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1. Latar Belakang Masalah

Setelah terjadinya perubahan di daratan Eropa dan Asia --
yang ditandai dengan keruntuhan paham komunis, maka dunia terasa
berubah. Hampir seluruh segi kehidupan manusia di permukaan bumi
ini mengalami perubahan, di mana batas kepentingan kelompok,
masyarakat, dan bangsa tertentu menjadi kabur. Orang sudah mulai
berbicara persoalan dan kepentingan bersama, sehingga Indonesia
sebagai salah satu bangsa yang besar harus pula dapat mengikuti
perkembangan baru itu dengan mengadakan berbagai penyesuaikan
diri yang positif, karena sudah tidak masanya lagi bagi daerah
atau bangsa yang hanya hidup dengan dirinya sendiri.

Seluruh segi kehidupan sekarang harus dapat diselaraskan
dengan kepentingan bersama, atau kepentingan global, yang pada
puncaknya nanti akan muncul suatu dunia baru dalam suatu kultur
global, yang akan mengaburkan batas daerah, wilayah, suku,
bangsa, dan negara yang ada di dunia, terutama disebabkan oleh
kemajuan teknologi komunikasi, baik perangkat keras maupun
perangkat lunaknya.
    Fenomena baru ini memang sangat menantang, terutama seperti
negara Indonesia yang sedang dalam proses perkembangan, namun hal
itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari penyesuaian-
penyesuaian yang harus dilakukan. Sebab kalau terlambat, akan
ketinggalan kereta. Maka untuk itu perlu dirancang suatu strategi
perubahan yang terencana dan terpadu, dalam seluruh segi
kehidupan, yang kuncinya dapat dilakukan melalui jalur
pendidikan, di mana pendidikan persekolahan  dan luar sekolah
adalah sebagai ujung tombaknya, apalagi dalam rangka wajib
belajar untuk tingkat sekolah menengah tingkat pertama pada
Pelita VI mendatang dan memasuki pembangunan jangka panjang tahap
kedua.

Disadari bahwa perubahan dunia bakal terjadi secara besar-
besaran dalam waktu yang tidak lama lagi, di mana suatu daerah
atau negara sudah ada yang merancang suatu pola pendidikan yang
bukan hanya untuk daerah atau negaranya sendiri, tapi sudah
melihat kepentingan daerah dan negara yang ada di sekitarnya. 

Sebenarnya gejala ini bukan suatu yang baru di dunia
pendidikan dunia, tapi gerakannya yang secara besar-besaran
memang baru secara jelas kelihatan akhir ini yang disebabkan 
oleh perubahan dunia seperti yang telah disebutkan di atas. 

Memang sudah ada lembaga pendidikan di suatu daerah atau
negara yang tidak hanya mencari siswa di mana tempat lembaga itu
didirikan, tetapi justru di daerah atau negara lain. Malah bukan
hanya itu, sudah ada lembaga pendidikan di suatu daerah dan
negara yang  merancang pendidikan justru untuk daerah dan negara
lain, terutama untuk memanfaatkan peluang lapangan kerja di
daerah atau negara itu. Gerakan itu secara nyata terutama bagi
daerah dan negara mempunyai sumber daya manusia yang unggul, di
Indonesia misalnya Sumatera Barat dan DKI Jakarta, sedangkan
untuk luar negeri misalnya: AS, Jepang dan Korea, dan Cina.
Apalagi hal itu juga menyangkut kepentingan ekonomi, dan termasuk
politik mereka, terutama untuk memudahkan mereka menanamkan modal
atau pemasaran produksi mereka di suatu daerah atau negara,
apalagi tenaga yang mereka  hasilnya memang sedang sangat



dibutuhkan oleh daerah atau negara yang bersangkutan untuk
membangun daerah atau negaranya.

 Radio RRI, 3 Juli l992 lalu telah menyiarkan suatu
wawancana yang menarik dengan Duta Besar AS untuk Indoensia, 
yang menyatakan bahwa keengganan investor AS untuk menanamkan
modalnya di Indonesia terutama justru memang kurangnya tenaga
profesional yang mendukung usaha yang ingin mereka laksankan di
Indonesia. 

Diyakin, sebenarnya Amerika Sarikat punya niat, sebab
menurut Duta besar itu mereka (AS) bersedia mendidik tenaga kerja
yang mereka butuhkan itu, yah tentunya hal itu juga  menyangkut
kepentingan mereka, namun di suatu pihak dapat mengambil
''model'' pendidikan macam apa yang mereka berikan, dan yang
penting untuk jangka panjang justru kita sendiri yang melakukan
pendidikan untuk itu.

Di wilayah Asia Tenggara, sudah ada kesepakan pendirian
pesanteren yang terbesar di Asia, di Simpang Panam, yang
kesepakatannya dalam bentuk Memorandum of understanding (MOU)
sudah ditandatangani belum lama ini.

Di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat, Bapedda dan
sejumlah perguruan tinggi setempat pada 24-25 Febuari l992 telah
melaksanakan seminar pendidikan yang tema tentang bagaimana dunia
pendidikan Sumatera Barat menghadapi dunia global yang sasaran
utamanya akan pembangunan Pulau Batam dan sekitarnya dan termasuk
Pulau Bintan dan sekitarnya.

Terdapat pula gejala baru, yaitu semakin besarnya jumlah 
siswa-siswa di suatu negara untuk belajar di luar nagara mereka,
seperti Malaysia, yang pada umumnya mereka tertarik dengan
perguruan-perguruan agama di Indonesia. Sehingga, seperti IAIN
SUSQA Pekanbaru Riau, tahun ajaran 1992-1993 terpaksa membatasi
jumlah yang diterima.

Betapa penting kerja sama dalam bidang pendidikan yang tidak
terikat oleh batas daerah, wilayah dan negara terbukti dengan
adanya gagasan dari Sidang Sub Komite Pendidikan Asean (SCOE)
yang berlangsung di Jakarta 10-12 September 1992 lalu, bahwa di
Jakarta bakal didirikan Universitas Asean, yang bertujuan untuk
mengantisipasi perkembangan pembangunan dewasa ini, khusus untuk
wilayah Asean, yang sangat banyak membutuhkan tenaga kerja
terdidik yang profesional. 
      Dalam mengantisipasi perkembangan perubahan dunia yang
sedemikian rupa maka tidak ada jalan lain dengan cara
menyesuaikan diri dengan tuntutan itu, supaya tidak ketinggalan
dengan negara tetangga. Memang banyak jalan yang harus ditempuh,
namun salah satu diantaranya adalah dengan melakukan perubahan
kurikulum dan profesionalisme tenaga pengela pendidikan khususnya
untuk tingkat sekolah mengengah dan pendidikan tinggi.

2. Perubahan kurikulum dan profesionalisme tenaga pengelola
pendidikan 

       Membenahi sebuah kurikulum di suatu lembaga pendidikan
bukan suatu hal yang mudah, karena pertama-tama harus dapat
memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kurikulum tersebut
sudah disusun dengan dengan telah memperhatikan kepentingan hidup
mereka di masa datang. Oleh kerena itu, dalam merancang perubahan
kurikulum harus benar-benar mempertimbangkan secara masak seluruh
aspek kehidupan yang relevan dengan perkebangan dewasa ini, yaitu
dengan jalan mengkaji ulang dasar filsafat pendidikan yang



mendasari pengembangan kurikulum, yang tidak dapat tidak perlu
mengurangi materi belajar yang bersifat akademis -- yang hanya
bertujuan untuk penguasaan ilmu, tapi harus melangkah untuk 
lebih banyak menghasilkan tenaga profesional, yang berarti lebih
banyak berorientasi kepada dunia kerja. 

Disadari bahwa untuk mendirikan sebuah sekolah kejuruan itu
sangat mahal sekali, yaitu mencapai perbandingan 1 : 20 dengan
sekolah umum, namun dengan adanya konsep adaptasi dan muatan
lokal dan pola ilmiah pokok rasanya keinginan itu bisa terwujud. 

Pemerintah tidak mungkin melakukan gerakan ini dalam waktu
yang singkat oleh segala keterbatasan, maka dirasa perlu
mengerakkan masyarakat dengan melalui pendidikan luar sekolah
dalam mengadakan pendidikan-pendidikan yang langsung berorientasi
ke dunia kerja. Dan hal yang tidak boleh diabaikan adalah tetap
melakukan hubungan baik dengan lembaga pemakai (konsumen) sebagai
syarat untuk penyesuaian keahlian yang diperlukan.

Berbicara masalah tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang ini,
maka perhatian kan tertuju pada sekolah menengah dan pendidikan
tinggi, karena pada tingkat ini peserta didik memang dipersiapkan
untuk memasuki lapangan kerja dalam arti yang sangat luas.
       Sekolah Menengah tingkat atas, baik umum maupun kejuruan
ada pendidikan tinggi yang di suatu pihak sebagai kelanjutan
sekolah menengah tingkat pertama (SMTP), sedangkan di lain pihak
dipersiapkan untuk memasuki dunia pendidikan yang lebih tinggi,
atau dunia pekerjaan, namun sayang sekali, tidak semua dari
mereka dapat langsung siap pakai, karena apa yang mereka terima
di sekolah tidak langsung berhubungan dengan dunia kerja,
sehingga mengaharuskan mereka untuk mendapatkan lagi pendidikan
khusus, yang sekali lagi akan menggunakan waktu, tenaga dan biaya
tambahan. Khusus bagi yang tidak mampu, banyak menimbulkan
masalah, seperti menjadi pekerja kasar, apakah di dalam negeri
atau pun masuk ke negara tetanngga, Malaysia atau Singapura, baik
secara resmi atau tidak, yang bukan hanya didominasi oleh tamatan
SMTA, tapi juga sarjana.
       Perubahan kurikulum khususnya pada tingkat SMTA sudah
beberapa kali dilakukan di Indonesia, karena dianggap tidak cocok
lagi dengan perkembangan peserta didik dan zaman, namun hal itu
tidaklah  terlalu jelek karena memang bermaksud baik, lagi pula
orang-orang yang yang ditugasi untuk mengubah itu hampir semuanya
tenaga profesional, yang ditunjuk oleh pemerintah, dengan
berbagai pertimbangan, apalagi sebagian besar dari pada mereka
adalah dari kalangan perguruan tinggi yang berpengalaman.
       Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat yang
mempunyai kepribadian dan harga diri, disadari bahwa setiap
rancangan kurikulum tidak akan akan pernah lepas dari misi
politis, dan demi tegaknya negara Indonesia pada landasan
ideologinya, yaitu Pancasila, namun ini bukan suatu nilai mati
yang tidak boleh disesuaikan dengan perkembangan zaman, apalagi
perkembangan itu sebenarnya adalah adalah menyangkut kepentingan
sendiri. 

Sebagai bukti bahwa setiap lima tahun sekali diadakan
perubahan kurikulum sebenarnya suatu bukti sadar dengan
perkembangan itu, karena tidak acuh sama sekali, apa lagi bila
kebutuhan tenaga kerja daerah atau dalam negeri sendiri diisi
oleh orang luar daerah apa lagi luar negeri. Kenyataan ini,
sebenarnya menunjukan betapa lemahnya hubungan lembaga pendidikan
dengan perkembangan dan terumbuhan kebudadayaan masa kini yang
sangat mudah berubah dalam arti perilaku, kebudayaan sekarang



memerlukan orang yang kreatif. Sedangkan dunia pendidikan masih
banyak menekankan pelajaran yang sifatnya hapalan, dan
indoktrinasi, sehingga kemampuan dasar anak tidak sulit muncul
kepermukaan. Apalagi masih banyal guru yang terlalu egois, yang
kalau menemukan anak yang kreatif selalu dikecam sebagai suatu
yang keluar dari norma, akibatnya banyak anak yang merasa
tertekan di sekolah, karena tidak mendapat restu dari gurunya.

Dalam memasuki dunia global - yang bakal terbentuk tidak
lama lagi, maka sudah saatnya kurikulkum ditinjau kembali secara
idealis dan realistis, yaitu dengan menggunakan mata pisau
filosofis, psikologis, dan kultural, di mana yang diutamakan
adalah pengembangan sumber daya manusia dalam arti yang luas,
yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, dengan catatan bahwa
tetap bangsa yang mempunyai kperibadian tersendiri.

Semakin kompleks dan rumitnya permasalahan pendidikan di
masa datang, maka tidak ada pilihan lain bahwa seorang tenaga
pengelola pendidikan juga harus pula orang yang benar-benar
terpilih, dalam arti profesional dengan jabatan dan 
pekerjaannya, oleh karena itu tepat apa yang diamanatkan di dalam
PP Nomor 38/1992 tentang Tenaga Kependidikan dinyatakan secara
tegas bahwa untuk ditunjuk sebagai seorang tenaga pengelola
seperti kepala sekolah, rektor, direktur, ketua, pimpinan satuan
pendidikan harus mendapatkan pendidikan khusus yang
diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Salah satu hal yang paling penting dari target yang ingin
dicapai dari pendidikan khusus itu adalah bagaimana seorang
tenaga pengelola itu dapat mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal
dan Pola Ilmiah Pokok ((PIP) perujudan keperdulian terhadap
hubungan sekolah dengan masyarakat dalam arti yang luas.

3. Filsafat dan Tujuan Kurikulum

       Sekolah adalah lembaga sosial, tempat di mana masyarakat
mempercayakan anaknya untuk dipersiapkan menjadi anggota
masyarakat sesuai dengan cita-cita, harapan-harapan, dan nilai-
nilai yang dianut oleh masyarakat itu. Oleh karena itu semua
program sekolah harus didasarkan dan diarahkan sejalan dengan
kondisi ipoleksusbud dari masayarakat tersebut. Dengan demikian
proses pendidikan dan hasilnya harus mengacu pada suatu pola
kurikulum yang berencana sesuai dengan pandangan masyarakat.

Cita-cita dan pandangan suatu masyarakat akan tercermin
dalam fisafat pendidikan yang mendasari sistem pendidikannya,
yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang baik menurut mereka.
Di samping itu filsafat pendidikan itu akan memberikan petunjuk
tentang cara berbuat dan cara bertingkah laku yang baik menurut
masayarakat itu, yang sekaligus juga digunakan sebagai patokan
prinsip-prinsip hidup dari setiap anggotanya.

Filsafat pendidikan Indonesia jelas mengacu kepada filsafat
negara, yang dikenal juga sebagai idiologi negara, yaitu
Pancasila, hal itu terlihat jelas dalam rumusan Undang_undang RI
Nomor 2 tahun l989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana
dikatakan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk
mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan
martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan
nasional.

Sepintas lalu, fungsi pendidikan nasional dibatasi
sedemikian rupa, namun di pihak lain, kalau itu menyangkut



kepentingan dalam rangka menyesuaian diri dengan perkembangan
zaman, dapat memperluas wawasan peserta didik mengacu kepada
kepentingan dunia global, dengan cara memodifikasi kurikulum
nasional yang dapat diubah sesuai dengan saluran yang diinginkan,
oleh peserta didik dari berbagai asal daerah atau negara yang
berlainan, sehingga tidak adalagi istilah sekolah yang di kotak-
kotak, baik itu dalam bentuk rayon, daerah atau negara. Hal itu
tentu dengan catatan bahwa harus mempersiapkan suatu jaringan
kerjasama di bidang pendidikan secara global pula, karena sarana
dan pra sarananya tentunya mahal harganya, tapi dengan kerja sama
semua itu bisa ringan, cuma mungkin adalah masalah tenaga
pendidiknya harus mengusai bahasa internasional, yaitu Inggeris.

Hal yang pasti muncul kepermukaan, adalah soal pergaulan
antardaerah atau antarbangsa itu, apakah tidak berbahaya? Karena
mereka berada dalam suatu sekolah? Jawabnya, bisa bermacam-macam,
tapi yang jelas, dengan perkembangan teknologi kumunikasi yang
sedemikian canggih, tanpa kontak langsung melalui sekolah,
peserta didik juga dapat melihat dan meniru nilai-nilai dan
pandangan hidup yang berbeda. Menurut penulis, sudah saatnya
sekarang nilai-nilai dan pandangan hidup memasuki uji coba
keluar, setelah memasuki masa pemantapan sejak adanya penataran
P4 sebagai  realisasi TAP MPR II/MPR/l978, tentang Pedoman dan
Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4).

Maka untuk mengantisiasi kecenderungan dunia sekarang ini
sudah saatnya menata pendidikan dengan sebuah materi yang dapat
memberi bekal kepada peserta didik untuk dapat hidup di mana
saja, tidak terikat oleh waktu dan tempat, di mana kecenderungan
ini pernah dipaparkan oleh Prof. Dr. Taufik Abdullah, seorang
pakar sejarah kebudayaan lulusan Harvard University, dalam
seminar Pengembangan Pendidikan Sumatera Barat memasuki tahun
2000-an, 24-25 Febuari l992 lalu di Padang, di mana beliau
menegaskan bahwa untuk memasuki tahun 2000-an perlu dipersiapkan
suatu sistem pendidikan yang berlandaskan strategi kebudayaan,
yang mengacu kepada terbentuknya kebudayaan global, yang memung- 
kan peserta didik sanggup hidup dalam dunia yang terbuka.

Kalau melihat dunia pendidikan dari sudut filsafat, berarti
juga melihat semua unsur filosofinya, yaitu unsur ontologi (yang
menyangkut materi pelajaran), efistemologi (yang menyangkut
metodologi pendidikan), dan aksiologi (yaitu yang mengangkut
kegunaan hasil dari pendidikan). Yang jelas semua aspek dalam
kajian filsafat di atas harus menjadi mata pisau untuk  membendah
dunia pendidikan menengah.

Sangat dirasakan sekali masih rendahnya orientasi kepada
masyarakat atau peserta didik, di mana baik secara aksiologi,
epistemelogi, maupun aksiologinya masih terlalu banyak menekankan
pada penting kreativitas guru dari pada kreativitas murid,
padahal hakekat sebuah sekolah itu adalah tempat siswa belajar
bukan tempat guru mengajar. Lagi pula kurikulum lebih banyak
berorientasi pada peningkatan mutu proses belajar bukan pada mutu
produknya.

4. Landasan psikologis dan dasar metodologi pendidikan dunia   
   Global

Berbicara masalah landasan psikologis, berarti berbicara
masalah belajar. Polemik yang tajam antara Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Mendikbud), Dr. Fuad Hassan, dan Menteri Riset dan



Teknologi (Menristek), Prof. Dr. B.J. Habibie, tentang tenaga
siap pakai sebenarnya dialamatkan kepada masalah belajar yang
disebutkan di atas. Di suatu pihak berpegang pada pengembangan
manusia seutuhnya, sedangkan di lain pihak pada manusia (tenaga)
siap pakai, yang berarti, Mendikbud menekankan pentingnya
pencapaian tujuan  pendidikan dalam jangka panjang, sedangkan
Menristek bicara dalam jangka pendek.

Perbedaan padangan kedua menteri ini sebenarnya hanya
terletak pada prioritas atau kebutuhan dan kejelasan program
pendidikan, yang jangan hanya bertumpu pada hal yang umum saja
tapi juga harus meperhatikan hal-hal yang khusus. Yaitu bagaimana
menjadikan pendidikan kejuruan lebih dekat dengan kebutuhan
masyarakat.

Melihat kenyataan ini, maka berarti ada pandangan psikologis
yang belum tepat (benar), terutama dalam menerapkan teori belajar
dari sistem kurikulum, di mana masih terpusat pada guru, padahal
sudah ada sepakat untuk memakai metoda pengajaran yang disebut
dengan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), namun hal itu  belum 100
persen terwujud, karena masih terkebelakangannya guru dengan
sistem pengajaran yang berpusat pada guru.

Untuk mengantisipasi masalah ini, maka penulis menganjurkan
bahwa pandangan teori belajar yang paling cocok diterapkan adalah
teori belajar Gestalt (Oemar Hamalik, l990: 85), yaitu suatu
teori yang bertitik tolak dari suatu keseluruhan. Keseluruhan
yang bukan jumlah dari bagian-bagian, melainkan suatu keseluruhan
yang bermakna. 

Prinsip belajar yang diterapkan dengan dasar teori ini
adalah (1) Belajar dimulai dari keseluruhan menuju ke bagian-
bagian, (2) Keseluruhan memberikan makna kepada bagian-bagian,
(3) Bagian-bagian dilihat dalam hubungan keseluruhan berkat
individuasi bagian dari keseluruhan, (4) Belajar memerlukan
pemahaman, dan (5) Belajar memerlukan reorganisasi pengalaman
yang terus menerus.

Sedangkan implikasinya dalam penyusunan kurikulum adalah
atas dasar keseluruhan (global), yang memungkinkan siswa
berinteraksi dalam lingkungan dan yang menimbulkan pemahaman
kepada mereka. Teori belajar ini melahirkan suatu dasar
penyusunan kurikulum yang bersifat terpadu, di mana dunia
pendidikan tidak dipandang sebagai menara gading, tapi dari dan
berada di masyarakat yang luas. Karena selama ini masih melihat
anak yang unggul di sekolah tapi gagal di masyarakat. Apalagi
sampai ada anak yang menjadi raksasa di dalam dirinya, tapi
menjadi semut di dalam masyarakatnya sampai sekarang masih
melihat kecenderungan itu.

Karena itu, kurikulum harus dirancang pula secara terpadu,
dengan memperhatikan semua unsur yang terlibat baik secara
langsung maupun tidak langsung, terutama dengan peserta didik dan
produsen dalam arti yang luas, bukan hanya untuk memenuhi ke
inginan orang tua, guru, atau sekolah, tapi menjangkau ke depan.

5. Landasan kultural pendidikan dunia global

Sebenarnya pada awal tulisan ini sudah banyak disebutkan
aspek-aspek yang menyangkut kultur, namun berikut akan dipertajam
lagi. Bila bicara kultur dari suatu masyarakat berarti bicara
kepada seluruh aspek dalam kehidupannnya, apakah itu aspek
material maupun non material, yang dipakai oleh  suatu kelompok
masyarakat tertentu sebagai pasilitas kehidupan.



Apakah kultur yang bangsa ini bisa memenuhi atau mengikuti
kultur global yang lalu dituangkan di dalam sistem pendidikan?
Jawabnya bisa, yaitu kalau yang duimaksudkan adalah bukan
perubahan kepribadian, yaitu seperti ibarat ikan di dalam air
laut, yang tetap tawar, hanya ikan (orang) yang mati (tidak
sadar) yang bisa terpengaruh oleh lingkungan, yang pada saat
pemantapan ideologi Pancasila melalui P4 telah dilaksanakan
dengan mantap. Jadi tidak perlu ditakuti.

Kurikulum yang berwasasan kultur yang global yang diharapkan
adalah dengan cara pemantapan ke dalam dan penyesuaian ke luar,
yaitu memantapkan kebudayaan nasional dalam rangka menyesuaikan
diri dengan perkembangan zaman, sehingga anak tetap dapat hidup
dimasyarakatnya dan tidak pula canggung di masyarakat yang luas.

Ini memang suatu yang amat sulit, karena dengan terbuka
nya dunia, oleh komunikasi yang terbuka lebar orang akan mudah
mengenal hal-hal yang baru, yang disadari atau tidak, cepat atau
pelan-pelan akan mengubah nilai dan perilaku peserta didik,
karena itu pola kurikulum boleh saja mengacu kepada kepentingan
global, tapi yang harus diingat bahwa harus ada adalah bagaimana
kita tetap kita dan mereka adalah mereka.

Padang 7 Januari 1993

Said Suhil Achmad


