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    Perkembangan dunia terakhir ini sangat menuntut kita untuk dapat melakukan berbagai penyesuaian, terutama

penyesuaian kultural - yang membuat kita dapat hidup secara layak dalam pergaulan dunia yang semakin terbuka.

Namun demikian penyesuaian itu bukanlah berarti kita larut di dalamnya, apalagi sampai mengorbankan apa yang ada

di sekitar kita, apalagi itu menyangkut nilai-nilai yang selama ini merupakan potensi dasar yang ikut membantu

pembangunn bangsa.

Dalam rangka penyesuaian itu adalah tepat kalau di suatu pihak menyesuaian diri ke luar dan di lain pihak

memperkokoh kepribadian, artinya kita harus menjadi seperti ikan di air laut,  tetap tawar walaupun airnya asin. Namun

yang perlu dingingat bahwa bila seekor ikan mati, sebentar saja ia akan menjadi busuk. Hal ini sama saja dengan kita,

harus selalu sadar bahwa kita adalah kita, karena kalau kita lupa, berarti sekali lagi kita harus siap untuk dijajah.

Kenyadarkan pentingnya hal ini kepada masyarakat tidak ada jalan yang paling baik kecuali melalui pendidikan,

yaitu pendidikan formal (persekolahan), di mana pihak Depdikbud telah mencanangkan apa yang disebut dengan

kurikulum muatan lokal mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi dan ini telah isu pendidikan nasional

kita sekarang ini. Namun demikian, karena setiap wilayah mempunyai masalah pembangunan yang berbeda-beda, maka

potensi yang ada di daerah mereka masing-masing tidak mudah terlihat untuk dikembangkan di sekolah, karena hal itu

menyangkut dengan kemampuan sumber dana, sarana, dan tenaga di masing-masing daerah.

Bagi daerah-daerah tertentu jangankan mengangkat potensi wilayah mereka untuk dikembangkan dalam

kurikulum muatan lokal, untuk melaksanakan kurikulum inti saja segalanya sudah amat terbatas. Apalagi keterbatan

itu menyangkut peserta didik, baik fisik, mental, dan ekonomi.    

Betapa sulitnya merealisir kurikulum  muatan lokal atau di perguruan tinggi yang disebut dengan Pola Ilmiah

Pokok (PIP), misalnya  Universitas Riau, yang mencanangan PIP (Pola Ilmiah Pokok) yang sudah hampir sepuluh tahun,

belum terlihat adanya kemajuan, malah Universitas Riau terpaksa menyerahkan salah satu PIP-nya kepada Universitas

Lancang Kuning. Karena itu, keberadaan kurikulum muatan lokal memang tidak mutlak harus dipaksakan ada dalam

waktu yang singkat, karena masalah pembangunan pendidikan di setiap daerah tak persis sama, apalagi untuk daerah

Riau, yang daerahnya mempunyai ciri-ciri tersendiri, yang masih banyak masalah yang prinsip yang harus diselesaikan

dulu, terutama dalam menghadapi Segi Tiga Pertumbuhan (Sijori).

    Berdasarkan hal-hal di atas, maka sebelum merancang kurikulum muatan lokal, sebaiknya kita menjawab terlebih

dahulu beberapa pertanyaan kunci di bawah ini, yaitu (1) Apakah peserta didik masih punya waktu untuk mengikuti

kurikulum muatan lokal? (2) Apakah sumber daya manusia (guru), sumber dana (uang), dan sarana dan sarana cukup

mendukung? (3) Apakah kurikulum muatan lokal ikut mempengaruhi lulus tidaknya seorang peserta didik? (4) Apakah

tidak menimbulkan beban tambahan bagi peserta didik? Kesemua pertanyaan di atas memang harus dijawab

sedemikian rupa, kalau tidak, sekali lagi kita akan mengorbankan anak, dan sekali pernah jatuh korban, sulit untuk

1



diperbaiki, karena kerusakan ini menyangkut kepribadian.

     Apakah peserta didik masih mempunyai waktu untuk mengikuti kurikulum muatan lokal? Adalah suatu pertanyaan 

yang harus dijawab tuntas, karena kalau hal itu kita abaikan, justru kita akan kehilangan sumber daya manusia. yang

merupakan sumber yang paling amat berharga dari segalanya.

     Apakah guru yang akan mengajarkannya ada? Kalau ada apakah ia cukup dari orang biasa, yang hanya menguasai

teknis, atau ia juga harus dihasilkan oleh suatu institusi tersendiri. Karena itu jauh sebelum kita melaksanakan kurikulum

muatan lokal kita harus terlebih dahulu menyediakan tenaga pengajarnya. Kita tidak mau persoalan klasik masih muncul

di abad moderen ini, yaitu tak ada rotan akar pun jadi. Juga yang menyangkut dengan potensi manusia adalah soal

kepala wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan kepala sekolah setempat, apakah memang sudah punya

kemampuan ekstra sehingga dapat mewujudkan ide-ide itu secara baik dan benar. Saya takut, karena gengsi bisa saja

ikut latah membuat kurikulum muatan lokal, padahal wilayahnya tidak perlu.

    Hal yang menyangkut dana, juga merupakan suatu hal bisa merupakan sumber masalah nomor satu di samping hal

di atas, karena pada abad ini tak ada usaha yang hanya bermodalkan liur, segalanya harus ditopang dengan uang. Dan

ini juga berkaitan dengan pasilitas lainya, seperti bengkel dan laboratorium yang diperlukan.

    Apakah kurikulum muatan lokal juga menyangkut nilai kelulusan anak, kalau ia sebaiknya kita hubungkan dengan

pertanyaan nomor 4, yaitu apakah ini tidak merupakan beban tambahan. Sebab dalam kurikulum inti saja masih ada

beberapa mata pelajaran yang tumpang tintih, misalnya Pancasila, PMP, sejarah, dan PSPB. Dan ditambah dengan

masih rendahnya wawasan proses belajar kita, di mana nilai dijadikan tujuan, tujuan belajar bagaimana bisa menguasai

bahan, bagaimana bisa lulus ujian. Padahal kita mengharapkan bagaimana peserta didik dapat belejar untuk hidup, yaitu

belajar bagaimana belajar.

    Namun demikian, tidaklah berarti bahwa kurikulum muatan lokal tidak dapat laksanakan, tapi yang penting adalah

bagaimana kita merancangnya setelah mempertimbangkan semua hal di atas. 
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