 
depan. Namun harus kita sadari, 
bahwa menuju pembelajaran seperti 
ini tidaklah mudah serta perlu upaya 
serius yang berkesinambungan. 
Di beberapa negara perubahan itu 
dilakukan dalam 10-15 tahun dengan 
upaya yang konsisten dan kerjasama 
para pemangku kepentingan.

Salah satu upaya penting adalah 
pengembangan profesional guru. 
Disebutkan dalam dokumen yang 
sama, bahwa untuk menyiapkan 
implementasi kurikulum baru akan 
dilakukan training pada para guru. 
Bagaimana menyiapkan guru agar 
dapat mengimplementasikan ciri 
pembelajaran di atas?. Tulisan 
berikut akan mencoba memberikan 
beberapa poin penting pelatihan yang 
perlu dilakukan agar tujuan di atas 
tercapai. Poin tersebut disarikan 
dari berbagai studi yang dilakukan 
di dalam dan di luar negeri, dengan 
mempertimbangkan kondisi awal guru 
kita (hasil studi TIMSS dan UKA).

Dalam bahasa yang umum digunakan, 
pembelajaran yang mengedepankan 
observasi, bertanya menyimpulkan 
dan mengkomunikasikan 

disebut dengan pembelajaran 
melalui inkuiri. Agar guru dapat 
mengimplementasikan pembelajaran 
inkuiri, pelatihan yang diberikan 
minimal harus memungkinkan 
guru: (i) melakukan sendiri kegiatan 
inkuiri, (ii) mendapatkan pengalaman 
langsung bagaimana pembelajaran 
terjadi (how people learn) dan peran 
guru dalam pembelajaran inkuiri. 
Dengan kata lain agar guru dapat 
mengimplementasikan pembelajaran 
yang diharapkan, maka pelatihan 
harus dilakukan dengan pendekatan 
yang sama dengan cara pembelajaran 
yang diharapkan akan terjadi di kelas 
nantinya.

Selain itu dalam pelatihan harus 
dimasukkan juga berbagai metoda 
assessment yang tepat untuk 
memonitor kemampuan siswa dalam 
kemampuan-kemampuan inkuiri 
tersebut. Dari studi TIMSS misalnya, 
terlihat jelas bahwa siswa-siswa kita 
kemampuan berfikir tingkat tingginya 
(high order thinking) masih rendah. 

Banyak studi menunjukkan bahwa 
kelemahan ini terkait erat dengan 
pembelajaran yang masih bersifat 
memindahkan informasi dari guru ke 
murid serta tes yang hanya menguji 
hafalan.

Berapa lama ideal pelatihan 
dilakukan?. Studi yang dilakukan 
Spovits dan Turner, yang sering 
dirujuk, menyatakan bahwa minimal 
pelatihan 80 jam diperlukan agar 
terjadi perubahan signifikan pada 
guru yang mengikuti pelatihan. 
Namun bergantung pada kemampuan 
awal guru peserta pelatihan, akan 
diperlukan frekuensi kegiatan 
lanjutan yang bervariasi. Kegiatan 
lanjutan pasca pelatihan dapat 
berupa dukungan dan kunjungan 
tim ahli, penyediaan sumber belajar 
online. Intinya agar pembelajaran 
yang diharapkan dapat berlangsung 
berkelanjutan diperlukan perubahan 
budaya dari pelatihan yang bersifat 
top down menjadi kebutuhan para 
guru untuk terus meningkatkan 
profesionalitasnya (bottom up).

Kerja sama berbagai pihak yang 
terkait perlu dilakukan, mengingat 
jumlah, kualitas, distribusi geografis 
dan berbagai faktor lain. Pihak yang 
telah terbukti perannya adalah para 
ilmuwan (baik yang di perguruan 
tinggi maupun yang bekerja di 
industri), termasuk para mahasiswa. 
Dalam kerja sama ini, misalnya 
para ilmuwan dapat menjadi tempat 
bertanya bagi para guru tentang 
penjelasan fenomena alam secara 
saintifik. Pengelolaan pembelajaran di 
kelas jelas merupakan keahlian para 
guru. Dengan cara seperti ini terbukti 
kepercayaan guru dalam mengelola 
pembelajaraan sains meningkat. (*)

Beberapa Catatan 
tentang Pelatihan Guru
Oleh Ismunandar,
Direktur SEAMEO QITEP in Science Bandung

Intinya agar pembelajaran 
yang diharapkan dapat 
berlangsung berkelanjutan 
diperlukan perubahan 
budaya dari pelatihan yang 
bersifat top down menjadi 
kebutuhan para guru 
untuk terus meningkatkan 
profesionalitasnya 
(bottom up).

“
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Kurikulum mempunyai 
hubungan yang sangat erat 
dengan teori pendidikan. 

Suatu kurikulum disusun mengacu 
pada satu atau beberapa teori 
kurikulum, dan suatu teori kurikulum 
diturunkan atau dijabarkan dari satu 
atau beberapa teori pendidikan.

Sekurang-kurangnya ada empat teori 
pendidikan yang dipandang mendasari 
pengembangan model kurikulum 
dan pelaksanaan pendidikan, yaitu 
pendidikan klasik, pendidikan 
pribadi, pendidikan interaksional, dan 
teknologi pendidikan (Lapp, 1975).

Kurikulum pendidikan klasik lebih 
menekankan kepada isi pendidikan, 
yang diambil dari disiplin-disiplin 
ilmu, disusun oleh para ahli tanpa 
mengikutsertakan guru-guru. Isi 
disusun secara logis, sistematis, dan 
berstruktur dengan berpusatkan 
pada segi intelektual. Sedangkan 
segi sosial atau psikologis peserta 
didik mendapat perhatian sangat 
sedikit. Guru mempunyai peranan 
yang sangat besar dan lebih dominan 
dalam pembelajaran. Guru yang aktif 
dan bertanggung jawab dalam segala 
aspek pembelajaran. Peserta didik 
mempunyai peran yang pasif sebagai 
penerima informasi dan tugas-tugas 
dari guru. Kurikulumnya dapat 
dikategorikan sebagai Kurikulum 
Subyek Akademik.

Kurikulum Pendidikan Pribadi 
lebih menekankan pada proses 
pengembangan potensi peserta didik. 
Materi ajar dipilih yang sesuai dengan 
minat dan kebutuhan peserta didik. 
Pengembangan kurikulum dilakukan 
oleh guru-guru dengan melibatkan 
peserta didik. Tidak ada kurikulum 

standar, yang ada adalah kurikulum 
minimal yang dalam implementasinya 
dikembangkan bersama peserta 
didik. Isi dan proses pembelajarannya 
selalu berubah sesuai dengan 
minat dan kebutuhan peserta didik. 
Kurikulumnya dapat dikategorikan 
sebagai kurikulum pribadi atau 
kurikulum berpusat pada peserta 
didik atau kurikulum humanistik.

Sedangkan pada Kurikulum 
Pendidikan Interaksional 
menekankan pada isi maupun proses 
pendidikan sekaligus. Isi pendidikan 
terdiri atas problem-problem nyata 
yang aktual yang dihadapi dalam 
kehidupan di masyarakat. Proses 
pendidikannya berbentuk kegiatan-
kegiatan belajar kelompok yang 
mengutamakan kerja sama, baik 
antar peserta didik, antara peserta 
didik dengan guru, maupun antara 
peserta didik dan guru dengan 
sumber-sumber belajar yang lain. 
Kegiatan penilaian dilakukan baik 
terhadap hasil maupun proses belajar. 

Guru-guru melakukan kegiatan 
penilaian sepanjang kegiatan belajar. 
Kurikulumnya dikategorikan sebagai 
kurikulum interaksi atau kurikulum 
berpusat pada masalah atau 
kurikulum rekonstruksi sosial.

Pengembangan kurikulum dilakukan 
oleh para ahli dan/atau guru-guru 
yang mempunyai kemampuan 
mengembangkan kurikulum. 
Perangkat kurikulum cukup lengkap, 
mulai dari struktur dan sebaran 
mata pelajaran sampai dengan 
rincian bahan ajar yang dipelajari 
oleh peserta didik, yang tersusun 
dalam satuan-satuan bahan ajar 
dalam bentuk rencana pelaksanaan 
pembelajaran, paket belajar, modul, 
paket program audio, video dan/atau 
komputer. Di dalamnya tercakup pula 
kegiatan pembelajaran dan bentuk-
bentuk serta alat penilaiannya. 
Kurikulumnya dikategorikan sebagai 
Kurikulum Teknologi atau Kurikulum 
Berbasis Kompetensi.

Kurikulum 2013
Kurikulum baru ini berorientasi pada 
perkembangan globalisasi dunia 
yang di dalamnya terdapat kemajuan 
teknologi informasi, masalah 
lingkungan hidup, serta kebangkitan 
industri kreatif dan budaya. 
Kurikulum baru tersebut nantinya 
juga berbasis kompetensi dengan 
pemikiran kompetensi berbasis sikap, 
keterampilan, dan pengetahuan. 
Oleh karena itu guru dituntut untuk 
banyak mencari tahu agar para siswa 
bisa dengan mudah mencari informasi 
dengan bebas melalu perkembangan 
teknologi. Hal ini juga akan 
mendorong siswa memiliki tanggung 
jawab pada lingkungan, kemampuan 
berkomunikasi serta memiliki 

Kurikulum 2013 
Berorientasi Global
Oleh Zainal Aqib
Dosen UNIPA Surabaya

Kurikulum baru ini 
berorientasi pada 
perkembangan globalisasi 
dunia yang di dalamnya 
terdapat kemajuan 
teknologi informasi, 
masalah lingkungan hidup, 
serta kebangkitan industri 
kreatif dan budaya.

“
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kemampuan berfikir kritis. 

Nantinya pada kurikulum baru ini 
akan banyak dibuka kelas terbuka. 
Dengan model seperti ini diharapkan 
siswa mendapatkan kemajuan 
akademik yang pesat bukan hanya 
sekadar lulus tapi juga diimbangi 
pengetahuan. Karena itu dua mata 
pelajaran IPA dan IPS nantinya 
akan diintegrasikan/subtansinya 
akan dimasukkan ke dalam mata 
pelajaran lain. Pengintegrasian ini 
dianggap penting karena untuk 
menyesuaikan zaman yang terus 
mengalami perkembangan pesat. 
Kurikulum 2013 disiapkan untuk 
mencetak generasi yang siap dalam 
menghadapi masa depan, karena 
kurikulum tersebut disusun untuk 
mengantisipasi perkembangan masa 
depan. Pergeseran paradigma belajar 
abad 21 dan kerangka kompetensi 
abad 21 menjadi pijakan di dalam 
pengembangan kurikulum 2013.

Dengan adanya perubahan kurikulum 
ini nantinya guru yang akan menjadi 
ujung tombak, karena itu akan 
dipersiapkan mulai dari sekarang. 
Mengingat pendidikan dasar terendah 
di Indonesia adalah SD, maka guru 
SD-lah yang akan dipersiapkan lebih 
dulu. Makanya akan diprioritaskan 
mana yang lebih penting. 

Implementasinya, akan disiapkan 
skenario pentahapan. Tahapannya 
bisa dimulai kelas 1 SD, 4 SD, 
kelas 7, kelas 10 terlebih dahulu. Bila 
itu sudah dilakukan, guru yang harus 
dilatih tidak sejumlah total guru, 
yang 3 juta. Misal guru SD sebanyak 
1,6 juta, yang akan dilatih sepertiga 
dari 1,6 juta dengan dikurangi guru 
agama, guru pendidikan jasmani, 
sehingga menjadi sekitar 300 ribu 
guru. Jadi nantinya setiap tahun 
akan mengadakan sertifikasi sekitar 
300.000.

Pengembangan Kurikulum 2013 
dilakukan dalam empat tahap. 
Pertama, menyusun kurikulum di 
lingkungan internal Kemdikbud 
dengan melibatkan sejumlah pakar 
dari berbagai disiplin ilmu dan 
praktisi pendidikan. Lalu dilanjutkan 
dengan tahap kedua, yaitu pemaparan 

desain Kurikulum 2013 di depan 
Wakil Presiden selaku Ketua Komite 
Pendidikan. Ketiga, pelaksanaan uji 
publik guna mendapatkan tanggapan 
dari berbagai elemen masyarakat. 
Salah satu cara yang ditempuh selain 
melalui saluran on-line pada halaman 
http/kurikulum2013.kemdikbud. 
go.id, juga melalui media massa 
cetak. Tahap keempat, dilakukan 
penyempurnaan untuk selanjutnya 
ditetapkan menjadi Kurikulum 2013.

Menambah Jam Pelajaran
Strategi pengembangan pendidikan 
dapat dilakukan pada upaya 
meningkatkan pencapaian pendidikan 
melalui pembelajaran siswa aktif 
berbasis kompetensi, efektivitas 
pembelajaran melalui kurikulum 
dan peningkatan kompetensi dan 
profesionalitas guru, serta lama 
tinggal di sekolah dalam arti 
penambahan jam pelajaran.

Perlunya penambahan jam pelajaran 
ini merupakan proses pembelajaran 
dari kebiasaan sebelumnya dimana 
siswa diberi tahu menjadi siswa 
mencari tahu dan proses penilaian 
dari yang sebelumnya berbasis 
output menjadi berbasis proses dan 
output. Perubahan proses inilah 
yang memerlukan penambahan jam 
pelajaran. 

Penyusunan kurikulum 2013 
yang menitikberatkan pada 
penyederhanaan, tematik-integratif 
mengacu pada kurikulum 2006 di 
mana masih terdapat beberapa 
permasalahan di antaranya:
- Konten kurikulum yang masih 

terlalu padat, ini ditunjukkan 
dengan banyaknya mata pelajaran 
dan banyak materi yang keluasan 
ditambah tingkat kesukarannya 
melampaui tingkat perkembangan 
usia anak.
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- Kompetensi belum menggambarkan 
secara holistik domain sikap, 
keterampilan dan pengetahuan. 
Beberapa kompetensi yang 
dibutuhkan sesuai dengan 
perkembangan kebutuhan 
(misalnya pendidikan karakter, 
metodologi pembelajaran aktif, 
keseimbangan soft skills dan hard 
skills, kewirausahaan) belum 
terakomodasi di dalam Kurikulum.

- Standar proses pembelajaran 
belum menggambarkan urutan 
pembelajaran yang rinci, sehingga 
membuka peluang penafsiran yang 
beraneka ragam dan berujung pada 
pembelajaran yang berpusat pada 
guru.

- Standar penilaian belum 
mengarahkan pada penilaian 
berbasis kompetensi (proses dan 
hasil) dan belum secara tegas 
menuntut adanya remediasi secara 
berkala.

- Dengan adanya perubahan 
kurikulum ke kurikulum 2013 
diharapkan dunia pendidikan 
mampu melahirkan insan Indonesia 
yang produktif, kreatif, inovatif dan 
afektif melalui penguatan sikap 
(tahu mengapa), keterampilan 
(tahu bagaimana) dan pengetahuan 
(tahu apa) yang terintegrasi. Harus 
diakui dalam perkembangan 
kehidupan dan ilmu pengetahuan 
abad 21 saat ini telah banyak 
terjadi pergeseran baik ciri maupun 
model pembelajaran. Inilah yang 
diantisipasi pada kurikulum 2013.

Paradigma Belajar Abad 21
Selaras dengan prinsip-prinsip dalam 
revolusi pembelajaran (learning 
revolution), proses pembelajaran 
seharusnya berpijak pada pilar-pilar 
active learning, creative learning, 
effective learning, dan joyful learning. 
Pembelajaran juga berpijak pada 

empat pilar pendidikan menurut 
UNESCO, yakni learning to know, 
learning to do, learning to be, dan 
learning how to live together.

Perubahan paradigma belajar di 
abad 21, yakni: dari pengajaran 
(teaching) ke pembelajaran (learning), 
dari pembelajaran yang berpusat 
kepada guru (teachers-centered) 
menjadi pembelajaran yang berpusat 
kepada siswa (student-centered), 
dari pembelajaran pasif ke cara 
belajar siswa aktif (CBSA) atau 
Student Active Learning (SAL), dari 
sistem pembelajaran klasikal ke 
individual, dari penyamarataan ke 
keanekaragaman, dari pembelajaran 
yang mementingkan kecerdasan 
intelektual menuju kecerdasan 
ganda atau dari pembelajaran yang 
mementingkan faktor IQ menuju 
pembelajaran yang mementingkan 
kecerdasan ganda (EI= emotional 
intelligence, SI= spiritual intelligence, 
MI = motivation intelligence, dan tipe 
kecerdasan lainnya).

Selanjutnya, dari metode mengajar 
yang expository (memberikan 
informasi atau ceramah) ke metode 
proyek yang lebih banyak memberikan 
pengalaman belajar kepada siswa, 
dari suasana pembelajaran yang 
menakutkan (menegangkan) 
ke suasana pembelajaran yang 
menyenangkan, dari sistem 
pembelajaran yang menekankan aspek 
akademis ke sistem pembelajaran 
yang memerhatikan potensi 
keseluruhan aspek kecerdasan, 
dari sistem pembelajaran yang 
menggunakan perangkat sederhana 
menuju sistem pembelajaran dengan 
perangkat elektronik, dari sistem 
pembelajaran monolitik ke sistem 
pembelajaran yang terintegrasi, dari 
sistem pembelajaran tatap muka atau 
face to face ke sistem pembelajaran 
jarak jauh dan e-learning. (*)

(Rujukan: Aqib Zainal, 2008, Membangun 
Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah, 
Bandung, Yrama Widya; Kemendikbud, 2012, 
Kurikulum 2013, Surabaya, LPMP; Suparlan, 
2004, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 
Yogyakarta, Hikayat; dan Widyastono, Herry, 
2010, Pengembangan Kurikulum SBI, Jakarta, 
Balitbang Kemendiknas).

Pramuka menjadi salah satu ekstrakurikuler wajib dalam Kurikulum 2013.

FOTO: Dok. PIH
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Oleh Ibnu Hamad
Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan dalam 
Bingkai Media

Pendidikan sebagai obyek 
pemberitaan sudah menjadi 
fenomena sehari-hari. Tiada 

media baik cetak, elektronik, maupun 
daring (on line), termasuk media 
sosial, yang tidak mengangkat isu 
pendidikan setiap harinya. Mengapa 
hal ini terjadi? Ada banyak alasan 
dan saling terkait satu sam lain. Di 
antaranya, pertama, pendidikan telah 
menjadi agenda pribadi, keluarga, 
dan masyarakat Indonesia. Dewasa 
ini para orangtua tak mau anak-
anaknya tertinggal dalam pendidikan, 
khususnya sekolah.

Kedua, semua warga negara Indonesia 
berkepentingan dengan proses 
pelaksanaan pendidikan, khususnya 
yang berkaitan dengan beragam 
aspek yang ada di sekolah, mulai dari 
kondisi bangunan, guru, buku, biaya, 
baju seragam, kurikulum hingga 
perilaku para pelajar, dan bermacam 
aspek lainnya lagi.

Ketiga, secara psikologis masyarakat 
kita termasuk dari kalangan media 
merasa dekat dengan dengan sekolah. 
Faktanya memang dekat. Dunia 
pendidikan, khususnya sekolah, 
sudah menjadi bagian dari hidupnya. 
Jika mereka sudah tak bersekolah 
lagi, tentu punya anak, keponakan, 
sanak famili, ataupun tetangga yang 
bersekolah.

Alhasil, berdasarkan ketiga faktor 
itu saja, hal-hal yang berkenaan 
dengan pendidikan selalu laik berita. 
Dengan kondisi demikian, para awak 

media tahu benar jika berita tentang 
pendidikan selalu akan ada pembaca 
dan atau pemirsanya. 

Bahkan begitu besarnya harapan 
media terhadap dunia pendidikan, 
sampai-sampai untuk memotret 
jembatan rusak parah harus 
menunggu dulu anak-anak sekolah 
melintas di atasnya. Jika bukan 
mereka, terutama siswa-siswi SD 
yang masih imut sebagai obyek 
pemotretannya, agaknya foto itu akan 
sulit dimuat. 

Pemotretan itu tentu bertujuan 
baik, agar pemerintah dan pemda 
segera memperbaiki jembatan rusak 
tersebut. Tapi kiranya tak perlu 
harus menunggu anak sekolah meniti 
jembatan itu kalau tujuannya demi 
perbaikan. Kenapa tidak dimuat saja 
foto jembatan rusak, sungai atau kali 
deras yang tak ada jembatannya, 
jalan becek tak beraspal, tanjakan 
dan tebing curam yang biasa dilewati 
manusia, kalau memang tujuannya 
untuk kebaikan!?. Kenapa harus 
menunggu anak sekolah sebagai 
talenta?. 

Saling Membutuhkan
Bagaimanapun keadaannya, terdapat 
hubungan saling menguntungkan 
antara media dan dunia pendidikan. 
Media, di lapangan terutama diwakili 
para wartawan, membutuhkan 
pengelola pendidikan sebagai 
sumber berita. Kebutuhan mereka 
ini tampak dari selalu dicarinya 
para pengelola pendidikan, apalagi 
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pada waktu-waktu tertentu, 
semisal penerimaan siswa dan/atau 
mahasiswa baru, ujian nasional, dan 
liburan sekolah; saat akan/sedang 
dibahasnya sebuah kebijakan seperti 
UU, PP, Permen terkait pendidikan; 
atau ketika terjadi kehebohan akibat 
prilaku pelajar semisal tawuran, 
perjokian, contek menyontek, dan lain 
sejenisnya.

Sebaliknya, pengelola pendidikan 
dalam hal ini direpresentasikan oleh 
Kemdikbud membutuhkan media 
untuk menyebarluaskan kebijakan, 
program, dan kegiatan pendidikan 
kepada masyarakat luas. Tanpa 
bantuan media, tentu sukar untuk 
menyampakan informasi pendidikan 
ke berbagai lapisan masyarakat dari 
kota hingga pedalaman, dari Merauke 
sampai Sabang, di dalam negeri 
maupun manca negara.

Kemdikbud memerlukan kemitraan 
dengan media baik pada momen 

penting maupun pada momen 
genting, apalagi pada momen penting 
sekaligus genting. Contoh momen 
penting adalah pengumuman proses 
penerimaan siswa atau mahasiswa 
baru. Melalui pemberitaan, 
Kemdikbud ingin masyarakat luas 
menjadi tahu akan jadwal-jadwal 
penting yang tak boleh mereka 
lewatkan begitu saja. 

Contoh momen genting adalah 
pengumuman hasil ujian nasional 
atau hasil seleksi nasional 
penerimaan mahasiswa baru. 
Kemdikbud memahami bahwa bagi 
peserta ujian, momen itu genting 
karena dapat berpengaruh besar pada 
perjalanan hidup mereka. Karena 
itulah diupayakan pemberitaannya 
oleh media agar mereka dapat segera 
mengambil hikmahnya. 

Adapun peristiwa pendidikan yang 
penting sekaligus genting adalah saat-
saat diambilnya kebijakan strategis 

seperti di antaranya perubahan 
kurikulum. Meski sebenarnya hanya 
menjadi salah satu komponen dari 
delapan standar nasional pendidikan, 
perubahan kurikulum memberi 
konsekuensi yang luas, lebar dan 
dalam terhadap dunia pendidikan. 
Karena itu pemberitaan, ulasan, 
komentar, saran dan kritik melalui 
media mengenai kurikulum sangatlah 
penting dan berguna.

Sampai kapanpun tampaknya 
kemitraan itu akan berlanjut 
terus, berkembang dan meningkat, 
sejalan makin membesarnya urusan 
pendidikan di Tanah Air mulai dari 
akses, tata kelola, kualitas, hingga 
daya saing. Apalagi sejak akhir tahun 
2011, unsur kebudayaan bergabung 
dengan kebudayaan menjadi Dikbud, 
bukan lagi Diknas.

Ragam Bingkai Media
Kendati media membutuhkan dunia 
pendidikan sebagai sumber berita 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, saat melakukan temu wicara melalui media televisi swasta, sebagai salah satu bentuk sosialisasi 
pendidikan dan kebudayaan melalui media visual.

FOTO: Dok. PIH
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Kebudayaan Perkuat  Pembangunan Karakter

Oleh: Kacung Marijan
Plt. Direktur Jenderal Kebudayaan, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

sekaligus menganggap pendidikan 
itu penting untuk mencerdaskan 
kehidupan masyarakat, tak 
selamanya bingkai media mengenai 
pendidikan itu positif. Ragam bingkai 
ini tidak hanya terjadi antar media, 
tetapi berlangsung di dalam satu 
media. 

Kiranya tak mengherankan jika 
terjadi perbedaan sikap antar media. 
Maklum setiap media memiliki 
kebijakan redaksional masing-
masing. Ada media dengan kebijakan 
oposisional, sehingga apapun yang 
dibuat pengelola pendidikan (a/l 
Kemdikbud) cenderung diberitakan 
negatif; walaupun tidak selama-
lamanya. Ada yang proposional, yang 
selalu memberitakan serba positif 
apapun yang dikerjakan pengelola 
pendidikan; meski sangat jarang 
sekali adanya. Akhirnya kebanyakan 
yang bertindak proporsional, 
yang benar diberitakan positif yang 
menyimpang diberitakan negatif. 

Bahkan ragam bingkai itu terjadi 
dalam satu media. Ini umumnya 

terjadi berdasarkan isu pemberitaan. 
Lazim terjadi dalam satu media, 
untuk masalah yang satu nadanya 
positif, tetapi untuk masalah yang lain 
nadanya negatif atau netral. Ragam 
bingkai ini juga bisa bisa berbeda 
berdasarkan waktu meski isunya 
sama. Akibatnya suatu hari sikapnya 
negatif, pada hari lainnya besikap 
sebaliknya.

Untuk melihat betapa mudahnya 
media mengubah-ubah bingkai dalam 
pemberitaannya telisiklah laman-
laman media daring. Untuk satu isu 
saja, misalnya soal kesejahteraan 
guru, pada judul pertama bisa saja 
pemberitaannya positif. Tapi dalam 
judul berikutnya justru negatif. Pada 
judul berikutnya lagi, nadanya bisa 
berbeda pula.

Percaya Tak Percaya
Bila kita memahami cara kerja media 
seperti itu, sikap yang paling moderat 
adalah sikap percaya tak percaya 
pada pemberitaan. Percayalah bahwa 
semua berita adalah faktual; jika 
tidak faktual maka akan menjadi 

berita bohong, dan seorang redaktur 
sangat terlatih untuk itu  sebelum 
memutuskan untuk memuatnya.

Hanya saja belum tentu semua fakta 
yang didapat wartawan di lapangan, 
baik fakta lapangan, fakta opini, 
maupun fakta simbolik, dimuat 
seluruhnya baik oleh wartawan 
yang bersangkutan maupun oleh 
redakturnya. Alasannya bisa macam-
macam, mulai alasan teknis, alasan 
strategis sampai alasan ideologis atau 
keyakinan semata. 

Karena itulah sebaiknya 
para pengelola pendidikan tak perlu 
galau diberitakan kurang begitu 
sedap oleh sebuah media, meskipun 
tetap mesti jadi perhatian untuk 
perbaikan. Terkecuali jika sebagian 
besar atau seluruh media yang biasa 
meliput di tempat kita memberitakan 
secara negatif semuanya. Itu harus 
menjadi perhatian besar. Bagaimana 
kalau  semua media yang menjadi 
mitra memberitakan secara positif 
seluruhnya?. (*)

Suasana jumpa pers, bisa dilaksanakan secara formal maupun informal.

FOTO: Dok. PIH
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Visi Kementerian 
Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemdikbud), 
yang menyatakan 
“Terselenggaranya 

Layanan Prima Pendidikan 
dan Kebudayaan untuk 

Membentuk Insan 
Indonesia yang Cerdas dan 

Berkarakter,” menyiratkan 
betapa penting  peran 

kebudayaan dalam 
pembangunan karakter 

generasi Indonesia. 

Oleh Kacung Marijan
Plt. Direktur Jenderal Kebudayaan, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kebudayaan 
Perkuat Pembangunan 
Karakter

Menginjak 1 tahun 
terintegrasikannya fungsi 
kebudayaan dengan 

pendidikan, Direktorat Jenderal 
Kebudayaan makin memperkuat 
tiga fokus program prioritas dalam 
pengembangan pembangunan 
kebudayaan, yaitu meliputi 
pembangunan karakter bangsa 
melalui kebudayaan, pelestarian 
warisan budaya, dan penguatan 
diplomasi budaya.

Pembangunan karakter dapat kita 
lakukan dengan beragam kegiatan 
yang bertujuan untuk menanamkan 
nilai-nilai luhur budaya yang berasal 
dari kearifan lokal dan budaya 
bangsa. Misalnya melalui berbagai 
media dengan menguatkan kesenian 
tradisional, perfilman, kantong-
kantong budaya, termasuk penyiapan 
dan penempatan pamong budaya non 
PNS ke berbagai pelosok khususnya 
daerah terdepan, terluar, dan 
tertinggal (3T). 

Pamong budaya ini bertugas 
untuk memberikan bimbingan 
pengetahuan kepada masyarakat 
mengenai pentingnya menghargai 
dan melestarikan budaya. Yang 
disayangkan, saat ini banyak 
masyarakat yang menjual naskah-
naskah kuno atau benda-benda 
budaya kepada pihak asing karena 
ketidaktahuan mereka akan nilai 
historis benda-benda itu. Nah, 
disinilah peran pamong budaya 
sebagai perpanjang tanganan 
pemerintah untuk memberi 

penyadaran kepada masyarakat. 
Selain itu, pamong budaya juga 
memberikan kontribusi dalam 
pencatatan warisan budaya.

Dalam bidang perfilman, tahun lalu 
Kemdikbud telah memproduksi 
20 bioskop keliling yang memutarkan 
film-film yang bernilai inspiratif 
ke seluruh Indonesia. Saat 
ini, Kemdikbud melalui Ditjen 
Kebudayaan telah melakukan kontrak 
dengan 20 film untuk ditayangkan, 
termasuk memproduksi film pendek 
bekerja sama dengan Pusat Teknologi 
dan Komunikasi Pendidikan 
(Pustekkom). 

Untuk tahun 2013 direncanakan 
mobil keliling ini diadakan lebih 
banyak lagi sekitar 40-50 unit yang 
pengoperasiannya dibantu oleh unit-
unit pelaksana teknis kebudayaan dan 
dinas yang menaungi kebudayaan di 
daerah.  

Selain itu, Ditjen Kebudayaan juga 
mengalokasikan bantuan sosial 
kepada 500 komunitas budaya untuk 
pengembangan kegiatan kebudayaan 
di daerah, dan juga kepada 
2.400 sekolah di seluruh Indonesia 
yang dapat digunakan untuk membeli 
alat-alat kesenian.

Fokus kedua adalah pelestarian 
warisan budaya yang meliputi 
pelindungan, pengembangan, dan 
pemanfaatan budaya untuk mencapai 
visi tersebut. Salah satu program 
penting adalah pencatatan warisan 
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budaya sesuai dengan amanat 
Undang-undang Cagar Budaya Nomor 
10 Tahun 2010 yang mengamanatkan 
pemerintah, pemerintah daerah, 
termasuk peran serta masyarakat 
untuk melindungi, mengembangkan, 
dan memanfaatkan cagar budaya.

Dijelaskan dalam Undang-undang 
tersebut, bahwa yang dimaksud 
dengan cagar budaya adalah warisan 
budaya bersifat kebendaan berupa 
benda, bangunan, struktur, situs, dan 
kawasan cagar budaya di darat dan/
atau di air yang perlu dilestarikan 
keberadaannya karena memiliki 
nilai penting bagi sejarah, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, agama, 
dan/atau kebudayaan melalui proses 
penetapan. 

Secara khusus, Ditjen Kebudayaan 
melakukan koordinasi dengan 
pemerintah daerah, melakukan 
pembinaan terhadap tenaga yang 
akan melakukan pencatatan dengan 
dibantu oleh UPT kebudayaan di 
daerah, serta mengirim alat-alat 
pencatatan, seperti video, kamera, dan 
lain sebagainya.

Lebih lanjut, Ditjen Kebudayaan juga 

terus melakukan berbagai usaha yang 
mendukung proses registrasi nasional 
cagar budaya sebagai warisan budaya 
nasional, revitalisasi cagar budaya 
(situs Sangiran, situs Trowulan, situs 
Muaro Jambi, rumah pengasingan 
Bung Karno di Endi, revitalisasi 
keraton-keraton, dan revitalisasi Kota 
Lama), dan juga revitalisasi taman 
budaya dan museum.

Fokus ketiga adalah penguatan 
diplomasi budaya yang salah satunya 
dengan pendirian rumah budaya di 
luar negeri. Saat ini, Kemdikbud 
sedang melakukan pengkajian 
negara dan kelembangaan rumah 
budaya ini. Konsepnya adalah rumah 
budaya ini menjadi pusat kebudayaan 
Indonesia yang menyelenggarakan 
berbagai kegiatan kebudayaan seperti 
festival film, kuliner, tari, dan lain 
sebagainya. 

Hal yang menjadi perhatian juga 
adalah penyediaan pengajar Bahasa 
Indonesia, pengajar seni dan budaya 
termasuk seni kuliner, tergantung 
kebutuhan masing-masing di negara.

Rumah budaya ini didirikan 
berdasarkan kepentingan dengan 

tiga alternatif pertimbangan, yaitu 
pertama, rumah budaya akan 
ditempatkan di perwakilan Indonesia 
di luar negeri bisa Kedutaan atau 
KJRI. Kedua, berdiri sendiri, atau 
bekerja sama dengan lembaga yang 
sudah ada ataupun berdiri baru 
dengan menyewa tempat. Ketiga, 
menginduk pada universitas yang 
mengembangkan studi Indonesia.  

Pendek kata, diperlukan kerja sama 
dengan semua pihak terkait, termasuk 
Pusat Pembinaan Bahasa, unit-unit 
utama Kemdikbud untuk pemenuhan 
guru-gurunya, maupun Kementerian 
Luar Negeri sebagai vocal point 
Indonesia di luar negeri. Untuk 
kelembagaan perlu ada Peraturan 
Pemerintah dan Petunjuk Teknis yang 
sedang dalam proses penyusunan.

Penguatan fokus diplomasi budaya 
juga mengagendakan penyelenggaraan 
World Culture in Development Forum 
bulan November mendatang yang 
diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia. 
Forum ini dilatarbelakangi keinginan 
kuat Pemerintah untuk menjadikan 
Indonesia sebagai mainstream 
pembangunan kebudayaan di dunia 
selain keinginan untuk menjadi sentra 
dari forum dunia sebagaimana ada 
World Economic Forum di Davos dan 
World Environmental Forum di Rio 
de Janeiro. Forum ini diantaranya 
akan membahas tentang demokrasi, 
ekonomi, lingkungan, dan sosial 
dalam konteks budaya.

Masih banyak lagi program-program 
Ditjen Kebudayaan yang kesemuanya 
mengarah pada visi Kemdikbud 
dan pengembangan kebudayaan di 
Indonesia pada umumnya. Yang 
perlu diingat, bahwa kebudayaan 
menyangkut nilai-nilai, pola prilaku, 
dan produk budaya. 

Kebudayaan bukan sekedar tontonan, 
tapi mengandung tuntunan. 
Bagaimana kebudayaan mengarahkan 
masyarakat agar sadar lingkungan, 
mengelola, menciptakan teknologi 
(produk budaya) untuk menyelesaikan 
suatu masalah. 
(Ditulis ulang oleh Arifah dari 
wawancara di Jakarta, 
18 Januari 2013)

Skema fokus program Direktorat Jernderal Kebudayaan
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