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Gonjang gajing Kurikulum 2013 atau Kurtilas sebenarnya enggak perlu dibesar-besarkan, apalagi
sampai dihadapkan, bahkan dipertentangkan dengan Kurikulum Tahun 2006 (KTSP), karena kedua konsep
maupun substansi kurikulum ini sangat baik, walaupun ada perbedaan-perbedaan dalam konteks struktur,
muatan maupun system penilaian.

Tetapi perbedaan itu sebenarnya enggak mendasar apalagi sampai frontal dan ekstrim antara
Kurtilas dengan KTSP. Secara substansi Kurtilas lebih mengutamakan sikap, sedangkan KTSP lebih
mengutamakan kognitif atau pengetahuan. Pasalnya, sudah siapkah kita melaksanakan Kurtilas secara utuh
baik sarana pendukung maupun pelaksana di lapangan?

Yang dikeluhkan sebagian guru pada Kurtilas adalah masalah penilaian dan pengisian raport
khususnya di Sekolah Dasar (SD) yang dianggapnya terlalu sulit dan rumit dalam mengolah nilai. Begitu
juga sebagian orangtua murid mengeluhkan mungkin ini karena system penilaian bersifat deskriptif kualitatif
bukan berbentuk angka.

Tetapi sebenarnya ada jalan keluar yaitu aplikasi penilaian yang diterbitkan dari berbagai sumber
salah satunya adalah kemendikbud walaupun agak lambat, tinggal bagaimana kemauan guru yang harus
didukung oleh berbagai pihak, termasuk kemauan yang kuat dalam diri guru untuk memiliki kemampuan
dasar komputer.

Gurupun enggak boleh merasa paling pinter dan paling tahu, mari sama-sama kita belajar dan
membuka diri untuk meningkatkan profesionalitas kita! Kalau kita sudah merasa paling pinter enggak mau
belajar dan membuka diri akhirnya kita seperti jalan di tempat. Sedangkan iptek terus maju dan berkembang
yang pada akhirnya kita hanya sebagai penonton masa depan, bukan lagi sebagai pelaku pengantar masa
depan.

Bila perlu guru harus bisa bermimpi 100 tahun kedepan, sebab menjadi guru profesional sejati
enggak semudah membalik telapak tangan, perlu belajar dan belajar. Guru modern harus mau merubah
paradigma lama ke paradigma modern, merubah mindset, mereformasi diri dalam konteks pelaksanaan
proses belajar mengajar.

Perlu diingat, mau enggak mau, suka enggak suka, keberhasilan pelaksanaan Kurikulum 2013,
Kurikulum 2006 maupun Kurikulum 2020 nanti tetap porsi terbesar ada di tangan guru. Sebab guru yang
berhadapan langsung kepada murid setiap hari dalam menyajikan materi. Sedangkan keberhasilan
pelaksanaan kurikulum yang ditentukan sarana dan prasarana hanya sebagian kecil dari pelaksanaan
kurikulum itu sendiri.

Secara pribadi penulis sih enggak punya kepentingan langsung, dalam konteks pemberlakuan
kurikulum. Mau diberlakukan Kurikulum 2013 (kurtilas) maupun maupun Kurikulum 2006 (KTSP) bagi
saya enggak terlalu masalah karena kedua kurikulum ini mempunyai misi yang sama, yaitu mencerdaskan
anak-anak bangsa.

Kalau kedua kurikulum ini dikawinkan mungkin lebih bagus, yang penting kedua kurikulum ini
jangan dikonfrontir satu sama lainnya seolah-olah ada perbedaan yang sangat mendasar dan ekstrim. Para
pencetus atau para pembuat Kurikulum 2013 juga jangan merasa paling sempurna bahkan terkesan enggak
boleh disempurnakan, begitu juga sebaliknya para pencetus kurikulum 2006, sebab kurikulum memang harus
dinamis dan bergerak enggak stagnasi.

Menurut penulis, kurikulum yang baik dan ideal adalah kurikulum yang mudah dicerna dan
diterjemahkan dari bahasa kurikulum kedalam bahasa pengajaran, dari bahasa pengajaran ke dalam bahasa
sosial. tetapi juga harus ada tantangannya kedepan yang bermuara pada kemajuan bangsa.

Orang yang bisa menerjemahkan bila perlu mengunyah bahasa kurikulum ke-dalam bahasa
pengajaran, dari bahasa pengajaran ke-dalam bahasa sosial adalah guru-guru yang qualified, guru-guru yang
tahu tugasnya, tahu tanggungjawabnya, sebab ini mempunyai implikasi sosial secara langsung terhadap
kemajuan pendidikan.

Bahkan menurut penulis kurikulum harus berada di depan zaman, bukan lagi mengikuti zaman, sebut
saja zaman yang penulis maksud adalah Bangsa Amerika, Rusia dan Bangsa-bangsa Erofah, karena negara



inilah yang sedang memegang zaman karena lebih menguasai hightech (ruang angkasa) dibanding negara-
negara lainnya walaupun sekarang negara-negara di Asia sedang berkembang pesat seperti Tiongkok, Jepang
dan Korea hampir-hampir menyusul Negara-negara maju di atas.

Menurut penulis Se-ekstrim-ekrtimnya perubahan kurikulum di negara manapun di dunia ini enggak
akan menghapus pelajaran-pelajaran pokok. Pasti ada roh kurikulum yang terdahulu, sebut saja Kurikulum
tahun 2013 pasti ada rohnya Kurikulum tahun 2006, begitu juga Kurikulum 2006 pasti ada roh Kurikulum
2004 dan seterusnya.

Mantan Wakil Presiden periode 2009-2014, Boediono, tidak sepakat apabila kurikulum 2013 harus
diubah. Menurut Boediono, kurikulum itu hanya butuh penyempurnaan sehingga tidak perlu sampai
dihentikan pelaksanaannya.

“Kurikulum 2013 itu penuh hal bagus, tantangan siswa dan guru untuk menghasilkan pengajaran
yang baik. Saya harapkan ini tetap dilanjutkan, tapi dengan perbaikan, persiapan yang baik,” kata Boediono
usai menghadiri peluncuran buku “Sisi Lain Istana 2” di Bentara Budaya Jakarta, (Kompas.com, 9/12/2014).

Di tempat terpisah Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, Kurikulum 2013 bukan dicabut,
melainkan diperbaiki dalam hal penerapan. Menurut Kalla, pemerintah memperpanjang masa transisi
Kurikulum 2006 ke Kurikulum 2013 agar kurikulum baru lebih sempurna ketika dilaksanakan pada
kemudian hari.

“Enggak dicabut, hanya lebih diperbaiki penerapannya, enggak dicabut. Siapa bilang dicabut? Hanya
masa transisinya kita tambah supaya lebih mantap, supaya mantap nanti apabila dilaksanakan,” kata Kalla,
(Kompas.com, 9/12/2014) di Jakarta. Ia menyampaikan, sejauh ini masih ada sekolah yang menerapkan
Kurikulum 2013. Adapun sekolah lain diberi waktu lebih kurang setahun untuk meningkatkan mutu guru
sebelum melaksanakan Kurikulum 2013.

Kementerian Agama mengintruksikan terhadap Madrasah untuk tetap menggunakan kurikulum 2013
akan tetap diberlakukan hingga ada penjelasan lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Pak Menteri Agama telah mengirim surat surat ke Kemendikbud untuk meminta klarifikasi tentang rencana
evaluasi kurikulum 2013,” ujar Direktur Jendral Pendidikan Islam Kamaruddin Amin kepada Republika,
(11/12/2014).

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, meminta agar Menteri Kebudayaan dan
Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan menghormati kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, M Nuh, terkait Kurikulum 2013.
Menurut Fahri, kebijakan tersebut jangan serta-merta dihapus begitu saja.

“Tolong jangan semua kebijakan yang serius dipikirkan kabinet SBY jadi kayak mau dimentahkan,
jika ingin menghentikan Kurikulum 2013, kata Fahri, Anies harus memiliki asumsi yang luas untuk
mempertanggungjawabkan keputusannya. Fahri menyarankan agar Anies dan Nuh bertemu untuk membahas
persoalan tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan agar nantinya tercapai keputusan yang benar-benar tepat
tentang penghentian Kurikulum 2013. (Kompas.com 8/12/2014).

Mantan Mendikbud Mohammad Nuh menegaskan Permendikbud Nomor 160/2014 yang
ditandatangani Mendikbud Anies Baswedan pada 11 Desember 2014 mewajibkan pembelakuan Kurikulum
2013 paling lama tahun ajaran 2019/2020.
"Jadi, seluruh sekolah wajib melaksanakan Kurikulum 2013 paling lama tahun ajaran 2019/2020 dan istilah
'paling lama' itu berarti bisa dimulai sejak sekarang juga," katanya di sela peletakan batu pertama SMP Al-
Islah, Gunung Anyar, Surabaya. (Republika Online, 14/12).

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan mengungkapkan, tidak ada
satu dokumen pun yang menunjukkan letak kekurangan Kurikulum 2006 hingga harus diganti menjadi
Kurikulum 2013. Padahal, dibanding Kurikulum 2013, Kurikulum 2006 lebih “luwes” dalam memberikan
ruang sekolah untuk menyusun kurikulumnya sendiri.

“Tidak ada kajian yang berujung pada kesimpulan bahwa Kurikulum 2006 urgensi pindah ke
Kurikulum 2013. Padahal, itu diperlukan. Apa koreksinya? Apa masalah Kurikulum 2006?” ungkap Anies
Baswedan kepada Kompas TV dalam wawancara khusus di kantornya, Senin (8/12/2014). Justru yang
ditemukan oleh Anies, kementerian era sebelumnya langsung membuatkan kurikulum baru.

Ending dari gonjang ganjing Kurikulum 2013 semua pihak harus berpikir jernih, kalau memang
Kurikulum 2013 lebih banyak kemaslahatannya dari pada mudharatnya atau dengan kata lain lebih banyak
manfaatnya dari pada buruknya dibandingkan dengan Kurikulum 2006 alias KTSP lanjut terusss!!!, tetapi
kalau memang Kurikulum 2013 lebih banyak mudharatnya dari pada kemaslahatannya atau dengan kata lain



lebih banyak kebaikannya dari pada buruknya kita kembali ke Kurikulum 2006 dengan catatan harus dikaji
secara mendalam.

Harapan penulis, yang terpenting  anak-anak bangsa kita ini jangan sampai menjadi korban kondisi,
baik secara moril maupun materil, yang bermuara kepada tersumbatnya kemajuan bangsa ini, sebab penulis
hanya bermimpi agar bangsa kita menjadi bangsa yang maju, mandiri, memiliki marwah terhadap bangsa-
bangsa lain di dunia ini dalam rangka menuju kemakmuran Indonesia Raya yang merata dari Sabang sampai
Merouke◙Hamka/P.01.


