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Assalamualaikum Wr Wb  
  
Selamat atas ditulisnya buku dengan judul “MERDEKA BELAJAR 
MERDEKA MENGAJAR”. Kehadiran buku tidak lepas atas dedikasi dari 
para dosen dari berbagai disiplin ilmu dengan 76 penulis dari PTN/PTS di 
Indonesia.  
  
Buku antologi ini diharapkan dapat menambah sumbangsih ilmu pengetahuan 
bagi masyarakat dan khususnya bagi dosen-dosen, sehingga para dosen sesuai 
dengan amanat UU No 12 tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 12, 
Ayat 3 yang menyatakan bahwa “Dosen secara perseorangan atau 
berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh 
Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar 
dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca 
tulis bagi Sivitas Akademika”.  
  
Saya sebagai seorang dosen dan saat ini sebagai Rektor Universitas Negeri 
Medan ikut bangga boleh dipercayakan untuk memberi Kata Sambutan 
sebagai pengantar dalam buku ini. Secara pribadi dan institusi, saya 
mengucapkan terima kasih banyak buat para penulis dan penerbit atas 
kepercayaan yang diberikan dan saya berharap kehadiran buku Antologi ini 
dapat bermanfaat dan sebagai salah satu bentuk implementasi kebijakan 
“Merdeka Belajar” yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
yang menonjolkan “literasi baca” sebagai fokus pengembangan sumberdaya 
manusia Indonesia.  
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Apresiasi patut kita berikan kepada 76 orang penulis, yakni para dosen dari  
berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, yang 
telah menghasilkan karya sebuah buku yang luar biasa ini. Semoga lahirnya 
buku ini dapat sebagai referensi dan motor penggerak literasi di Indonesia, dan 
sekaligus sebagai hadiah persembahan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 
Republik Indonesia yang ke 76 yang mengusung tema “Indonesia Tangguh, 
Indonesia Tumbuh”. 
 
Kepada para penulis, penerbit dan semua pihak yang telah dengan sungguh-
sungguh menyusun dan menyelesaikan hingga terbitnya buku ini, kami 
mengucapkan “Selamat dan Sukses.” Semoga segala usaha dan jerih payah 
yang telah dilakukan menjadi amal kebaikan dan membawa manfaat sebesar-
besarnya bagi kemajuan pendidikan dan peradaban. 
 
Wassalamualaikum Wr Wb 
 
Salam Merdeka belajar 
Rektor Universitas Negeri Medan 
 
 
 
Dr. Syamsul Gultom, S.KM., M.Kes. 
NIP 197605132000121003 
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Assalamu’alaikum War. Wab. 
 
Salam Sejahtera untuk Kita Semua. 
Selamat atas terbitnya buku MERDEKA BELAJAR MERDEKA 
MENGAJAR yang ditulis oleh 76 dosen dari para dosen PTN/PTS seluruh 
Indonesia. Buku ini menjadi penyemangat dan menginspirasi bagi para 
akademisi dalam menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
(MBKM). Inspirasi cemerlang dari buku ini membawa aura positif akan 
perubahan yang dilakukan sejalan dengan program MBKM, karena program 
MBKM memberikan ruang luas kepada para pimpinan, dosen, dan mahasiswa 
untuk mengembangkan kreatiVitas, inovasi, invensi dan produktiVitas yang 
tinggi, agar lulusan Perguruan Tinggi berdaya saing global.  
 
Apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada 76 penulis dari berbagai 
disiplin ilmu, yang telah menyumbangkan gagasan dan pikiran yang 
mencerahkan terkait merdeka belajar pada program MBKM. Hadirnya buku 
MERDEKA BELAJAR MERDEKA MENGAJAR ini akan ikut memberikan 
warna dan menyuarakan adanya perubahan yang dipertegas Pemerintah demi 
kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, walaupun sesungguhnya 
kemerdekaan belajar ini sudah banyak dilakukan oleh pesantren dan juga 
lembaga-lembaga pendidikan unggul di Negeri ini. Saya bersyukur atas 
terbitnya buku ini yang menunjukkan bahwa para dosen masih berkomitmen 
untuk selalu mengembangkan dan menyebarluaskan ide-ide besarnya, agar 
dapat menginspirasi insan akademisi di Indonesia dalam bentuk tulisan, 
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terutama bagi insan akademisi yang bertahan dengan kemapanannya, dan 
enggan melakukan berbagai perubahan yang bersifat out of the box. 
 
Buku ini menjadi bagian wujud nyata dari program MBKM, yaitu kolaborasi 
dengan sejawat baik di dalam perguruan tinggi maupun lintas perguruan 
tinggi, negeri maupun swasta. Wujud dari buku ini menunjukkan bahwa 
sebuah karya tidak harus dibuat seorang diri secara eksklusif, tetapi bisa 
disusun secara kolaborasi, sehingga melahirkan karya besar MBKM dalam 
perspektif yang lebih luas dan beragam. 
 
Selaku Rektor Universitas Islam Malang turut bahagia dan berterima kasih, 
telah diberi kesempatan untuk memberikan kata pengantar buku yang sangat 
bermakna ini. Besar harapan, buku-buku inspiratif lainnya dapat terus 
bermunculan mewarnai khazanah budaya literasi Indonesia. Seperti diketahui 
bersama bahwa tingkat literasi di Indonesia masih sangat memprihatinkan. 
Mahasiswa yang masih dalam proses mencari ilmu untuk mengembangkan 
potensinya perlu dukungan dari semua pihak, terutama dosen yang banyak 
melakukan riset maupun pengabdian pada masyarakat, akan menjadi agen 
perubahan pada garda terdepan di kalangan mahasiswa. 
 
Buku ini sangat layak untuk dibaca oleh para dosen, mahasiswa, praktisi 
pendidikan, pemerhati pendidikan dan masyarakat pencinta ilmu, untuk diajak 
berpikir dan berbuat secara entertaint dalam praktik pendidikan, sehingga 
dapat membuka cakrawala pandang pembaca untuk mengubah paradigma 
pendidikan di era Revolusi Industry 4.0 menuju Society 5.0, yang pada 
akhirnya melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas-bermoral dengan cepat 
mengubah Indonesia dan Dunia.  
 
Untuk itu, sekali lagi saya menyampaikan selamat dan sukses atas terbitmya 
buku inspiratif ini, semoga membawa keberkahan dalam dunia pendidikan, 
utamanya kepada 76 penulis, manfaat dan berkah bagi pembaca dan  penulis 
juga dapat berkarya lebih hebat lewat tulisan selanjutnya. Amien 
Wassalamu’alaikum War. Wab. 
 
Malang, Juli 2021 
Rektor Universitas Islam Malang 
TTD 
Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si 
 



Kata Sambutan 
 

Rektor Institut Teknologi Del 
Prof. Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D., IPU. 

 
 
 
 
 
 
 
Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar 
Manusia merdeka tidak hanya bebas dari tekanan, ancaman, kebodohan, 
keterpurukan, tetapi mau dan mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri untuk 
berpikir, memiliki cita-cita dan kehendak, serta tekad berupaya untuk 
mewujudkannya. Manusia merdeka mampu menghasilkan nilai tambah dari 
apa yang sudah dipikirkan, diupayakan, dan diwujudkannya. Nilai tambah 
tidak hanya terjadi melalui metode, prinsip, proses, luaran, namun termasuk 
seberapa besar perannya dalam mengatasi problema kehidupan dan 
membangun inspirasi dan antisipasi, serta menunjukkan semakin banyak 
manfaat lain seperti martabat manusia dan lingkungan hidup. Manusia 
merdeka memiliki kemampuan mengenali diri dan melatih diri secara utuh. 
Mengenali kapasitas menjadikannya memiliki komitmen untuk menggali nilai-
nilai lain yang perlu dikembangkan dan dimiliki.  
 
Merdeka Belajar membebaskan para peserta didik agar bebas dari opresi 
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang dapat mencegah usaha dan 
pencapaian cita-cita mereka. Merdeka belajar mampu mengartikulasikan 
kehendak belajar dan mengupayakan dengan berbagai cara. Merdeka belajar 
tidak membatasi kehendak untuk maju hanya oleh alasan yang menghimpit 
dirinya. Merdeka belajar menciptakan orang-orang yang selalu mau 
melangkah dan berprinsip “di mana ada kemauan disitu ada jalan”.  
 
Dengan meminjam teori belajar menurut Thorndike, proses belajar adalah 
interaksi antara rangsangan dan tanggapan. Rangsangan atau stimulus adalah 
hal-hal yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, 
kehendak, atau lainnya yang ditangkap melalui panca indera. Sedangkan 
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tanggapan adalah reaksi yang dihasilkan peserta didik ketika belajar, yang 
dapat pula berupa pikiran, perasaan, gerakan atau tindakan. Ketika seseorang 
belajar dapat dilihat pengaruhnya pada perubahan perilaku. Perubahan tingkah 
laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkrit yaitu yang dapat diamati, 
dan yang tidak dapat diamati. Ada tiga hukum belajar menurut Thorndike, 
yaitu efek, latihan, dan kesiapan. Merdeka belajar berarti bagaimana ketiga 
hukum di atas dapat memperkuat tanggapan ketika belajar.  
 
Pendidikan yang memerdekakan mengutamakan karakter sebagai salah satu 
indikasi perubahan perilaku. Karakter itu terdiri dari daya pikir, rasa, dan 
kehendak untuk dapat memilih dan memutuskan yang disebut kebajikan. 
Inilah alasan pentingnya pendidikan karakter dalam pembelajaran. Pada 
dasarnya hakikat dari pendidikan karakter adalah melakukan proses berpikir 
berbasis konten, dan mengembangkan metode berpikir transformatif reflektif 
yang tercermin dari perubahan afektif. Modal awal yang perlu adalah 
kesetaraan antara daya, rasa, dan kehendak persona secara menyeluruh untuk 
bisa melakukan pembaharuan budi. Transformasi setiap persona akan 
mewujudkan tranformasi sosial yang lebih besar, seperti yang dilakukan terkait 
dengan Kampus Merdeka - Merdeka Belajar.  
 
Program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar membangun komitmen secara 
sama-sama melangkah dan melangkah bersama-sama yang diwujudkan dalam 
pencetusan kesepakatan mengisi bagian mana yang dapat dilaksanakan dengan 
prinsip memuliakan manusia dengan relasinya terhadap ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menggelorakan Kampus 
Merdeka – Merdeka Belajar, seperti pertukaran pelajar yang memberikan 
kesempatan mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain. Dengan 
demikian Fakultas dan Program Studi (Prodi) terkait melakukan diskusi 
kurikulum, mendaftarkan mata kuliah yang dapat ditawarkan oleh Prodi di 
perguruan asal ke perguruan tinggi lain. Untuk mewujudkan Kampus 
Merdeka-Merdeka Belajar, kampus dapat mengembangkan program lain 
seperti membangun desa melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik sesuai kondisi 
lingkungan sekitar, menjalin kerjasama dengan industri dalam pelaksanaan 
merdeka belajar. Program bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar 
kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang 
secara langsung bersama-sama masyarakat. Mahasiswa juga diharapkan 
mampu mengidentifikasi potensi dan menangani masalah hingga 
mengembangkan potensi desa dan meramu solusi untuk masalah yang ada di 
desa. Program lain yang dapat dilakukan oleh kampus merdeka-merdeka 
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belajar adalah membangun kolaborasi dengan pemda setempat, industri, 
maupun sekolah-sekolah dan menemukan apa yang menjadi kebutuhan mitra 
dalam pelaksanaan merdeka belajar khususnya untuk program magang atau 
kerja praktik, dan asistensi mengajar di satuan pendidikan. 
 
Dengan demikian, Kampus Merdeka-Merdeka Belajar menggambarkan, di 
mana pun dan dengan siapa pun, setiap personal yang memiliki karakter 
mampu membangun pembelajaran dan mendapatkan solusi untuk setiap 
permasalahan kehidupan dan lingkungan. Pengalaman belajar yang merdeka 
ini memberikan makna baru dalam belajar hidup bersama dengan orang lain, 
belajar menghadapi dan memecahkan masalah, yang kemudian menjadi modal 
dalam membangun kemampuan belajar sepanjang hayat. Merdeka belajar 
menjadi wahana dalam membentuk manusia paripurna yang terampil dalam 
membangun kehidupan dan merayakan kehidupan itu sebagai sebuah 
anugerah menjadi bermakna selama masih ada kesempatan.  
 
 
 
 
Salam Merdeka belajar 
Rektor Institut Teknologi Del 
 
 
 
Prof. Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D., IPU. 
NIP 196812311993031015 
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Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia  
Dr. H. Ahmad Amarullah, M.Pd. 

 
 
 
 
 
 
Assalamu’alaikum wr. Wb. 
Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan 
karunia-Nya sehingga buku Antologi yang ditulis oleh para dosen atau 
akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan judul “Merdeka 
Belajar, Merdeka Mengajar” telah berhasil diselesaikan  dan diterbitkan. 
Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW 
yang telah mengajak umat manusia untuk senantiasa belajar dan terus 
memperbaiki diri. 
 
Alhamdulillah, kehadiran buku Antologi ini merupakan salah satu wujud 
kepedulian para dosen dan akademisi dalam menyikapi dan memaknai 
kebijakan pemerintah “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM)”  
melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang lebih menitikberatkan pada 
sistem dan model pembelajaran yang lebih “merdeka” dan “kolaboratif” baik 
dengan sesama institusi pendidikan maupun dengan institusi non-pendidikan. 
 
Kebijakan pemerintah “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” tentu 
menimbulkan respon tersendiri bagi para dosen selaku  akademisi bagaimana 
menyikapi, merencanakan, menyusun dan mengimplementasikan sistem dan 
model belajar yang paling sesuai dengan kebijakan tersebut. Dan di buku 
Antologi inilah akan dijumpai berbagai pandangan, pemikiran, dan juga 
mungkin gambaran usulan untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM di 
era informasi teknologi yang sangat cepat berubah dewasa ini. Sebagai 
pendidik profesional, para dosen tentu memiliki kiat dan cara tersendiri  untuk 
bisa menghasilkan output lulusan peserta didik yang benar-benar sesuai 
dengan tujuan dan target kebijakan MBKM tersebut. 
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Apresiasi setinggi-tingginya kita berikan kepada para dosen dari berbagai 
disiplin ilmu ini yang telah berpartisipasi dan turut menghasilkan karya sebuah 
buku yang sangat bermanfaat dan luar biasa ini. Semoga dengan lahirnya buku 
Antologi ini bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi segenap para akademisi 
di Indonesia, dan sekaligus sebagai persembahan dalam menyambut Hari 
Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 76. 
 
Kepada para penulis, penerbit dan semua pihak yang telah dengan sungguh-
sungguh menyusun dan menyelesaikan hingga terbitnya buku ini, kami 
mengucapkan “Selamat dan Sukses.” Semoga segala usaha dan jerih payah 
yang telah dilakukan menjadi amal kebaikan dan membawa manfaat sebesar-
besarnya bagi kemajuan pendidikan dan peradaban.  
 
 
Nasrun minallah wa-fathunqarib, wabasyiril mu’minin. 
Wassalamu’alaikum  wr. wb. 
  
 
 
 
Tangerang,      Agustus 2021. 
Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia 
Rektor, 
 
 
 
Dr. H. Ahmad Amarullah, M.Pd.  
NBM:630.269 
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Assalamualaikum Wr Wb  
 
Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat 
rahmat dan hidayahNya sehingga pembuatan buku Antologi yang berjudul 
“Merdeka Belajar Merdeka Mengajar” telah berhasil diselesaikan dengan baik 
oleh Penerbit Yayasan Kita Menulis. Kehadiran buku Antologi ini sekaligus 
sebagai salah satu implementasi kebijakan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan mengeluarkan Kebijakan Merdeka Belajar : Kampus Merdeka 
yang diartikan sebagai bentuk pemberian kebebasan secara otonom kepada 
lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi yang berbelit dan kebebasan 
bagi mahasiswa memilih program yang diinginkan.  
 
Apresiasi yang setinggi-tingginya diberikan kepada 76 orang penulis, yakni 
para dosen dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai perguruan tinggi di 
Indonesia, yang telah menghasilkan karya sebuah buku yang luar biasa ini. 
Semoga lahirnya buku ini dapat sebagai referensi dalam upaya meningkatkan 
mutu pendidikan dan lulusan serta dijadikan sebagai rujukan oleh seluruh 
perguruan tinggi dalam proses pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa 
(student centered learning) ini memberikan kesempatan kepada mereka dalam 
mengembangkan kreativitas, inovasi, kepribadian, dan kebutuhan masing-
masing.  
 
Saya ucapkan selamat dan sukses atas jerih payah, kerja keras, dan kerja cerdas 
para penulis dan semua pihak yang telah dengan tekun menyusun buku ini. 
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Semoga hadirnya buku ini dapat menjadi inspiratif dalam terwujudnya 
Kampus Merdeka :  Merdeka Belajar Merdeka Mengajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wassalamualaikum Wr Wb 
 
Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang 
 
 
 
Dr. Marsum, BE, SP.d, MHP. 
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Belajar dan mengajar merupakan satu-kesatuan aktivitas yang tidak dapat 
dipisahkan. Belajar dan mengajar adalah satu paket, di mana satu dengan yang 
lain saling terkait dan terikat. Di mana terdapat pelajar, maka di situ terdapat 
pengajar. Di mana terdapat peserta didik, maka di situ terdapat pendidik. Di 
mana terdapat siswa, maka di situ terdapat guru. Di mana terdapat mahasiswa, 
maka di situ terdapat dosen. Jadi peserta didik selalu berpasangan dengan 
pendidik dan kegiatan belajar selalu berpasangan dengan kegiatan mengajar. 
Pelajar dan pengajar, peserta didik dan pendidik, siswa dan guru, mahasiswa 
dan dosen., semua pasangan istilah di bidang pendidikan ini saling terkait dan 
terikat oleh sebuah institusi yang disebut lembaga pendidikan (sekolah, 
kampus, lembaga bimbingan belajar, balai latihan kerja, dll). Maka 
pembicaraan tentang kegiatan belajar dan mengajar pasti akan selalu berkaitan 
dengan penyelenggaraan layanan pendidikan.  
 
Beberapa waktu yang lalu pemerintah Republik Indonesia melalui 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan program kebijakan 
pendidikan yang dikenal dengan nama Merdeka Belajar untuk jenjang 
pendidikan dasar dan menengah, yang kemudian dilanjutkan untuk jenjang 
pendidikan tinggi dengan nama Kampus Merdeka. Program kebijakan 
Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka penekanannya adalah untuk 
kepentingan kesuksesan peserta didik (siswa, mahasiswa) agar mereka 
memiliki kemerdekaan dalam menjalani proses belajarnya. Hal ini tampak 
pada salah satu kebijakan di jenjang sekolah dasar dan menengah yaitu 
program penghapusan UN yang diganti dengan Asesmen Kompetensi 
Minimum (AKM) dan survei karakter peserta didik. Di jenjang pendidikan 
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tinggi orientasi kepentingan belajar mahasiswa ditunjukkan dengan pemberian 
kesempatan mahasiswa untuk mengambil kuliah 2 semester (setara 20 sks) di 
luar program studi, luar jurusan, luar fakultas, dan luar universitas. Bahkan 
mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk magang di dunia industri dan 
direkognisi sebagai capaian hasil belajar. Untuk menjamin terlaksananya 
kemerdekaan belajar bagi peserta didik di sekolah ataupun kampus, maka tentu 
saja pendidik dan lembaga pendidikan juga harus diberikan rambu-rambu 
aturan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.  
 
Setiap anak didik memerlukan kebebasan atau kemerdekaan dalam proses 
belajarnya. Anak-anak akan mampu belajar dengan maksimal dalam 
mengembangkan potensi dirinya hanya jika mereka merasa aman dari segala 
macam tekanan dan intimidasi. Proses belajar anak akan bisa maksimal hanya 
jika mereka merasa merdeka menjadi diri sendiri. Mereka belajar apa yang 
mereka sukai. Mereka belajar sesuatu karena mereka enjoy dan senang 
mempelajarinya. Perhatikan perilaku anak-anak balita. Bagaimana mereka 
begitu cepat sekali menyerap pengetahuan dari lingkungan sekitarnya. Anak-
anak balita bahkan mudah sekali mengimitasi (meniru) ucapan orang tuanya. 
Mengapa anak-anak balita bisa melakukan itu semua? Jawabannya karena 
mereka belajar dengan merdeka dan tanpa tekanan apapun. Oleh karena itu, 
setiap anak berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sebebas-bebasnya 
dan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengenali potensi diri apa saja yang 
telah dikaruniakan oleh Tuhannya dan mengoptimalkan potensi dirinya 
tersebut untuk kemanfaatan kehidupannya melalui kegiatan belajar. Di sinilah 
pentingnya peran lembaga pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan 
yang merdeka kepada peserta didik agar mereka dapat mengenali potensi 
dirinya dan dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal dengan 
menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyelenggarakan proses 
pembelajaran dengan baik (Saputro, 2021).  
 
Buku berjudul ”Merdeka Belajar Merdeka Mengajar” yang ada di tangan 
pembaca ini disusun dengan semangat mendukung dan mensukseskan 
program kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dari Kemendikbud 
RI. Buku ini ditulis oleh para akademisi dan praktisi pendidikan yang peduli 
terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional. Para akademisi dan praktisi 
pendidikan yang berjumlah 76 orang dari berbagai latar belakang keilmuan 
dan beragam institusi pendidikan di seluruh nusantara menuangkan ide, 
gagasan, dan pemikiran kreatifnya terkait konsep dan implementasi kebijakan 
Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Para penulis yang merupakan pelaku 
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langsung pendidikan di lapangan (baca : sekolah dan kampus) 
mendeskripsikan pandangan dan pengalaman mereka mengajar secara 
merdeka untuk memajukan mutu pendidikan nasional.  
 
Buku yang berisi kumpulan pemikiran, refleksi, dan pengalaman mengajar 
para akademisi dan praktisi pendidikan ini sangat tepat diterbitkan dan 
disebarluaskan ke masyarakat luas untuk menjadi bahan alternatif 
pengambilan kebijakan bagi para pimpinan lembaga pendidikan dalam 
penyelenggarkan proses pendidikan. Penerbitan buku hasil karya 76 orang 
akademisi dan praktisi pendidikan dari seluruh wilayah nusantara ini 
menemukan momentum yang tepat dengan adanya peringatan Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 76 dengan tema Indonesia Tangguh 
Indonesia Tumbuh. Melalui momentum memperingati Hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia Ke 76, buku yang digagas dan diinisiasi serta diterbitkan 
oleh Yayasan Kita Menulis ini  menjadi bukti nyata kontribusi para akademisi 
dan praktisi pendidikan dalam memajukan kualitas pendidikan nasional dan 
sekaligus menggelorakan budaya literasi menulis di lingkungan akademik. 
Keberadaan buku Merdeka Belajar Merdeka Mengajar ini dapat menambah 
daftar literatur pendidikan yang berbasis pengalaman praktis dari para pelaku 
pendidikan dan juga menjadi alternatif rujukan dalam penyelenggaraan 
pendidikan berbasis paradigma Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka bagi 
para pendidik dan pengelola pendidikan.  
 
Pada kesempatan yang baik ini, para penulis mengucapkan syukur 
Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat, rahmat, 
dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan buku 
kolaboratif ini. Tiada harapan dari penulis selain semoga penulisan dan 
penerbitan buku ini mampu memberikan kontribusi nyata untuk upaya 
memajukan pendidikan nasional di Indonesia dan sekaligus menggelorakan 
budaya literasi menulis di kalangan akademisi Indonesia. Tidak lupa penulis 
juga menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yth. 
bapak Dr. Janner Simarmata, S.T., M.Kom. selaku Founder/CEO Penerbit 
Yayasan Kita Menulis yang telah menginisiasi penulisan buku ini dengan 
mengundang para akademisi dari berbagai institusi pendidikan di seluruh 
nusantara untuk bersama-sama menuangkan ide, gagasan, pemikiran dan 
pengalaman mengajarnya dalam bentuk tulisan dan memfasilitasi 
penerbitannya menjadi buku berjudul Merdeka Belajar Merdeka Mengajar. 
Usaha dan semangat luar biasa dalam memajukan kualitas pendidikan nasional 
dan menggelorakan budaya literasi menulis di kalangan akademisi yang 
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dilakukan oleh Penerbit Yayasan Kita Menulis ini pantas diapresiasi dan 
didukung oleh semua pihak terutama para pemangku kebijakan pendidikan 
dan pihak-pihak yang terkait. Penerbitan buku Merdeka Belajar Merdeka 
Mengajar ini merupakan bagian dari komitmen dari Penerbit Yayasan Kita 
Menulis untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya bersama-sama 
memajukan kualitas pendidikan nasional dan juga menjadi bukti nyata 
kecintaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
 
Akhirnya, kami penulis berharap semoga penerbitan buku ini dapat membantu 
usaha pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan dalam memajukan kualitas pendidikan nasional di Indonesia. 
Semoga upaya para akademisi dan praktisi pendidikan yang berkolaborasi di 
bawah naungan Penerbit Yayasan Kita Menulis ini disambut dengan antusias 
dan mendapat apresiasi positif dari para akademisi dan pemangku kebijakan 
pendidikan. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna, 
oleh karena itu saran, masukan dan kritik yang konstruktif dari para pembaca 
buku ini sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas karya-karya tulis 
selanjutnya. Majulah pendidikanku, jayalah bangsaku! [] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sukoharjo, 19 Mei 2021 
 
Agung Nugroho Catur Saputro, dkk. 
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Pendahuluan 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah tanggapan adanya 
revolusi industri 4.0 bahkan 5.0, di mana mahasiswa harus mampu 
meningkatkan keterampilan dan kreativitas (Purike, 2021), mampu 
bekerjasama(Siregar, Sahirah and Harahap, 2020,proses pembelajaran 
berpusat pada mahasiswa (student centered learning), sehingga 
memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengembangkan 
inovasi, kreativitas, kepribadian,dan kemandirian mahasiswa 
(Baharuddin, 2021dengan tujuan meningkatkan kapasitas lulusan, dan 
siap bekerja(Muslikh, 2020). Untuk mengembangkan kreativitas, 
mahasiswa memerlukan data yang dapat digunakan untuk melaksanakan 
kajian- kajian secara mandiri. 

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil 
sebuah keputusan. Adapun data sekunder adalah data yang mengacu 
pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada dan diolah 
(Bougie, 2013). Data sekunder bisa berupa catatan atau dokumentasi, 
publikasi pemerintah seperti data statistik, media cetak ,laporan, artikel 
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berita di media daring (online), situs web (yang valid), jurnal akademis, 
bukti dari ahli (expert evidence), hasil penelitian dan buku. Data 
sekunder, penting karena dapat digunakan pada sector Pendidikan, 
Kesehatan dan dunia bisnis. Di Australia perusahaan menggunakan data 
sekunder untuk dapat meningkatkan penjualan pada konsumen yang 
beragam etnis (Chan, 2006). Pada bab ini membahas pentingnya 
mengakses data sekunder untuk menunjang Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka (MBKM). 

 

Pembahasan 
Mengingat pentingnya data sekunder untuk kajian mahasiswa maka 
bagaimana cara mengaksesnya. Cara mengakses data sekunder terdiri 
dari beberapa cara yang dibahas pada bab ini adalah versi data 
online.Internet adalah teknologi yang populer saat ini. Media online 
memudahkan pengaksesan, menyediakan kumpulan sumber data mulai 
yang gratis hingga berbayar. Terdapat beberapa Website yang dapat 
digunakan yakni 

1. FAOSTAT 
Bagi mahasiswa pertanian, ekonomi dan mahasiswa prodi lainnya dapat 
menggunakan website FAOSTAT, dengan alamat 
http://www.fao.org/faostat/en/#home. Website ini menyajikan data 
timeseries dan cukup lengkap karena menyajikan data produk pertanian 
diseluruh dunia. 

 
Gambar 1: laman Faostat 
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2. Arsip Pemerintah 
Pengumpulan data sekunder dengan secara online dari arsip pemerintah 
juga alternatif yang baik. Selain resmi data juga sudah terjamin 
keakuratannya. Contoh yang bisa diakses dengan mudah adalah dengan 
mengumpulkan data melalui BPS, data.go.id, 
data.jakarta.go.idindonesiadata.id. .  

Badan Pusat Statistik (BPS): https://bps.go.id ; 

Portal Satu Data Indonesia: https://data.go.id; 

3. Dari Kementerian/Lembaga/Badan 
PUSDATIN KEMENTAN, Alamat website adalah 
https://aplikasi2.pertanian.go.id/konsumsi/kontak.php.  

 
Gambar 2: Laman Pusdatin Kementan 

Pusdatin atau Pusat data kementerian Pertanian ini menyajikan data 
produksi, konsumsi, ketersediaan pangan di seluruh Indonesia, eksport 
import dan data dalam time-series yang mudah untuk diolah lebih lanjut. 
PUSDATIN juga disajikan oleh Kementrian Perdagangan yang 
menyajikan eksport import produk Indonesia 
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4. WORLD BANK 
Alamat Website world bank adalah https://data.worldbank.org/ 

 
Gambar 3: Laman Word bank 

World bank menyajikan data data yang berkaitan dengan perdagangan 
internasional, perkembangan SDGS, Kemiskinan di dunia dan lain 
sebagainya. Website Worldbank juga ada yang khusus Indonesia dengan 
nama https://datacatalog.worldbank.org/dataset/indonesia-database-
policy-and-economic-research 

5. UNCTADSTAT 
Alamat Website https://unctadstat.unctad.org/EN/ Merupakan website 
yang sangat menarik, kajian tentang gender sangat lengkap karena 
terdapat kajian yang dapat di download secara gratis, perdagangan, 
Transportasi dunia, SDGS dan lain lain 

 
Gambar 4: Laman Unctadstat 
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Penutup 
Perkembangan teknologi informasi sangat pesat dan sangat mendukung 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), hal ini karena mahasiswa 
dimudahkan mengakses data dan informasi. Mahasiswa hanya membuka 
internet, sudah dapat melakukan penelitian. Data yang disajikan pada 
website juga dilengkapi dengan data yang sangat lengkap dan data berasal 
dari negara di seluruh dunia dapat diakses 
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Pendahuluan 
Dinamika kehidupan manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang 
mendasarinya. Karena manusia adalah makhluk dinamis maka 
kehidupan manusia cenderung berkembang dan berubah. Maka faktor 
pendidikanlah yang sangat penting dan menentukan perkembangan 
manusia tersebut. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan peradaban 
karena majunya peradaban sangat dipengaruhi oleh majunya pendidikan. 
Saat ini “Merdeka belajar” adalah program kebijakan baru Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang 
dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet 
Indonesia Maju Bapak Nadiem Anwar Makarim yang bermakna 
kemerdekaan belajar, yakni memberikan kesempatan belajar sebebas-
bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar 
dengan tenang, santai dan gembira tanpa stres dan tekanan dengan 
memperhatikan bakat alami yang mereka punyai, tanpa memaksa 
mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar 
hobi dan kemampuan mereka, sehingga masing-masing mereka 
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mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya. Merdeka 
Belajar mengandung maksud bahwa unit pendidikan atau sekolah, guru, 
dan para peserta didik mempunyai kebebasan untuk berinovasi, belajar 
dengan mandiri, dan kreatif. Maka, untuk mewujudkan merdeka belajar 
ini dilakukan secara fundamental, lebih holistik menyentuh pada 
eksistensi guru/dosen. “Bangkitkan Semangat Mewujudkan Merdeka 
Belajar” hanya bisa terwujud dengan semangat yang ditunjukkan oleh 
para guru maupun dosen yang memilih untuk terus bangkit dan berjuang 
demi keberlanjutan pendidikan di Indonesia. Setidaknya setiap 
guru/dosen wajib merdeka secara kompetensi, finansial dan afirmasi / 
terlindungi. Inilah yang sering disebut Guru Tri Merdeka. Guru yang 
kompeten, sejahtera dan terlindungi. Dari guru merdeka secara kaffah 
kemajuan bangsa dimulai. 

 

Pembahasan 
Hakikatnya dalam konsep merdeka belajar yang menjadi salah satu 
terpenting adalah guru maupun dosen bisa memilih yang terbaik dari 
kompetensi dan minat peserta didik dengan membuat kurikulum dan 
RPS (Rencana pembelajaran semester) yang fleksibel. Karena 
kepemimpinan menuju merdeka belajar ada pada guru/dosen stem 
Pendidikan. “Kebijakan Merdeka Belajar memberikan kesempatan 
guru/dosen untuk berinovasi dan mandiri sehingga bukan birokrasi 
pendidikan, tetapi inovasi pendidikan”. Maka, untuk mewujudkan 
merdeka belajar ini dilakukan secara fundamental, lebih holistik 
menyentuh pada eksistensi guru/dosen tersebut. Konsep pemikiran Ki 
Hadjar Dewantara pendidikan yang memerdekakan yaitu daya-upaya 
untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti dan intelek dalam proses 
pengembangan kepribadian anak didik agar dapat memajukan 
kehidupan anak didik yang selaras dengan lingkungan di sekitarnya.  

Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh koherensinya dalam 
sebuah sistem pendidikan yang memiliki akar yang kuat. Sebagai sebuah 
nilai, merdeka belajar merupakan hak dasar yang melekat pada tiap 
individu, termasuk peserta didik. Meskipun demikian, sesuai dengan tata 
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nilai yang dianut secara universal, merdeka belajar harus ditempatkan 
dalam kerangka harmonisasi, sehingga memiliki integritas yang 
terinternalisasi secara konsisten, dan semangat menyelaraskan semua 
elemen yang terlibat. 

Untuk memahami Pendidikan yang memerdekakan kita perlu melihat 
kembali sejarah pendidikan masa silam. Hal yang perlu kita lihat dari 
sejarah pendidikan pada masa silam adalah usaha memperjuangkan 
pendidikan. Dalam usaha memperjuangkan pendidikan, bangsa 
Indonesia mengalami berbagai macam tantangan: ada kegagalan, dan 
keberhasilan yang mewarnai perjuangan itu. Akan tetapi, perjuangan 
bangsa Indonesia di bidang pendidikan tidak pernah berhenti. Inilah 
semangat dan bangkit untuk memperjuangkan Pendidikan. Begitu juga 
yang akan diharapkan saat ini untuk memperjuangkan serta bangkit 
semangat untuk mewujudkan merdeka belajar.  

Menurut Kementerian Pendidikan dan kebudayaan ada 9 tantangan 
dalam pemajuan pendidikan dalam merdeka belajar yaitu: 1. Belajar 
menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan, 2. Sistem terbuka 
(kerja sama antar pemangku kepentingan). 3. Guru sebagai fasilitator 
dalam kegiatan belajar. 4. Pedagogi berbasis kompetensi dan nilai – nilai 
kurikulum dan penilaian. 5. Pendekatan berbasis kebutuhan individu dan 
berpusat pada siswa. 6. Pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. 7. 
Program-program yang relevan dengan industri. 8. Kebebasan untuk 
berinovasi. 9. Sebagai agen untuk seluruh pemangku kepentingan. Untuk 
bisa direalisasikan, Dari sini terbuka pikiran kita bahwa pendidikan 
menjadi sebuah platform untuk membangun cita-cita luhur bangsa yang 
majemuk ini. Semangat membangun negara melalui pendidikan ini 
tentunya harus tetap kita bawa di masa sekarang serta kita sebarkan 
luaskan ke seluruh penjuru Indonesia. Agar rakyat Indonesia kembali 
tergugah untuk membangun bangsa ini melalui pendidikan.  

Pendidikan yang memerdekakan itu harus didasarkan pada kesenangan 
anak, serta untuk memperoleh masa depan sesuai harapan dan keinginan 
mereka sendiri. Oleh sebab itu, pendidikan yang memerdekakan 
terkandung bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing dan 
seharusnya belajar sesuai kesenangan mereka. Tidak harus didikte 
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dengan kurikulum, sistem, dan aneka mata pelajaran yang dipaksakan 
kepada siswa-siswi seperti di ruang kelas konvensional pada umumnya. 

Belajar dari filosofi pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang konsep 
pendidikan yang memerdekakan, maka akan melahirkan manusia-
manusia yang tidak diperintah orang lain, tetapi batinnya bisa 
memerintah dirinya sendiri, melahirkan manusia-manusia yang berdiri 
tegak karena kekuatan sendiri. Dan melahirkan manusia-manusia yang 
cakap dalam menertibkan dirinya sendiri, sehingga tidak mengganggu 
kemerdekaan orang lain. Maka, tak berlebihan bila konsep pendidikan Ki 
Hadjar Dewantara yang menekankan pentingnya kemerdekaan ini perlu 
menjadi inspirasi bagi kita semua guru-guru / dosen hebat dalam ruang-
ruang belajar. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya 
sendiri. Pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. 

 

Penutup 
Demi keberlanjutan pendidikan di Indonesia bangkitkan semangat 
mewujudkan merdeka belajar selanjutnya Guru / Dosen mampu 
meningkatkan profesi dalam pedagogik, professional, kepribadian serta 
social karena guru/dosen dituntut untuk melaksanakan dalam 
UNDANG-UNDANG RI NO 14/2005 tentang Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan yaitu: Pertama: Pengembangan diri meliputi 1. Diklat 
fungsional; 2. Kegiatan kolektif guru. Kedua: Publikasi Ilmiah meliputi 1. 
Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang 
Pendidikan formal. 2. Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan dan 
pedoman guru. Ketiga: Karya inovatif meliputi 1. Menemukan teknologi 
tepat guna; 2. Menemukan/menciptakan karya seni; 3. 
Membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum. 4. Mengikuti 
pengembangan penyusunan standar pedoman, soal dan sejenisnya.  

Mari kita bersama-sama kembali fokus melanjutkan misi Merdeka Belajar 
sesuai filosofi Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara untuk 
menciptakan ekosistem pendidikan nasional yang lebih sehat, berasas 
gotong royong dengan menghadirkan iklim inovasi sehingga mampu 
menghasilkan SDM unggul dan berkarakter. 
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Terarah, Terukur dan 

Terstruktur Dalam Visi Misi 
Yang Jelas 

 

Martono Anggusti 
Universitas HKBP Nommensen Medan  

martono.pang@gmail.com 
 

 

 

 

Pendahuluan 
Aktivitas aktivitas yang dilakukan makhluk hidup terutama manusia 
selalu berkaitan dengan fungsi, peranan, dan kedudukan lingkungan 
hidup. Begitu banyaknya pengaruh, masalah, perkembangan yang 
mendorong manusia ke dalam sesuatu kondisi tertentu, sehingga wajar 
jika manusia tersebut berusaha untuk mengerti apa yang sebenarnya 
memengaruhi dirinya, dan sampai berapa besarkah pengaruh pengaruh 
tersebut memengaruhi kehidupannya.  

Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena 
pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek - aspek 
kebudayaan nya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan 
telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan Internet, merupakan 
faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling 
ketergantungan (interdependensi) aktivitas ekonomi, politik sosial, 
budaya dan pertahanan.  
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Revolusi Industri keempat “Industry 4.0” menciptakan dunia di mana 
sistem manufaktur virtual dan fisik secara global bekerja sama satu sama 
lain dengan cara yang fleksibel. Ini memungkinkan penyesuaian mutlak 
produk dan pembuatan model operasi baru. Revolusi industri keempat, 
bagaimanapun, tidak hanya tentang mesin dan sistem yang cerdas dan 
terhubung, cakupannya jauh lebih luas. Terjadi secara bersamaan 
gelombang terobosan lebih lanjut di berbagai bidang mulai dari 
pengurutan gen hingga nanoteknologi, dari energi terbarukan hingga 
komputasi kuantum. Perpaduan teknologi ini dan interaksinya di seluruh 
domain fisik, digital, dan biologis yang membuat revolusi industri 
keempat secara fundamental berbeda dari revolusi sebelumnya. 

Saat ini, masyarakat di seluruh dunia telah terjangkit penyakit 
coronavirus 2019 (COVID-19), yang merupakan pandemi kelima setelah 
pandemi flu 1918. Dalam hitungan bulan, wabah COVID-19 telah 
mengakibatkan krisis di berbagai negara di dunia. India mengalami 
gelombang kedua tsunami virus corona Covid-19 yang parah dan kembali 
meluas. Dalam kondisi demikian, pemerintah tentu tidak tinggal diam, 
pemerintah melakukan reshuffel Jilid 2 kabinet Indonesia maju untuk 
mendukung nuansa baru dalam membangun Indonesia kedepan dengan 
Visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan 
Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong.“ 

Misi:  

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; 
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan; 
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan; 
5. Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan 

Terpercaya; 
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman 

Pada Seluruh Warga; 
8. Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; 
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.  
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Pertanyaan dalam tulisan yang menarik ini adalah bagaimana dalam 
kondisi yang terjadi berlapis lapis ini Indonesia harus menyikapinya, 
sehingga judul: “Bebas Merdeka Secara Terarah, Terukur dan Terstruktur 
Dalam Visi Misi Yang Jelas,” akan memberikan pencerahan kedepan. 

 

Pembahasan 
Lagu yang dinyanyikan oleh Fred Astaire dalam film finian’s Rainbow 
“Tak ada mesin penggerak organisasi yang lebih bertenaga dalam meraih 
keunggulan dan keberhasilan masa depan, kecuali VISI yang menarik, 
berpengaruh, dan dapat diwujudkan, serta mendapat dukungan luas.” 

Para pemimpin adalah pelopor transformator yang tidak ada menjadi ada, 
dan mewarnai realita pada masa lalu dan saat ini dengan warna imajiner 
masa depan. Visi yang benar adalah gagasan yang penuh dengan 
kekuatan yang mendesak dimulainya masa depan dengan mengandalkan 
keterampilan, bakat, dan sumber daya dalam mewujudkannya. Mereka 
adalah pengembara di kawasan yang belum terjamah. Mereka membawa 
para pengikutnya kepada tujuan tujuan baru yang sering aneh, masa 
depan yang realistis, dapat dipercaya, dan menarik bagi pengikut 
pengikutnya. Visi selalu terhubung dengan masa depan. Visi adalah awal 
masa depan. Orang orang yang memimpin adalah barisan terdepan yang 
memperjuangkan perubahan perubahan yang terjadi dan akan terjadi, 
karena hari esok dimulai saat ini. Meninggalkan comfort zone untuk 
menghadapi kenyataan saat ini kedepan. Berubah untuk mencari strategi 
mengharmonisasi link, match dan applicable.  

Presiden Joko Widodo resmi merombak atau reshuffle Kabinet Indonesia 
Maju untuk kali kedua. Reshuffle digelar dengan melantik dua menteri di 
Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4/2021). Presiden melantik dua menteri 
yang menempati kursi kementerian baru, yakni Kementerian Investasi, 
serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbud Ristek). Mereka yakni Bahlil Lahadalia yang ditunjuk 
sebagai Menteri Investasi, serta Nadiem Makarim yang dipercaya menjadi 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud 
Ristek). Bahlil sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi 
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Penanaman Modal (BKPM). Ia ditetapkan sebagai Kepala BKPM pada 23 
Oktober 2019, bersamaan dengan pengangkatan 34 menteri dan 3 kepala 
lembaga setingkat menteri. KPM merupakan badan setingkat menteri 
yang masuk di jajaran kabinet. Namun, kini dilakukan perubahan 
nomenklatur dari BKPM menjadi Kementerian Investasi sehingga Bahlil 
dilantik sebagai Menteri Investasi. Sementara itu, Nadiem semula duduk 
sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). 

Untuk menjadi seorang penentu arah yang baik, Nadiem Makarim harus 
mampu menyusun berbagai langkah sebagai penentu arah, dalam misi 
kerja menciptakan dan membangun sumber daya manusia yang 
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong. 
Kebijakan “Merdeka Belajar” ala Mendikbud Nadiem harus di artikan 
secara saksama menurut penulis berdasarkan prinsip OON MA LAE 
(Otak-Otot-Nyali Moral-Antusias Legowo-Aktif-Enjoy life) terhadap 
judul “Bebas Merdeka Secara Terarah, Terukur dan Terstruktur Dalam 
Visi Misi Yang Jelas” 

Realitas kehidupan saat ini sangatlah berbeda, esensinya adalah 
perubahan. Perubahan selalu terjadi, kita harus mampu menyesuaikan 
diri dengan perubahan, agar tidak menjadi punah. Jadi, kemampuan 
beradaptasi menjadi dasar dari segala strategi. Kita harus bisa 
menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, atau kita akan terlindas 
dan punah. Hukum alam yang telah berlangsung berabad-abad 
menunjukkan bahwa banyak spesies yang mengalami kepunahan, bukan 
karena mereka lemah, tetapi karena mereka tidak mampu atau/dan tidak 
mau beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kita tahu bahwa kita 
harus berubah. Pertanyaan adalah bagaimana kita mengawali perubahan 
itu?. Perubahan Pendidikan saat ini harus diawali dari Diri Sendiri, Guru, 
Dosen, Orang Tua. Secara Personil, Keluarga, Sekolah atau Universitas.  

Berubah menurut Pengertian “Bebas Merdeka Secara Terarah, Terukur 
dan Terstruktur Dalam Visi Misi Yang Jelas.” 

1. Bebas Merdeka Bersyarat – Dimulai dari Diri Sendiri, Guru, 
Dosen, Orang Tua harus kembali mengasah kompetensinya, 
melakukan penyesuaian ke masa depan, terutama dibebaskan 
berpikir kreatif, inovatif, kritis, mandiri dalam membentuk 



Bebas Merdeka Secara Terarah, Terukur dan Terstruktur Dalam Visi Misi Yang Jelas 15 

 

karakter yang berkompetensi untuk menggali potensi potensi 
yang ada yang bersifat link, match and applicable, agar memiliki 
kompetensi penalaran tinggi, bernilai dan siap menghadapi 
dunia usaha / dunia industri dan berguna bagi bangsa dan 
negara, dalam batasan bebas yang tidak melanggar ketentuan 
ketentuan Undang-Undang, dengan tujuan last output/ hasil 
akhir terhadap future market demand.  

2. Terarah pada tujuan – Peningkatan Kemampuan Penguasaan 
tentang Angka-angka; Literasi yaitu kemampuan menganalisas 
bacaan dan memahami dibalik tulisan tersebut; dan Pembinaan 
Karakter yaitu melakukan pembelajaran, penghayatan tentang 
asas Gotong Royong, asas ke Bhinnekaan Tunggal Ikaan dan asas 
Kebersamaan; Bangun integritas dalam mengembangkan budaya 
belajar; Tentukan arah strategis yang jelas, dan pastikan visi dan 
misi itu diutarakan keseluruh siswa/mahasiswa; Pastikan ada 
pernyataan serangkaian nilai untuk memandu sekolah / 
universitas; Membangun lingkungan rasa percaya dan 
keterbukaan; Ciptakan “Sekolah / Universitas Tak Berbatas 
(Boundaryless); Jadikan kecepatan, fleksibilitas, kreatifitas dan 
inovasi sebagai kebiasaan sekolah/universitas; Pastikan setiap 
siswa/mahasiswa dalam sekolah/universitas didorong untuk 
mencari gagasan terbaik dari mana pun; Terapkan program 
Praktik Terbaik – membawa masuk gagasan terbaik harus berupa 
proses/aksi, bukan hanya pola pikir; Berikan penghargaan kepada 
perilaku dan tindakan yang mendukung budaya belajar; 
Membangun proses dan prasarana untuk mengubah pelajaran 
menjadi hasil nyata; Menggunakan prakarsa seluruh sekolah / 
universitas untuk menyebarkan doktrin sekolah / universitas; 
Berani Berinvestasi untuk Masa Depan. Belajar dan mengajar 
secara lebih bebas memerlukan terobosan terbaru yang di mana 
Kemdikbud berharap proses belajar akan lebih menyenangkan 
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dan mereka tidak akan tertekan lagi dalam belajar. Dengan 
adanya program kebijakan terbaru ini, diharapkan bahwa calon 
penerus bangsa akan lebih berkembang dalam menunjukkan 
bakat yang mereka punya. Potensi diri yang dapat digali dan 
dikembangkan. Setiap anak tentunya memiliki bakat yang 
terpendam dan di sinilah tugas para orang tua dan pendidik 
untuk membantu siswa/mahasiswa dalam mengeluarkan bakat 
yang mereka punya untuk menghasilkan lulusan yang sesuai 
perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun 
dinamika masyarakat. 

3. Terukur pada kinerja – 4W1H; Lakukan Kerjasama dengan dunia 
usaha/dunia industri; Pastikan sekolah/universitas anda 
terobsesi dengan dunia usaha/dunia industri; Luangkan waktu 
untuk menilai sekolah/universitas anda dengan pandangan baru; 
Pelajari lanskap persaingan sekolah/universitas anda dengan 
mempelajari situs web pesaing anda, melihat produk baru 
mereka, dan sebagainya; Jika bisa diterapkan, tulis lima sampai 
tujuh produk berorientasi solusi yang bisa diciptakan 
sekolah/universitas anda dalam tiga tahun mendatang; 
Kembangkan daftar itu, dengan menulis rencana kurikulum 
dengan karakteristik link, match and applicable yang lebih 
terperinci dan menggambarkan sumber sumber yang diperlukan 
untuk menciptakan produk berorientasi solusi itu. Bicarakan 
rencana itu dengan sesama guru/dosen/orang 
tua/siswa/mahasiswa/dunia usaha/dunia industri dan minta 
komentar dan reaksi mereka; Pastikan sekolah/universitas 
mengetahui komitmen siswa/mahasiswa pada pembelajaran; 
Dukung kata-kata siswa/mahasiswa dengan tindakan; Singkirkan 
penghalang produktifitas siswa/mahasiswa; Jika 
sekolah/universitas belum mempunyai pernyataan seperangkat 
nilai sekolah/universitas, bentuk sebuah gugus tugas untuk 
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menciptakannya; Memulai gerakan “Praktik Terbaik”; 
Pertimbangkan untuk menerapkan prakarsa ke seluruh 
sekolah/universitas. Merancang dan melaksanakan proses 
pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian 
pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Meningkatkan 
kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih 
siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan 
sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan 
berkepribadian. Mewujudkan pembelajaran di perguruan tinggi 
yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang 
inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan 
mahasiswa, memfasilitasi mahasiswa mengembangkan 
potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya dalam rangka 
melaksanakan program-program experiential learning dengan 
jalur yang fleksibel. 

4. Terstruktur dalam strategi – Menyusun proses terstruktur untuk 
mengembangkan kreatifitas dan inovasi baru; Menggunakan 
proses inovasi terstruktur; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
yang Efisien dan Efektif berisi Tujuan yang jelas, Kegiatan dan 
Asesmen yang berkaitan dengan potensi diri; Menghargai hal-hal 
yang tidak nampak, merencanakan di tengah ketidakpastian; 
Mengembangkan daftar kriteria perekrutan anda sendiri; Hindari 
aturan yang kaku dan buku petunjuk yang rumit yang dirancang 
untuk mengatur detail kehidupan sekolah/universitas dan 
interaksi stakeholders; Mengukur hasil dan melakukan survei 
secara berkala; Jadilah “intellektual” sejati; Tetaplah setia kepada 
Visi dan misi; Pastikan bahwa sekolah/universitas mempunyai 
pernyataan visi dan misi yang jelas, dan bahwa pernyataan visi itu 
dikomunikasikan ke seluruh siswa/mahasiswa/orang 
tua/guru/dosen. 



18 Merdeka Belajar Merdeka Mengajar 

 

Penutup 
1. Bebas Merdeka Bersyarat, Terarah pada tujuan, Terukur pada 

kinerja, Terstruktur dalam strategi, Visi “Terwujudnya Indonesia 
Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, 
Berlandaskan Gotong-Royong.“ Dengan Sembilan Misi sebagai 
Panduan dan Pancasila sebagai Ideologi.  

2. Sekolah/universitas yang sehat dan kuat selalu berpikir dalam 
berbagai dimensi waktu masa yang akan datang dan dimulai dari 
sekarang dan selalu mengacu pada relevansi; 

3. Sekolah/universitas yang sehat dan kuat mengupayakan 
kemudahan dalam segala sesuatu. Memberi perhatian pada sifat 
pengabaian, kekakuan, ketidakpedulian, inkonsistensi ; 

4. Sekolah/universitas yang sehat dan kuat menantang 
kebijaksanaan yang berlaku; 

5. Sekolah/universitas yang sehat dan kuat mengarah pada Visi dan 
Misi. 

6. Sekolah/universitas yang sehat dan kuat memberi perhatian 
khusus dalam membangun sumber daya manusia yang 
berkarakter dan berintegritas tinggi. 

7. Sekolah/universitas memiliki visi dan misi yang senada dengan 
dunia usaha dan dunia industri serta stakeholders yang sebagai 
end user. 

8. Sekolah/universitas berpikir secara hilir ke hulu, maksudnya dari 
demand ke supply, istilah kerennya “apa yang you mau gue ada”. 
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Pendahuluan 
Belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan 
memperoleh wawasan dan pengetahuan. Belajar identik dengan kata 
kerja, yang bermakna sebagai kegiatan yang dilakukan oleh fisik. Kegiatan 
belajar merupakan suatu proses yang hanya akan berhenti ketika kita 
telah tiada dari muka bumi ini. Hal ini bermakna bahwa proses belajar 
berlangsung seumur hidup. Kegiatan belajar adalah suatu proses yang 
panjang, berjenjang dan berulang. Kontinuitas kegiatan belajar dimaknai 
dengan sejauh mana wawasan dan pengetahuan telah kita peroleh serta 
sejauh mana perubahan yang kita alami sebelum dan setelah melakukan 
kegiatan tersebut. Kegiatan belajar dilakukan melalui prosedur 
pendidikan. “Education is not preparation for life; education is life itself”-
John Dewey. Pernyataan tersebut secara tidak langsung menjelaskan 
bahwa kegiatan belajar yang merupakan bagian dari proses pendidikan 
bukan untuk mempersiapkan kehidupan, melainkan pendidikan adalah 
kehidupan itu sendiri atau disebut pula dengan istilah “lifelong 
education-Pendidikan Sepanjang Hayat”.  

Kembali pada konteks kegiatan belajar, hingga kini kegiatan belajar 
secara umum masih dimaknai sebagai proses mencari pengetahuan dari 
bilik pendidikan formal. Hal ini mengandung penjelasan bahwa 
seseorang dikatakan melakukan kegiatan belajar jika dilakukan melalui 
jenjang pendidikan formal. Kondisi ini jelas tidak sesuai dengan konsep 
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pendidikan sebagai proses kegiatan sepanjang hayat. Jika kita lakukan 
perhitungan secara matematis, umumnya kegiatan belajar yang 
dilakukan pada pendidikan formal hanya berlangsung selama lebih 
kurang 23 tahun yang dimulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak 
(TK)/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama 2 tahun, Sekolah Dasar 
(SD) selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun, 
Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) selama 3 tahun, jenjang 
Sarjana/Diploma 4 (S1/D4) selama 4 tahun, jenjang Magister/Spesialis 1 
(Sp1) selama 2 tahun dan jenjang Doktoral/Spesialis 2 (Dr/Sp2) selama 3 
tahun. Hal ini kontradiktif dengan pernyataan bahwa pendidikan 
dilakukan selama proses kehidupan pada diri manusia berlangsung. 
Konsep belajar yang hanya dapat dilakukan dalam proses pendidikan 
formal pada akhirnya gugur dan hal ini membuktikan bahwa kegiatan 
belajar dapat dilakukan di luar dari bangku pendidikan secara formal.  

Seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa kegiatan belajar dilakukan 
dalam upaya untuk memperoleh wawasan, pengetahuan hingga pada 
akhirnya memperoleh perubahan dalam sikap, perilaku hingga sudut 
pandang dalam menjalani kehidupan, dapat dilaksanakan tanpa batasan 
jenjang maupun label program pendidikan apapun. Kegiatan belajar tidak 
hanya dapat dilakukan melalui bantuan tutor/pendidik, melainkan dapat 
dijalankan secara mandiri hingga mampu merasakan proses belajar 
secara mandiri, yang disebut pula dengan istilah kemandirian belajar. 
Kegiatan belajar secara mandiri juga memberikan pengalaman belajar 
yang memusatkan pada kedisiplinan dan tanggung jawab dalam 
menginterpretasikan setiap proses perubahan. Kemandirian dalam 
kegiatan belajar juga memberikan ruang bergerak tanpa batas bagi 
seseorang dalam mencari wawasan dan pengetahuan, serta memberikan 
keadilan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pengetahuan baru 
tanpa batasan status sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Konsep ini 
yang menjadi landasan utama dilakukan perubahan pada paradigma 
kegiatan belajar di Indonesia, melalui program Merdeka Belajar.  
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Pembahasan 
Belajar tanpa batas merupakan salah satu cikal bakal program Merdeka 
Belajar yang diprakarsai oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan 
Pendidikan Tinggi (Mendikbud-dikti), Bapak Nadiem Makarim. Konsep 
belajar tanpa batas dimulai dari stigma masyarakat terkait kegiatan 
belajar yang terkekang oleh batasan jenjang, rumpun keilmuan hingga 
ruang gerak dalam memperoleh pengetahuan baru. Belajar tanpa batas 
dimaknai sebagai suatu kegiatan belajar yang bebas (merdeka) dalam 
memperoleh wawasan dan pengetahuan serta mandiri dalam memaknai 
perubahan dari setiap proses belajar tersebut. Kemandirian dan 
Kemerdekaan merupakan dua hal yang sangat dibutuhkan dalam 
meningkatkan kualitas dan kuantitas proses pendidikan, khususnya di 
Indonesia. Belajar tanpa batas pada akhirnya melahirkan gerakan 
perubahan dalam paradigma pendidikan di Indonesia melalui program 
Merdeka Belajar. Seperti pernyataan Bapak Nadiem Makarim yang 
dikutip pada www.nasional.kompas.com (27 Agustus 2020) di mana saat 
ini, peserta didik mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah hingga 
pendidikan tinggi masih terjebak dengan batasan kurikulum yang 
mengekang mereka dalam memilih metode belajar yang paling cocok 
digunakan serta batasan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang telah 
diperoleh dalam ruang lingkup keilmuan tertentu. Melalui program 
Merdeka Belajar, peserta didik akan lebih bebas mengeksplorasi, 
mengaktualisasi dan mengimplementasi pengetahuan yang diperoleh 
tanpa adanya batasan. Peserta didik dapat memperoleh pengetahuan di 
luar bidang keilmuan yang digeluti sebagai bagian eksplorasi diri. 
Pengalaman belajar baru juga akan diperoleh siswa jenjang Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) yang diberikan kemudahan dalam 
melakukan interaksi langsung berkenaan dengan keterampilan dan 
keahlian yang dipelajari di dunia Industri maupun bekerja sama dengan 
Perguruan Tinggi Vokasi. Mahasiswa juga dapat mengeksplorasi keahlian 
khusus lainnya dan mengaktualisasikan secara langsung pada masyarakat 
melalui berbagai program, yang nantinya akan memberikan kredit 
langsung dalam proses pendidikan yang sedang mereka jalani.  
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Belajar tanpa batas memberikan akses luas bagi siswa dan mahasiswa 
berkembang secara optimal tidak hanya dalam dunia akademik (sekolah 
maupun kampus) namun juga dalam dunia industri, usaha, sosial dan 
masyarakat. Belajar tanpa batas tidak hanya semata tentang kebebasan 
mempelajari keilmuan baru, kebebasan dalam memilih metode belajar 
yang sesuai, kebebasan dalam melakukan program pengembangan 
kompetensi khusus, dan kebebasan dalam memperoleh pengalaman 
baru dalam belajar secara langsung pada dunia industri, usaha maupun 
masyarakat. Belajar tanpa batas juga memberikan kebebasan dalam 
mengakses berbagai sumber belajar melalui bantuan teknologi. 
Perkembangan teknologi yang bersinggungan dengan dunia pendidikan 
memberikan ruang yang luas baik pendidik (guru dan dosen) maupun 
peserta didik (siswa dan mahasiswa) dalam melaksanakan proses 
pembelajaran yang interaktif, menarik, dan inovatif. Kehadiran teknologi 
mempermudah proses pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja 
dan kapan saja, tanpa dibatasi oleh ruang kelas maupun waktu belajar. 
Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud-dikti juga mendukung 
kehadiran teknologi dengan memberikan “Akun Pembelajaran” dengan 
domain belajar.id. Melalui kehadiran “Akun Pembelajaran”, sangat 
membantu para guru maupun tenaga kependidikan dalam 
mengembangkan berbagai materi menarik yang dapat menunjang 
pembelajaran (www.ditsmp.kemedikbud.go.id pada tanggal 08 Maret 
2021). Selain “Akun Pembelajaran” terdapat 8 program prioritas pada 
program Merdeka Belajar, di mana salah satunya adalah digitalisasi 
lembaga pendidikan, baik sekolah maupun kampus (www.nasional-
kompas.com pada tanggal 27 Agustus 2020). Kehadiran teknologi dalam 
proses pendidikan membantu peserta didik dalam melaksanakan 
kegiatan belajar secara bebas dan tanpa batas.  

Belajar tanpa batas juga terlihat dari program Kampus Mengajar yang 
resmi diluncurkan oleh Bapak Nadiem Makarim tepat 6 bulan sejak 
program Merdeka Belajar digaungkan. Kehadiran Program Kampus 
Mengajar membuktikan bahwa belajar tidak lagi dibatasi pada bangku 
perkuliahan di kampus, namun proses belajar dapat secara langsung 
dilakukan pada masyarakat akademik, yakni sekolah. Program Kampus 
Mengajar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan 
mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan 
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(www.kompas.com pada tanggal 12 Februari 2021). Lebih lanjut, program 
Kampus Mengajar juga memberikan experiential learning dengan jalur 
yang fleksibel, sistematis dan integratif yang bertujuan memfasilitasi 
mahasiswa dalam mengembangkan potensi dan soft skill yang dimiliki. 
Mahasiswa juga tidak hanya memperoleh pengetahuan dan wawasan 
baru, melainkan juga pengalaman belajar yang baru, hingga nantinya 
membantu mahasiswa dalam menentukan roadmap karir yang akan 
mereka jalani. Kampus Mengajar tidak hanya berguna bagi mahasiswa, 
namun juga bagi guru, siswa dan stakeholder pada lembaga pendidikan, 
di mana dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk menjalin kerja sama 
antara Lembaga Pendidikan Tinggi dengan Lembaga Pendidikan Dasar 
dan Menengah.  

 

Penutup 
Berdasarkan pada penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 
kegiatan belajar memang tak bisa diberikan batasan pada hal-hal 
tertentu. Kegiatan belajar memang secara fitrah merupakan proses alami 
manusia yang dilakukan secara terus-menerus dalam memanusiakan diri 
melalui eksplorasi, interpretasi dan implementasi dari pengetahuan dan 
wawasan yang diperoleh hingga memberikan perubahan yang signifikan 
sedemikian hingga menjadi sosok manusia yang mandiri dan 
bertanggung jawab. Belajar tanpa batas juga menunjukkan bahwa 
kegiatan belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa 
saja. Kolaborasi dalam kegiatan belajar akan memberikan banyak 
kebermanfaatan pada sesama. Belajar tanpa batas akan membuka 
cakrawala pengetahuan yang lebih luas dan lebih kompleks, hingga 
memberikan solusi atas permasalahan yang tidak hanya pada satu bidang 
keilmuan, namun juga lintas keilmuan. Belajar tanpa batas juga 
memberikan rasa keadilan, bebas-merdeka serta meningkatkan 
kemandirian pada setiap diri peserta didik, hingga nantinya “Pendidikan 
yang Adil dan Merata” sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 dan “Pendidikan untuk Semua” yang merupakan cita-cita Ki Hajar 
Dewantara dapat direalisasikan secara optimal 
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Pendahuluan 
‘Glocal’ menjadi satu terminologi yang terus dikumandangkan dengan 
arti think globally and act locally yang dapat diartikan sebagai berpikir 
global dan bertindak lokal. Jargon ini menjadi pemantik bagi pendidik 
yang haus akan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi 
untuk turut berpartisipasi mengikuti ledakan webinar yang berskala 
nasional sampai internasional sebagai pemateri ataupun partisipan 
sebagai pendengar aktif. Namun momen setelahnya sangat strategis 
untuk dipikirkan. Berpikir secara global dan bertindak dalam lingkup 
lokal setempat di mana pendidik mendedikasikan waktu, tenaga, dan 
pikirannya pada medan yang dipercayakan menjadi satu hal yang perlu 
untuk secara jelas dan intensional dipikirkan.  

Pengetahuan dan pengalaman yang menyentuh ranah kognitif (kepala) 
akan hilang apabila tidak sampai menyentuh ranah afektif (hati) dan 
sampai ke ranah psikomotor (tangan) yang menggerakkan untuk 
memiliki suatu kemerdekaan dari bidang ilmu yang dipelajari. 
Kesempatan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi lintas nasional dan 
internasional akan sangat monumental saat pendidik mampu untuk 
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menstimulasi kreativitas dan daya berpikir kritis untuk melakukan 
tindakan-tindakan bagi kemajuan negeri di mana kaki berdiri. 

Pemaparan selanjutnya akan memberikan stimulasi agar pendidik yang 
membaca tulisan ini dapat tergerak dan serentak bergerak untuk 
melanjutkan misi merdeka belajar merdeka mengajar karena tulisan yang 
dihadirkan menjadi momen untuk tongkat penggerak akan diayunkan 
sesuai dengan mimpi besar yang telah diproklamirkan oleh Mas Menteri 
dalam beberapa momen yang telah dirancangkan. 

 

Pembahasan 
Saya pernah berpikir bahwa karir seorang pendidik hanya akan dibatasi 
oleh dinding dengan 4 sekat dan menghabiskan waktu bertemu dengan 
murid dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore. Momen ini secara rutin akan 
habis dan tanpa terasa 1 dekade akan terlewati. Namun hal ini 
terbantahkan melalui momen saat saya terpilih sebagai perwakilan 
Indonesia dalam kesempatan menjadi Teacher Innovative Educator yang 
diselenggarakan oleh TED Educator sebagai angkatan kedua 
(https://blog.ed.ted.com/2016/03/29/meet-the-second-cohort-of-ted-ed-
innovative-educators/). Momen ini membukakan pemahaman saya 
bahwa ide dan mimpi besar yang dimiliki oleh pendidik perlu untuk 
diartikulasikan sehingga dapat dinikmati dalam skala yang lebih besar. 

Berkesempatan untuk terhubung dengan 33 pendidik dari 33 negara 
dengan latar belakang yang berbeda seperti walikelas, superintendent, 
pustakawan, kepala sekolah, kepala departemen, dan praktisi pendidikan 
memberikan banyak inovasi yang dibagikan dalam forum yang dibuat. 
Kesempatan untuk memikirkan inovasi yang dapat diaplikasikan secara 
lokal dengan konsep dan konteks yang dapat disesuaikan sangat 
membakar untuk segera diimplementasikan. Sinkronisasi ide melalui 
cara berpikir kritis dan kreatif dengan pendidik lintas negara membantu 
dalam pengembangan-pengembangan inovasi pendidikan yang 
terbarukan. Upaya menghadirkan kolaborasi dengan menghadirkan 
perkenalan murid antar negara melalui ruang kelas virtual menambah 
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kosakata bagi murid ditambah dengan kayanya kisah-kisah yang 
dibagikan melalui kesempatan tatap maya. 

Merdeka belajar dan merdeka mengajar menjadi suatu jargon baru yang 
akan sangat disayangkan apabila hanya berhenti pada redaksi jargon 
semata. Padahal kemerdekaan itu adalah hak setiap warga negara. 
Pendidikan saat ini perlu menghadirkan ruang-ruang untuk 
berkolaborasi dan berbagi ide dalam rangka memperkaya rencana 
strategis yang dapat diaplikasikan sebagai perwujudan bagi negeri tanpa 
menghilangkan identitas dan nilai-nilai luhur Pancasila. 

Kesempatan untuk memperdalam Bahasa Internasional, Bahasa Inggris 
menjadi kunci pembuka untuk memahami cara berpikir global dan isu-
isu pendidikan yang terjadi. Setiap webinar, buku, dan jurnal-jurnal 
bergengsi yang dipublikasikan memberikan tambahan pemahaman 
untuk menghadirkan antisipasi dan langkah konkret yang dapat 
dilakukan dalam konteks lokal di ruang kelas masing-masing. Upaya 
untuk belajar mandiri dituntut lebih dari pribadi-pribadi yang siap untuk 
memasuki generasi emas 2045. Konsep untuk pembelajaran dengan 
metode ‘spoonfeeding’ dengan mode hanya menunggu ilmu dari 
pendidik sudah tidak lagi menjadi menu yang dihadirkan dalam 
pendidikan. Menggunakan kesempatan dengan memiliki perspektif 
‘semua murid semua guru’ membantu pendidik dan peserta didik 
memiliki sikap yang haus akan ilmu dan siap untuk mendapatkannya 
dalam pelbagai momen dan komunitas di sekitar mereka. Kesempatan 
berinteraksi dengan pedagang, petani, dan asisten rumah tangga dapat 
menjadikan momen krusial yang menjadi bola kaca untuk memikirkan 
upaya-upaya konkrit yang dapat menjadi pembekalan bagi diri dan 
komunitas yang ada. 

 

Penutup 
Ruang merdeka belajar merdeka mengajar akan sangat bermanfaat saat 
setiap pendidik yang adalah pembelajar sepanjang hayat memiliki konsep 
untuk terus terlibat dalam berpikir global dan bertindak lokal dalam 
medan yang dipercayakan untuk digarap. Kesempatan dan ilmu 
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memberikan ruang terbuka untuk mendapatkan pengalaman baru yang 
diperkaya dengan kemampuan berbahasa Inggris sebagai kunci pembuka 
untuk mendapatkan wawasan baru yang diterima melalui interaksi secara 
nasional dan internasional. Ide yang ada akan menjadi bermakna saat 
diartikulasikan keluar dan bermanfaat bagi ekosistem pendidikan 
setempat yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan konteks 
yang dihadapi. Kepercayaan terhadap diri dalam terus berkontribusi bagi 
negeri menjadi roda penggerak yang terus menggerakkan kepala, hati, 
dan tangan untuk terus mau bergerak. Mari kita wujudkan serentak 
bergerak demi kemajuan negeri dengan term glocal dalam memasuki 
generasi emas 2045 bersama!  
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Pendahuluan 
Blended Learning System (BLS) merupakan gabungan sistem 
pembelajaran yang menggabungkan dua metode pembelajaran, yakni 
model pembelajaran daring atau secara virtual dan pembelajaran tatap 
muka atau secara luring atau definisi lain menterjemahkan bahwa model 
BLS adalah sebuah sistem pembelajaran yang menggabungkan 
pembelajaran tatap muka langsung (face-to face) dan pengajaran dalam 
jaringan atau online.  

Secara prinsip daring adalah akronim dari dalam jaringan, yang berarti 
bahwa model tersebut merupakan sebuah sistem komunikasi yang 
dilakukan dengan menggunakan media komputer dalam jaringan. Sistem 
daring didasarkan pada tiga unsur pembentuknya, yakni membaca, 
menulis dan berkomunikasi melalui atau menggunakan jaringan 
komputer /internet, atau dengan kata lain bahwa cara komunikasi 
melalui penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau 
melalui jaringan internet. Jika model komunikasi ini dilakukan terus 
menerus dalam dunia semu atau tidak nyata, maka komunikasi ini 
disebut komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Sesungguhnya sistem 
komunikasi ini sudah dikenal sejak tahun 1960-an oleh seorang peneliti 
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Amerika melaksanakan pemanduan menggunakan pengiriman pesan 
dan menerima informasi melalui komputer yang akhirnya berkembangan 
menjadi internet dalam sistem komunikasi militer rahasia Amerika. 
Mengaitkan dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini dan 
kecenderungan model komunikasi era milenial, maka sangat mungkin 
komunikasi melalui daring dalam dunia pendidikan dapat dilakukan 
(Putri et al., 2021).  

Melihat perkembangan masa depan, tampaknya pembelajaran daring 
akan semakin relevan dan layak diterapkan di masa datang dibandingkan 
dengan pembelajaran luring atau pembelajaran tatap muka langsung 
yang lebih bersifat konvensional. Mengapa hal ini terjadi, tidak lain 
karena didorong oleh berbagai faktor yang mendukung, juga dengan 
melihat beberapa keterbatasan pembelajaran luring. Pada dasarnya 
pembelajaran luring adalah bentuk belajar dengan berkomunikasi 
langsung yang dilaksanakan dengan pertemuan fisik secara langsung 
tanpa bantuan teknologi internet (Malyana, 2020).  

Keunggulan dan Kelemahan sistem Pembelajaran Daring 
dan Luring 
Menerapkan model belajar secara daring ataupun metode belajar luring 
dalam dunia pendidikan di era globalisasi saat ini terhadap generasi 
milenial, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan yang banyak 
ditentukan oleh berbagai situasi dan kondisi oleh pelaku dari 
pembelajaran tersebut. Tren belajar secara daring semakin meningkat 
dalam waktu satu tahun terakhir, meskipun demikian bukan tanpa 
keluhan yang dirasakan baik oleh para pendidik maupun peserta didik 
dan bukan hanya dialami pada jenjang sekolah dasar-menengah tetapi 
juga dirasakan di kalangan dunia pendidikan tinggi. Secara garis besarnya 
dapat dikatakan bahwa keluhan tersebut sebagai bentuk kelemahan atas 
pembelajaran daring lebih dominan pada aspek infrastruktur karena 
topografi atau posisi geografi mereka yang melakukan komunikasi 
daring. Tabel di bawah, menunjukkan bahwa model pembelajaran secara 
daring tidak dapat begitu saja dapat diterapkan dan sebaliknya bahwa 
pembelajaran luring juga tidak dapat ditinggalkan secara total. Kedua 
model belajar tersebut masing-masing memiliki keunggulan dan 
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kelemahan, sehingga kombinasi antara kedua model belajar tersebut 
menjadi alternatif pilihan yang dapat di pertimbangakan, dikaji dan 
dianalisis dengan baik, sehingga pilihan-pilihan model belajar dapat 
ditentukan dengan tepat (Indarto et al., 2019;.Marzuki et al., 2021; 
Marzuki et al., 2021; Marzuki et al., 2020; Hendrayati and Pamungkas, 
2003). Berikut keunggulan dan kelemahan penerapan metode belajar 
secara daring dan luring disajikan dalam Tabel berikut:  

Keunggulan dan kelemahan model pembelajaran Daring dan Luring. 

Pembelajaran Daring Pembelajaran Luring 

A. Keunggulan 

Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tidak membutuhkan perangkat lunak dan akses aplikasi 

Biaya yang dibutuhkan lebih efisien Potensi untuk memahami dan mengerti isi komunikasi 
pembelajaran lebih besar 

Penggunaan waktu yang lebih efisien Interaksi antar peserta dan narasumber dengan peserta 
lebih intensif dan hidup 

Jumlah peserta tidak terbatas sepanjang 
terkonentsi dengan jaringan internet 

Tidak mendukung pengembangan keterampilan dalam 
penguasaan teknologi digital 

Intensitas komunikasi lebih luas pada berbagai 
aspek latar belakang  

Identifikasi kehadiran dan keaktifan peserta lebih bisa di 
pertanggungjawabkan 

Ruang komunikasi dan partisipasi lebih luas Terjadi hubungan emosi dalam komunikasi. tergambar 
dengan jelas 

B. Kelemahan 

Komunikasi yang terjadi tidak mewakili emosi 
atau ada batasan dalam intonasi, raut muka, 
gerakan tubuh 

Terbatas pada ruang, waktu dan jumlah peserta. Harus 
disediakan waktu dan tempat khusus 

Membutuhkan perangkat khusus hardware dan 
software 

Menyita bayak waktu, sehingga terasa waktu banyak 
terabaikan dan kurang efisien 

Sumber informasi sangat beragam, sehingga 
sulit menilai yang lebih tepat 

Intensitas komunikasi terbatas, sumber informasi terbatas 

Menyita konsentrasi, karena dilakukan tidak 
secara khusus 

Cenderung membutuhkan biaya yang lebih besar, karena 
untuk tanpil secara fisik membutuhkan persiapan lebih 
khusus 

Aspek hubungan sosial cenderung terabaikan Aspek hubungan sosial terjadi dengan efektif 

C. Perbedaan 

Harus ada fasilitas jaringan internet dan akses 
aplikasi yang terkoneksi daring 

Tidak menggunakan teknologi jaringan dalam 
komunikasi 
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Peserta dapat mengikuti dari berbagai lokasi, 
dapat dikendalikan dan fungsional 

Semua peserta dalam satu lokasi atau ruangan  

Peserta tidak perlu hadir secara fisik, dapat 
dilakukan dengan real time  

Peserta harus hadir secara fisik 

Kombinasi Model Belajar di Masa Globalisasi dan Era 
Milenial  
Perkembangan teknologi tumbuh pesat di masa globalisasi yang tidak 
dapat dipisahkan dengan generasi milenial dewasa ini. Kondisi ini 
menuntut lahirnya sistem pendidikan global lebih baik dan lebih maju 
mengikuti tren perkembangan yang ada. Sistem pendidikan harus terus 
dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi yang selama ini 
menggunakan sistem konvensional beralih ke sistem yang serba digital. 
Pengaruh masa globalisasi dan kebiasaan generasi milenial menyusup ke 
dalam model dan proses belajar mengajar yang tidak terikat oleh ruang 
dan waktu. Kondisi ini memaksa lahirnya kreativitas dalam pembelajaran 
dengan menerapkan model belajar daring sebagai salah satu model 
pilihan yang dapat digunakan. Penerapan belajar daring dalam dua tahun 
terakhir telah digunakan secara sporadis, sehingga telah dirasakan 
dengan baik kelemahan dan keunggulan model belajar tersebut 
dibandingkan dengan belajar luring (Putri et al., 2021).  

Berbagai lembaga libtang dunia telah melakukan riset terkait dengan 
efektivitas dan efisien penerapan belajar secara daring, termasuk 
beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah melakukan evaluasi dan 
kajian kritis terkait model belajar daring. Hasil analisis ini melahirkan 
rekomendasi dan alternatif yang lebih moderat dapat diterapkan dalam 
dunia pendidikan. Alternatif pilihan tersebut adalah penerapan belajar 
dengan kombinasi antara belajar secara daring dan belajar konvensional 
atau luring. Model pembelajaran kombinasi tersebut diantaranya ialah 
Blended Learning System (BLS) dan Hybrid Learning System (HLS). 
Namun, apa perbedaan model pembelajaran model hybrid Learning dan 
blended learning (Malyana, 2020; Purba et al., 2020;. Syafrizal et al., 2021) 
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Metode Blended Vs Hybrid dalam Sistem Pembelajaran 
Blended Learning System adalah kombinasi keunggulan pembelajaran 
yang dilakukan secara tatap-muka dan secara virtual atau model belajar 
kombinasi pengajaran langsung dengan tatap muka dan pengajaran 
online, sedangkan Hybrid learning system adalah model pembelajaran 
yang menggabungkan berbagai pendekatan dalam pembelajaran yakni 
pembelajaran tatap muka langsung, pembelajaran yang berbasis 
komputer sekaligus penerapan pembelajaran secara online ( internet dan 
mobile learning). Secara sepintas tergambar bahwa kedua model belajar 
ini sama saja dalam penerapannya, namun jika dikaji lebih dalam, 
terdapat kespesifikan masing-masing yang mencirikan adanya perbedaan 
antara keduanya (Sudarmanto et al., 2020). 

Model belajar baik pembelajaran secara BLS maupun HLS adalah sebuah 
metode yang memiliki keunggulan dan dapat menjadi sebuah alternatif 
yang diterapkan di Indonesia menghadapi model kehidupan digital 
generasi milenial. Kedua model di atas bukanlah suatu pilihan tanpa 
dasar, apalagi telah diterapkan oleh banyak negara di dunia untuk 
meningkatkan mutu pendidikan dan membuat peserta didik dan 
pengajar lebih mudah dalam penyajian materi belajar. Ada beberapa 
manfaat utama yang dapat mungkin rasakan ketika menggunakan 
metode BLS dan HLS di institusi pendidikan di Indonesia, baik pada 
jenjang pendidikan dasar-menengah maupun pada jenjang pendidikan 
tinggi, diantaranya: 

1. Penerapan lebih efisien dan efektif serta memiliki kecenderungan 
lebih murah. Disadari bahwa secara psikologi, setiap peserta 
didik memang memiliki cara belajar yang berbeda-beda antara 
satu dengan yang lain. 

2. Tren belajar masa depan bagi generasi milenial dengan pilihan 
blended learning cukup diminati oleh semua kalangan, tidak 
hanya bagi para peserta didik dan peserta pelatihan, tetapi juga 
disenangi dan diterima di institusi maupun perusahaan. 

3. Mendukung pengembangan keterampilan dalam penguasaan 
digital peserta didik dan pengajar sebagai narasumber atau 



34 Merdeka Belajar Merdeka Mengajar 

 

sumber utama informasi. Model pembelajaran blended learning 
juga mampu meningkatkan keterampilan digital dalam proses 
belajar mengajar (Syafrizal et al., 2021; Marzuki et al., 2021; 
Natasya et al., 2020).  

Dampak Sosial-Ekonomi Penerapan BLS dan HLS  
Evaluasi sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan menerapkan model 
daring ditemukan beberapa fakta baru, diantaranya: (1) Ada kesan 
bingung bagi peserta didik dan guru; (2) Pengajar merasa kehilangan 
waktu tersita dalam mengabsen peserta didik; (3) Peserta kurang 
konsisten, lama untuk merespon pertanyaan; (4) Orang tua peserta didik 
harus menyiapkan handphone (HP) agar dapat mengikuti PJJ; (5) peran 
orang tua harus lebih banyak mendampingi anaknya yang tidak semua 
orang tua dapat melakukannya karena keterbatasan waktu, pekerjaan 
dan pengetahuan; (6) peserta didik, mengalami masalah dalam 
perkembangan psikologis dan komunikasi sosial yang tidak terjalin 
dengan baik. Kondisi di atas disimpulkan bahwa kegiatan belajar 
mengajar dengan daring tidak efektif yang menyebabkan adanya 
keinginan untuk kembali belajar secara luring seperti sebelumnya 
(Marzuki et al., 2021; Parinduri et al., 2020).  

Kondisi di atas menimbulkan dampak sosial kepada peserta didik 
termasuk orang tua yang dalam perkiraan adanya kekuatiran komunikasi 
sosial generasi milenial semakin terkikis yang dapat menyebabkan bahwa 
interaksi langsung tidaklah penting. Psikologi peserta didik secara tidak 
langsung terkooptasi dengan pemahaman dan prinsip bahwa komunikasi 
di dunia maya adalah sesuatu yang cukup dan lumrah untuk dilakukan, 
sedangkan pada sisi dampak ekonomi juga dirasakan oleh para orang tua 
dalam menyiapkan fasilitas alat komunikasi untuk anaknya. Pemerintah 
juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pengadaan dan penyediaan 
infrastruktur secara nasional yang membebani anggaran negara 
(Hendrayati and Pamungkas, 2003; Indarto, Fatoni and Nurhidayat, 
2019). 

Kondisi tersebut, menuntut kita untuk memilih metode belajar BLS atau 
HLS, yang keduanya menggabungkan pembelajaran daring dan luring. 
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Perkembangan pelaksanaannya, metode belajar dengan BLS ternyata 
dirasakan lebih mudah dan simpel dibandingkan dengan model HLS, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa model BLS adalah pilihan terbaik 
untuk saat ini yang dirasakan minim dampak dan dapat mengatasi 
berbagai kendala dan keluhan yang terjadi selama penerapan model 
belajar daring dan luring. Model belajar sistem BLS adalah sebuah cara 
yang menjawab dan mengadopsi banyak aspek, bukan hanya pada daring 
dan luring, tetapi juga mencakup penguasaan Iptek, generasi milenial, 
mengatasi dampak sosial dan ekonomi (Malyana, 2020; Marzuki et al., 
2020).  
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Pendahuluan 
Budaya merupakan hal yang melekat pada kehidupan manusia di mana 
budaya diartikan sebagai perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Budaya 
merupakan cara hidup yang berkembang yang dimiliki kelompok orang 
dan diwarisi dari generasi ke generasi. Budaya sebagai manifestasi dari 
kebiasaan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat dari masyarakat 
(Shomiyatun, 2019). Budaya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti 
lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat sekitar. Sedangkan 
budaya belajar merupakan kebiasaan yang dimiliki seseorang untuk 
mencari tau atau mengkaji sesuatu tentang apa yang belum diketahui. 
Keinginan untuk belajar bisa tumbuh karena adanya rangsangan dari 
lingkungan (Mustaghfiroh, 2020; Widiyono, Irfana and Firdausia, 2021). 

Kegiatan belajar berlaku untuk siapa saja tanpa memandang usia tua 
maupun muda. Tujuan dari belajar adalah untuk meningkatkan ilmu 
pengetahuan, mengupdate informasi baru sehingga mampu 
memperbaiki kualitas diri dan kehidupannya.Belajar menjadi pembentuk 
awal karakter dan kepribadian seorang anak (Sulfasyah and Arifin, 2016). 
Kegiatan belajar dapat ditempuh dari pendidikan formal, pendidikan 
informal, dan pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal 
dilaksanakan di lingkungan keluarga, pendidikan formal di lingkungan 
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sekolah, dan pendidikan nonformal dilakukan di lingkungan masyarakat 
(Sulfasyah and Arifin, 2016).  

Seseorang yang belajar terus menerus berakibat pada perubahan 
terhadap kemampuan berpikir dan memecahkan masalah (Agustian et 
al., 2000). Tujuan dari belajar adalah mengeksplorasi potensi secara 
maksimal dengan menyesuaikan bakat dan minat (Mustaghfiroh, 2020). 
Setiap elemen masyarakat baik pemerintah, dinas pendidikan, 
lingkungan, dan masyarakat perlu mendukung adanya budaya belajar 
demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

 

Pembahasan 

1. Pengertian Belajar 
Belajar merupakan proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, 
kecakapan dan sikap melalui pengalaman interaksi dengan orang tua, 
pendidik, tutor, maupun lingkungannya. Dalam proses belajar mengajar 
diharapkan mampu menumbuhkan budi pekerti, karakter, dan pikiran 
intelek dari peserta didik (Shomiyatun, 2019). Hal yang sama juga 
dijelaskan oleh Prasetyo bahwa belajar bertujuan untuk meningkatkan 
pertumbuhan dan perkembangan jiwa, watak, dan kemampuan fisik dari 
peserta didik. (Prasetyo, 2009). Tujuan dari belajar tidak hanya pada 
penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan tetapi pengembangan 
manusia menjadi pribadi yang berbudaya dan beradab (Syaparuddin, 
2020). Dengan belajar peserta didik menjadi unggul, bermoral dan 
beretika (Widiyono, Irfana and Firdausia, 2021).  

Belajar dengan menggunakan pola belajar mengarah pada: 

1. Learning to know, belajar untuk tau tentang dirinya dan 
lingkungannya. 

2. Learning by doing, dengan melakukan pembelajaran secara 
langsung tentang apa yang sudah diketahui. 

3. Learning to be pemahaman akan jati diri. 
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Pentingnya pengetahuan dalam proses belajar disebabkan karena (a) 
Kemajuan teknologi yang mengakibatkan perlunya penyegaran informasi 
terus menerus, (b) Lahirnya persoalan-persoalan baru yang mana orang 
harus belajar untuk menghadapinya, (c) Keinginan untuk maju sehingga 
menambah dan memperbaiki pengetahuannya, (d) Perkembangan alat 
komunikasi yang menyebabkan kemudahan dalam mendapatkan 
informasi (Syaparuddin, 2020). Sedangkan Sulfasyah dan Arifin 
menjelaskan bahwa pentingnya pendidikan sebagai (a) Proses 
pertumbuhan untuk menyesuaikan lingkungan,(b) Bentuk pengarahan 
dan bimbingan kepada peserta didik dalam pertumbuhannya (c) Usaha 
dalam pengarahan dan bimbingan anak dalam pertumbuhannya, (d) 
Pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam menuju dewasa 
(Sulfasyah and Arifin, 2016). Dalam pembelajaran sumber yang 
digunakan untuk belajar adalah apa saja yang dapat digunakan untuk 
membantu orang dapat belajar dan meningkatkan kompetensinya. 

2. Budaya Belajar 
Budaya diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh secara sosial oleh 
individu dalam memahami dirinya sendiri, menginterpretasi lingkungan 
dan mendorong untuk melakukan tindakan (Suryatna, 2006). Budaya 
belajar merupakan kebiasaan seseorang untuk menggali maupun 
memperoleh informasi yang ditunjukkan dari sikap dan perilaku 
terhadap sumber informasi. Budaya belajar juga diartikan sebagai 
kebiasaan dalam melaksanakan proses belajar (Suryatna, 2006). 

Budaya belajar sangat penting karena memanfaatkan potensi manusia 
sehingga dapat dimaksimalkan. Budaya belajar harus dikembangkan dan 
dilatih oleh setiap orang. Pendidik dapat melakukan berbagai kecakapan, 
kreativitas, dan keterampilan untuk menciptakan semangat belajar dan 
motivasi belajar bagi peserta didik. Ciri budaya belajar yang dijadikan 
model adalah model budaya belajar di lingkungan keluarga informal, 
lingkungan masyarakat nonformal, dan sekolah yang disebut dengan 
formal (Suryatna, 2006). Untuk meningkatkan budaya belajar peserta 
didik dapat dilakukan di pendidikan formal, informal dan nonformal.  
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Dibutuhkan waktu yang cukup panjang dalam mengubah perilaku 
masyarakat dalam meningkatkan budaya belajar demi peningkatan 
kualitas sumber daya manusia. Beberapa langkah yang dapat dilakukan 
untuk meningkatkan budaya belajar adalah (Simarmata and Simarmata, 
2020) (Fidayan et al., 2020): 

1. Memberikan contoh, secara alami anak cenderung akan meniru 
sesuatu yang dilihatnya. Peran orang tua penting dalam 
memberikan contoh yang baik kepada anak sehingga meniru 
kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dengan memberikan contoh 
maka akan memudahkan untuk menyebarkan semangat belajar 
kepada peserta didik 

2. Hindari Perintah Untuk Belajar, orang tua perlu menerapkan 
strategi yang mendorong anak untuk belajar dengan cara 
memberikan motivasi secara verbal maupun non verbal. Kegiatan 
mendampingi anak ketika belajar juga merupakan metode yang 
tepat dalam meningkatkan semangat belajar anak. 

3. Berikan reward, pemberian reward dapat membangun semangat 
belajar peserta didikan dan mengembangkan budaya belajar. 

4. Lingkungan Belajar yang tepat, dengan menciptakan lingkungan 
belajar yang tepat dapat meningkatkan semangat belajar. Hal ini 
dilakukan dengan memberikan sarana dan prasarana dalam 
kegiatan proses belajar mengajar. Dengan memberikan suasana 
belajar yang nyaman seperti tempat belajar yang rapi, warna 
dinding, sarana dan prasarana yang nyaman akan meningkatkan 
semangat belajar anak. Sarana belajar seperti perpustakaan yang 
lengkap, media belajar dan lingkungan yang kondusif akan 
meningkatkan semangat belajar peserta didik. 

5. Pengaturan waktu belajar, orang tau maupun guru dapat 
menetapkan waktu belajar peserta didik, dengan adanya waktu 
belajar yang terjadwal akan meningkatkan budaya belajar anak. 

6. Program berbagi pengetahuan. Program berbagi pengetahuan 
akan menciptakan semangat belajar dan mendorong setiap 
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peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan saling berbagi pengalaman, ide dan gagasan. 

Selain peserta didik, pendidik juga perlu membangun budaya belajar hal 
ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendidik agar mampu 
memberikan materi dan kualitas belajar yang baik kepada peserta didik. 
Guru yang berkualitas merupakan guru yang senantiasa 
mengembangkan kemampuannya dengan cara belajar. Jika semua sadar 
dan mau meningkatkan pengetahuannya maka akan tercipta komunitas 
belajar yang dapat memperkuat budaya belajar di lingkungan sekolah 
maupun perguruan tinggi. Pendidik diharapkan mampu untuk 
memberikan metode yang tepat dalam proses belajar mengajar sehingga 
mampu mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dunia pendidikan. 
Berbagai informasi tentang metode, model, media, dan strategi 
pembelajaran akan membantu pendidik dalam meningkatkan budaya 
belajar peserta didik. 

3. Budaya Belajar Menuju Merdeka Belajar  
Di tengah tantangan kemajuan zaman, lembaga pendidikan di Indonesia 
harus mampu menciptakan budaya belajar bagi peserta didik agar 
mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya 
saing. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh peseta didik dalam 
meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dengan memberikan 
pengalaman belajar secara mandiri. Merdeka belajar merupakan 
kebebasan dalam berpikir dan kemerdekaan berpikir baik secara individu 
maupun kelompok sehingga menghasilkan peserta didik yang kritis, 
unggul, kreatif, inovatif dan partisipatif (Widiyono, Irfana and Firdausia, 
2021). Merdeka belajar adalah kebebasan dari birokrasi yang berbelit dan 
memberikan kebebasan dalam memilih bidang yang disukai 
(Sudaryanto, Widayati and Amalia, 2020). Merdeka belajar direncanakan 
untuk menciptakan pendidikan masyarakat indonesia yang berkualitas, 
maju sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 (Mustaghfiroh, 2020) 
dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Alinea 
keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (Sherly, Dharma and 
Sihombing, 2020) . 
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Merdeka Belajar merupakan gagasan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk mencetak Sumber Daya Manusia Indonesia yang 
unggul dengan mengutamakan pendidikan karakter. Merdeka belajar 
merupakan respons dari kebutuhan akan pendidikan pada revolusi 
industri 4.0 (Widiyono, Irfana and Firdausia, 2021). Kebijakan merdeka 
belajar bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar siap dan 
relevan dengan kebutuhan zaman (Sudaryanto, Widayati and Amalia, 
2020)  

Merdeka belajar diharapkan mampu menciptakan peserta didik yang 
kritis, kreatif, terampil, dan kolaboratif. Lulusan yang diharapkan dari 
pendidikan adalah memiliki kompetensi lulusan baik dari soft skill dan 
hard skills sesuai dengan kebutuhan zaman. Prinsip-prinsip merdeka 
belajar dirumuskan dengan (a) Peserta didik harus bebas dan 
berkembang secara natural, (b) Pengalaman langsung sebagai 
rangsangan pembelajaran yang terbaik, (c) Guru sebagai fasilitator dan 
pemandu yang baik, (d) Lembaga pendidikan menjadi laboratorium 
perubahan, (e) Aktivitas pendidikan di lembaga pendidikan dan rumah 
harus diselaraskan (Mustaghfiroh, 2020). 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam implementasi merdeka belajar 
adalah sebagai berikut ini: (a) Kepala sekolah menerapkan kebijakan 
dalam pelaksanaan merdeka belajar, (b) Guru menjadi terbuka dan 
mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan 
menarik, (c) Peserta didik dalam keadaan siap dan berpikir kritis serta 
memiliki sikap yang ingin tau, (d) Wali murid dan lingkungan terlibat 
dalam pemantauan hasil belajar dan mendukung keseimbangan antara 
pembelajaran di sekolah, rumah dan lingkungan, (e) Dinas pendidikan 
dan kebudayaan memberikan pelatihan untuk meningkatkan 
kompetensi pendidik dan melakukan pendampingan pelaksanaan 
merdeka belajar (Widiyono, Irfana and Firdausia, 2021). Sedangkan 
menurut Widiyono, Irfana dan Firdausia Merdeka belajar untuk 
dilakukan dengan pertukaran belajar, magang atau praktik kerja, asistensi 
mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, 
kegiatan wirausaha, membangun desa (Sudaryanto, Widayati and 
Amalia, 2020). Pelaksanaan merdeka belajar perlu transformasi 
kurikulum sekolah dan pembelajaran, transformasi manajemen 
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pendidikan nasional dan transformasi manajemen pendidikan daerah 
dan otonomi sekolah (Sherly, Dharma and Sihombing, 2020). 

Penutup 
Merdeka Belajar adalah gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
untuk mencetak sumber daya manusia Indonesia yang unggul dengan 
mengutamakan pendidikan karakter. Merdeka Belajar merupakan 
respons dari kebutuhan akan pendidikan pada revolusi industri 4.0. 
Kegiatan dalam merdeka belajar dilakukan dengan mengeksplorasi 
secara maksimal dari kemampuan, kecerdasan, dan potensi secara 
natural, fleksibel, menyenangkan dan demokratis Kebijakan merdeka 
belajar bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar siap dan 
relevan dengan kebutuhan zaman (Sudaryanto, Widayati and Amalia, 
2020). 
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Pendahuluan 
Case-based learning (CBL) awalnya banyak digunakan di pendidikan 
dalam bidang hukum dan kedokteran. Dipopulerkan oleh Harvard 
Business and Harvard Medical Schools di tahun 1990-an, CBL saat ini 
banyak digunakan sebagai salah satu metode pembelajaran di banyak 
disiplin ilmu. Penggunaan CBL, dalam pembelajaran, mengambil 
inspirasi dari penelitian studi kasus. Mereka menceritakan suatu kasus 
pada acara pendidikan tertentu dalam konteks sehingga pendidik pemula 
dapat memahami kompleksitas dari analisis dan kemungkinan mencari 
solusi. 

Case-based learning (CBL) atau pembelajaran berbasis kasus merupakan 
konsep pembelajaran, dimana metode kerja, masalah, dan disiplin 
diidentifikasikan oleh siswa melalui proses pembelajaran. CBL 
berorientasi pada suatu kasus, yang jika dilihat dari perspektif yang 
berbeda dapat menghasilkan masalah yang berbeda dan sama-sama 
benar. CBL adalah tentang memilih, memutuskan prioritas, dan 
menggabungkan berbagai disiplin ilmu, dan dengan demikian paling baik 
dipraktekkan dalam konteks multidisiplin. Pembelajaran berbasis kasus 
(CBL) adalah metode aktif pembelajaran yang dapat menghubungkan 
semua disiplin ilmu ini bersama-sama dan menghubungkannya dengan 
praktek industri. Kehidupan nyata kasus dapat digunakan untuk 
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meningkatkan pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan 
partisipasi siswa dalam diskusi kelas. 

Manfaat Case-Based Learning 
Dalam CBL, siswa harus mengidentifikasi metode kerja, masalah, dan 
disiplin karena dalam CBL tidak ada komponen pembelajaran yang 
disediakan untuk siswa.  

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari CBL. 

1. CBL bermanfaat untuk membekali siswa dengan budaya yang 
akan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan siswa 
dalam membuat kerangka kerja baru atau perspektif baru. CBL 
juga dapat memberikan dimensi tambahan pada pendidikan 
karena untuk berpartisipasi, budaya pembelajaran terbuka 
diperlukan. Siswa harus menerima bahwa perspektif lain dapat 
sama benarnya.  

2. CBL memberi siswa kesempatan yang relevan untuk melihat teori 
dalam praktek. Kasus dalam dunia nyata akan memberikan 
paparan pada siswa tentang berbagai sudut pandang dari 
berbagai sumber dan membuat siswa melihat mengapa berbagai 
pihak mungkin menginginkan hasil yang berbeda. Siswa juga 
dapat melihat bagaimana keputusan akan memberikan dampak 
yang berbeda, baik secara positif maupun negatif.  

3. CBL menuntut siswa menganalisis data untuk mencapai suatu 
kesimpulan. Karena banyak kasus bersifat terbuka, siswa dapat 
berlatih untuk memilih teknik analisis yang sesuai.  

4. CBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mengembangkan keterampilan analisa, komunikasi dan 
kolaborasi bersama dengan pengetahuan tentang kasus yang 
mereka hadapi. Untuk memecahkan masalah dan mencapai 
keputusan, siswa memilah data faktual, menerapkan alat analisa, 
mengartikulasikan masalah, merefleksikan pengalaman relevan 
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mereka, dan menarik kesimpulan yang dapat mereka kaitkan 
dengan situasi baru. Dalam prosesnya, mereka memperoleh 
pengetahuan substantif dan mengembangkan keterampilan 
analitik, kolaboratif, dan komunikasi. 

Case-Based Leaning dalam Praktek 
CBL adalah pendekatan yang terbukti efektif dalam proses pembelajaran 
dan banyak digunakan di berbagai disiplin ilmu. Dalam penerapannya 
siswa harus mempertimbangkan semua pengetahuan dari lintas disiplin 
ilmu ke skenario dunia nyata. CBL mempromosikan tingkat kognisi yang 
lebih tinggi. 

CBL bisa dilakukan baik dalam kelas besar atau kelas kecil, online atau 
offline. Baik dalam kelas besar maupun kelas kecil, siswa harus dibagi ke 
dalam kelompok. Hanya saja dalam kelas besar, sebaiknya instruktur 
memakai kasus yang sederhana dan pendek. Dalam kelas besar instruktur 
harus secara aktif untuk meminta siswa merespon secara individual 
untuk memastikan keterlibatan siswa dalam menyelesaikan kasus. Dalam 
kelas kecil, penerapan CBL akan lebih efektif. Siswa akan lebih mudah 
untuk berinteraksi. 

Menurut Yale Poorvu center for teaching and leaning pelaksanaan CBL 
untuk mendapatkan manfaat yang efektif biasanya dilakukan secara 
berkelompok. Kerja berkelompok akan memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Di samping itu kerja 
secara kelompok, akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mengasah keterampilan listening dan juga melihat dan 
mempertimbangkan berbagai perspektif. Menyelesaikan kasus secara 
berkelompok juga dapat membantu siswa untuk membentuk makna 
baru sebagai akibat interaksi dengan berbagai pengetahuan dan informasi 
yang didapat dari anggota team dengan latar belakang yang berbeda. 
Kelompok untuk mendiskusikan CBL sebagian besar terdiri dari 
kelompok dengan anggota 2 sampai 15 siswa. Instruktur dapat 
memberikan kasus yang bervariasi dari yang bisa diselesaikan dalam 
waktu 2 jam di kelas, hingga kursus yang berbasis kasus selama 1 tahun. 
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Penutup 
Berbagai pendekatan dapat dilakukan dalam proses belajar mengajar. 
Pendekatan Case-Based Learning atau CBL dapat menjadi salah satu 
pendekatan yang dapat dilakukan. Pendekatan ini dapat membantu siswa 
untuk menghubungkan antara teori dan praktek. Pendekatan ini juga 
bermanfaat untuk mengenalkan siswa pada berbagai perspektif yang 
berbeda. Di samping itu juga mampu meningkatkan soft-skill siswa 
seperti kolaborasi, komunikasi dan listening. 
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Pendahuluan 
Kemendikbud telah meresmikan kebijakan untuk menghasilkan SDM 
yakni Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). MBKM ini 
bermaksud bisa mewujudkan pembelajaran di perguruan tinggi yang 
fleksibel, otonom dan berkualitas sehingga tercipta kultur belajar yang 
inovatif, dan fleksibel/tidak mengekang, serta sesuai dengan kebutuhan 
mahasiswa. 

Program Kampus Mengajar diharapkan akan menjadi wahana 
peningkatan mutu pendidikan tinggi dengan memfasilitasi, mendorong, 
mempercepat perguruan tinggi mencapai tujuannya yang tercermin 
dalam 8 (delapan) IKU PT (Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi) 
yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 754/P/2020 tentang IKU PTN dan LLDikti di Lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Kampus 
Mengajar adalah salah satu dari program MBKM yang bermaksud untuk 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan 
mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Di 
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program kampus mengajar, mahasiswa akan ditempatkan di sekolah 
dasar di seluruh Indonesia dan membantu proses belajar mengajar di 
sekolah tersebut, dan mahasiswa tersebut akan dibimbing oleh salah satu 
Dosen. Dosen yang mendampingi mahasiswa selama melakukan aktivitas 
program mengajar di sekolah disebut Dosen Pendamping Lapangan 
(DPL). 

Program Kampus Mengajar (KM) Angkatan 1 Tahun 2021 merupakan 
transformasi dari Program Kampus Mengajar Perintis yang bertujuan 
untuk memberikan solusi bagi Sekolah Dasar yang terdampak pandemi 
dengan memberdayakan para mahasiswa yang berdomisili di sekitar 
wilayah sekolah untuk membantu para Guru dan Kepala Sekolah dalam 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran di tengah pandemi Covid-19. 

 

Pembahasan 
Program KM Angkatan 1 Tahun 2021 yang telah berlangsung 
pelaksanaanya sejak 23 Maret sampai dengan Juni 2021, dimana program 
ini mengajak para mahasiswa untuk berkolaborasi, beraksi, dan berbakti 
untuk negeri selama 12 minggu di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) 
yang terdampak pandemi COVID-19. Mahasiswa sebagai agen perubahan 
(agent of change) diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas 
pendidikan di jenjang sekolah dasar (SD) sasaran. Jenjang SD menjadi 
sasaran pada program ini karena dinilai jenjang pendidikan yang paling 
sulit menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu, pembelajaran jarak jauh 
pun tidak berlangsung dengan baik, terlebih lagi di daerah 3T. 
Pembelajaran jarak jauh di sekolah sangat terkendala permasalahan 
logistik, dan ada risiko hilangnya proses pembelajaran yang efektif 
(learning loss). Dengan kehadiran mahasiswa di sekolah, diharapkan 
dapat membantu pembelajaran di luar kelas yang sederhana dan 
menggunakan contoh sehari-hari. Dari sisi mahasiswa, pembelajaran 
jarak jauh menyebabkan mahasiswa kurang mendapat kesempatan 
mengasah kemampuan interpersonal dan kepemimpinan. Dengan 
mengikuti kegiatan Kampus Mengajar, mahasiswa akan memiliki 
kesempatan untuk mengasah jiwa kepemimpinan, softskill dan karakter, 
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serta mendapat pengalaman mengajar yang dapat diakui dan diterapkan 
dalam bentuk satuan kredit semester (sks).  

Mahasiswa dan Dosen untuk mengikuti program KM Angkatan 1 
dilaksanakan tahun 2021 terdiri dari beberapa tahapan yakni pembukaan 
pendaftaran, pengumuman seleksi Tahap 1, pengumuman hasil seleksi 
akhir, pembekalan, dan penugasan serta penarikan mahasiswa. Baik 
Mahasiswa dan Dosen yang akan mendaftar memiliki persyaratan. 
Persyaratan mahasiswa adalah IPK minimal 3,00 dan memiliki 
pengalaman organisasi, sedangkan krteria dosen untuk menjadi DPL 
yakni dosen perguruan tinggi negeri maupun swasta di bawah naungan 
Ditjend PT Kemendikbud RI. Mahasiswa dan Dosen dapat mendaftar 
program Kampus Mengajar melalui aplikasi website MBKM dengan 
melampirkan surat rekomendasi dari perguruan tinggi. 

Program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 diharapkan 
mahasiswa  membantu kepala sekolah, Bapak/Ibu Guru serta adik-adik 
SD untuk mendapat kesempatan belajar optimal di kondisi terbatas dan 
kritis selama pandemi. Mahasiswa bisa meningkatkan kemampuan 
terkhusus kepemimpinan, kreativitas dan kemampuan interpersonal 
lainnya melalui program mengajar ini. Selain itu, mahasiswa juga akan 
memperoleh insentif berupa potongan UKT, uang saku, konversi 12 sks 
untuk memenuhi persyaratan penyelesaian gelar sarjana dan sertifikat 
peserta Program Kampus Mengajar.  

Di Universitas Fajar, ada 2 orang yang lolos seleksi sebagai Dosen 
Pendamping Lapangan (DPL), salah satunya adalah Penulis “Dr. Ir. 
Erniati Bachtiar, ST., M”.  Penulis berbagi pengalaman selama menjadi 
DPL tahap pertama 2021.  Ada 8 (delapan) mahasiswa bimbingan saya 
yang berasal dari 4 Perguruan Tinggi yakni Univeristas Telkom Bandung 
(1 mahasiswa), Universitas Hasanuddin (5 Mahasiswa), Universitas Negeri 
Makassar (1 Mahasiswa), dan Universitas Muhammadiyah (1 Mahasiswa). 
Ada 2 Mahasiswa penempatan di SD Negeri 303 Palipungan, Kab 
Bulukumba, dan 6 di SD Inpres Bontomanai, Kab. Gowa. 

Ada beberapa tugas DPL  yakni memastikan mahasiswa mengikuti 
seluruh rangkaian pembekalan Program KM, mendampingi dan 
membimbing koordinasi mahasiswa dengan Dinas Pendidikan 
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Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan aau SD sasaran, membimbing 
observasi persekolahan dan penyusunan rancangan kegiatan mahasiswa 
serta memberikan persetujuan laporan awal, memfasilitasi refleksi 
pengajaran secara berkala, sharing metode pengajaran yang efektif, dan 
pelatihan lainnya ke mahasiswa, memonitoring pelaksanaan seluruh 
kegiatan mahasiswa selama program KM berjalan dengan cara membaca 
dan memberikan pembimbingan laporan mahasiswa melalui aplikasi 
MBKM meliputi: memberikan umpan balik atas laporan awal, laporan 
mingguan, dan laporan akhir mahasiswa, serta juga lebih baik 
memberikan umpan balik pada logbook harian dan laporan harian 
mahasiswa (optional), dan melakukan penilaian kegiatan mahasiswa 
melalui aplikasi MBKM. 

Ada tiga tahapan pelaksanaan program Kampus Mengajar yakni  

1. Pra penugasan  
Pada tahap pra penugasan Program Kampus mengajar, 
Mahasiswa dan DPL diberikan pembekalan sebelum penugasan 
di SD Sasaran. Pra penugasan terdiri dari 3 kegiatan yakni: 
a. Pembekalan 

Pembekalan diberikan kepada DPL dan mahasiswa agar 
mereka mendapat minimal pengetahuan tentang hal-hal 
yang akan dilakukan dalam kegiatan KM di SD. Adapun 
materi pembekalan meliputi Program KM, strategi kreatif 
belajar luring dan daring, pedagogi SD,  pembelajaran literasi 
dan numerasi  serta konsep pembelajaran jarak jauh, etika 
dan komunikasi, aplikasi asesmen dalam pembelajaran, 
aplikasi MBKM dan monev kampus mengajar, mahasiswa 
sebagai duta perubahan perilaku di Masa Pandemi,  prinsip 
perlindungan anak (Child Protection), profil pelajar 
pancasila, dan penugasan. Pembekalan dilaksanakan secara 
daring meliputi pemaparan materi, diskusi, dan penugasan. 
Pembekalan dilakukan selama 102 jam dengan melibatkan 
narasumber yang kompeten sesuai dengan bidangnya.  
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b. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
dimaksudkan untuk mengajukan permohonan izin sekaligus 
menyampaikan rencana pelaksanaan program Kampus 
Mengajar di Sekolah dasar dalam lingkup Dinas Pendidikan 
setempat.  Penulis sebagai DPL Bersama mahasiswa telah 
melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Gowa dengan Bersama DPL lain 
dengan menjalin komunikasi awal dengan Kepala Dinas. 
Penulis sebagai DPL hanya bisa memilih salah satu 
Kabupaten Gowa untuk koordinasi dan bertemu langsung 
dengan Kadis Pendidikan  Kab. Gowa.  Khusus untuk Kadis 
Pendidikan Bulukumba, penulis menghubungi dengan 
call/message by Handpohone. Disamping itu mahasiswa 
melaporkan diri dan menyerahkan surat tugas dari Ditjen 
Dikti dan Surat Tugas dari Perguruan Tinggi ke Dinas 
Pendidikan Kab/Kota, dinas Pendidikan membuatkan surat 
tugas untuk mahasiswa ke sekolah sasaran, DPL dan 
mahasiswa mengisi laporan dan mengunggah foto kegiatan di 
aplikasi MBKM sebagai bukti lapor diri mahasiswa kepada 
Dinas Pendidikan Kab/Kota. 

c. Koordinasi dengan SD 
Tahap ini, DPL mendampingi mahasiswa melakukan lapor 
diri kepada kepala sekolah dan guru pamong di awal 
penugasan. Adapun langkah koordinasi meliputi: mahasiswa 
dan DPL menjalin komunikasi awal dengan pihak SD, 
melakukan lapor diri dan menyerahkan surat tugas dari 
Ditjen Dikti, Surat Tugas dari Perguruan Tinggi, dan Surat 
Tugas dari Dinas Pendidikan Kab/Kota dan mengisi laporan 
dan mengunggah foto kegiatan di aplikasi MBKM sebagai 
bukti lapor diri mahasiswa kepada Sekolah Dasar sasaran. 
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2. Penugasan 
Aktivitas penugasan meliputi  kegiatan awal penugasan, kegiatan 
harian, kegiatan mingguan dan penyusunan laporan akhir.  
a. Kegiatan Awal Penugasan.  

Kegiatan awal penugasan yang dilakukan setelah proses 
pelaporan mahasiswa ke Sekolah Dasar sasaran meliputi 
observasi sekolah, menyusun rancangan kegiatan, dan 
menyusun laporan awal. Observasi Sekolah dilakukan 
terhadap aspek: Lingkungan sekolah (lingkungan 
fisik/sarpras, lingkungan sosial, iklim dan suasana 
akademik), Administrasi sekolah, Organisasi sekolah, 
Observasi proses pembelajaran, Perangkat pembelajaran 
(kurikulum, silabus, RPP, dll), metode pembelajaran 
(Pembelajaran tatap muka, Pembelajaran jarak jauh, Strategi 
pembelajaran daring, Strategi pembelajaran luring), Media 
dan sumber pembelajaran, dan Penilaian. Identifikasi 
permasalahan mengenai Pembelajaran, Adaptasi teknologi, 
administrasi sekolah dan guru. Penyusunan rancangan 
kegiatan berdasarkan hasil observasi sekolah. Rancangan 
kegiatan meliputi bantuan mengajar, bantuan adaptasi 
teknologi, dan bantuan administrasi manajerial sekolah. 
Mahasiswa mengkonsultasikan rancangan kegiatan pada 
Guru Pamong dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) serta 
mahasiswa meminta persetujuan rancangan kegiatan kepada 
DPL melalui aplikasi MBKM.  

b. Penyusunan Laporan  
Penyusunan laporan meliputi laporan awal (Rancangan 
Kegiatan), kegiatan harian, kegiatan mingguan dan 
penyusunan laporan akhir. Pelaporan kegiatan dan 
pembimbingan dilakukan melalui aplikasi MBKM. Laporan 
kegiatan Harian dengan mengisi logbook harian di aplikasi 
MBKM, dan mengisi laporan mingguan pada akhir minggu 
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berjalan paling lambat setiap hari Minggu pukul 23.59 WIB 
berdasarkan kegiatan KM yang dilakukan. Melakukan 
evaluasi diri per minggu secara daring dengan membaca dan 
menindaklanjuti tanggapan DPL terhadap laporan mingguan 
melalui aplikasi MBKM. Khusus di akhir minggu keempat, 
mahasiswa juga melakukan kegiatan: Mengisi form penilaian 
mandiri, Meminta penilaian dari teman sejawat, Mengisi 
form penilaian untuk teman sejawat, Mengkonfirmasi 
pengisian hasil penilaian yang dilakukan oleh guru pamong. 
Penyusunan Laporan Akhir, pada akhir penugasan, 
mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan, melakukan 
pembimbingan, dan meminta persetujuan DPL, serta 
mengunggah laporan akhir sesuai format yang ditetapkan di 
aplikasi MBKM. 

c. Akhir Penugasan  
Pada akhir program dilakukan proses serah terima 
mahasiswa. Mahasiswa berkoordinasi dengan pihak sekolah 
dan DPL untuk melakukan proses serah terima kegiatan. 
Secara nasional proses penarikan dilakukan secara serentak. 
 

Penutup 
DPL dan mahasiswa harus bersinergi dengan baik bersama pihak sekolah 
sasaran dan Pihak Dinas Pendidikan di Kabupaten agar program ini bisa 
berjalan. Program Kampus Mengajar Tahap 1 diharapkan dapat 
meningkatkan kemampuan mahassiwa terkhusus kepemimpinan, 
kreativitas dan kemampuan interpersonal lainnya melalui program 
mengajar. Ada tiga program yang dilakukan mahasiswa di sekolah 
sasaran yakni membantu mengajar, membantu administrasi dan 
membantu adaptasi teknologi. 
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Pendahuluan 
Secara harfiyah merdeka belajar mempunyai makna kebebasan untuk 
belajar menggali potensi. Agar konsep merdeka belajar menjadi tepat 
sasaran, tentu harus dilaksanakan dengan maksimal, Konsep ini 
membuka rangkaian aktivitas belajar sentuhan inovasi berkelanjutan. 
Pada hakikatnya, merdeka belajar adalah untuk memaksimalkan potensi 
para pembelajar.  

 
Gambar 1: Dasar Hukum Merdeka Belajar (Kemdikbud) 
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Dalam upaya menjawab tantangan zaman, dimana arus perubahan dan 
kebutuhan akan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri 
(DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, maka 
Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan 
proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian 
pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
secara optimal. 

 
Gambar 2: Program Merdeka Belajar (Kemdikbud) 

Kebijakan Merdeka Belajar diharapkan dapat menjadi jawaban atas 
tantangan ini. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di 
perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur 
belajar yang inovatif, tidak mengikat, dan sesuai dengan kebutuhan 
mahasiswa. 

Program Merdeka Belajar meliputi empat kebijakan utama yaitu: 
kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem 
akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan 
hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa 
diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester 
yang di maksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam 
Perguruan Tinggi dan atau pembelajaran di Luar Perguruan Tinggi. 

Kegiatan Pembelajaran di Luar Perguruan Tinggi meliputi kegiatan 
magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran 
pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, 



Pentahelix Stakeholder dalam Menuju Suksesi Merdeka Belajar 59 

 

dan proyek kemanusisaan yang semuah kegiatan harus di bimbing oleh 
dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman 
kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa 
secara utuh dan siap kerja. 

Proses pembelajaran dalam Merdeka Belajar merupakan salah satu 
perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student 
centered learning) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus 
Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan 
kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta 
mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan 
pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti 
persyaratan kemampuan, permasalahan ril, interaksi sosial, kolaborasi, 
manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. 

Melalui Merdeka Belajar diharapkan dapat menjawab tantangan 
Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan 
IPTEK dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Perguruan tinggi 
merupakan sumberdaya strategis yang tersusun dari harapan seluruh 
masyarakat, baik pemerintah atau masyarakat dengan cara yang cepat 
untuk mengangkat nilai-nilai strategi yang diperlukan oleh Bangsa dan 
Negara sehingga dapat memenangkan persaingan globalisasi. Perguruan 
tinggi dituntut mampu mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan 
perilaku yang berorientasi pada kemajuan zaman, sehingga menjadi 
bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di 
dunia. 

 

Pembahasan 
Pembangunan lulusan perguruan tinggi wajib melingkupi 3 dimensi: 
sehat, cerdas, dan berkepribadian. Sehat berarti dimulai dengan fisik kita 
yang senantiasa fit dan bugar. Cerdas berarti mengarah pada otak kita 
yang selalu berpikir dan diasah sehingga memiliki kemampuan analisis 
yang tajam berkualitas. Sedangkan berkepribadian adalah kaitannya 
dengan kehendak yang berbudi pekerti luhur.  



60 Merdeka Belajar Merdeka Mengajar 

 

Ada tiga nilai menuju suksesi Perguruan tinggi, yaitu: 

1. Integritas (jujur, dipercaya, berkarakter, bertanggung jawab) 
2. Kerja Keras (etos kerja, daya saing, optimis, inovatif, produktif) 
3. Gotong royong (kerja sama, solidaritas, komunal, berorientasi 

pada kemaslahatan) 

 
Gambar 3: Peran Pentahelix Stakeholder dalam Merdeka Belajar 

(Kemdikbud) 

Strategi Pentahelix untuk suksesi Perguruan tinggi 

1. Jalur birokrasi, Internalisasi 3 nilai perguruan tinggi pada 
Kementerian/ Lembaga melalui: Pembentukan tugas gugus dan 
pic, Tersusunnya program, kegiatan nyata berbasis nilai-nilai 
perguruan tinggi, Menjadi contoh teladan (role model) 

2. Jalur swasta. Memperkuat kemitraan antara pengusaha kecil dan 
pengusaha besar, Inseftif pengurangan pajak bagi pengusaha 
Indonesia yang mengembangkan produk lokal inovatif, Instruksi 
presiden kepada pengusaha media berkolaborasi 
mempromosikan perguruan tinggi, Mengembangkan lembaga 
keuangan mikro di desa, Mendukung inisiatif usaha menengah 



Pentahelix Stakeholder dalam Menuju Suksesi Merdeka Belajar 61 

 

membuka pasar/sentral yang menjual produk lokal yang inovatif, 
kreatif dan harga terjangkau. 

3. Jalur kelompok masyarakat. Pembudayaan 3 nilai perguruan 
tinggi kelompok masyarakat: Membangun role model, Aspirasi 
terhadap kelompok masyarakat, Keteladanan oleh tokoh 

4. Jalur pendidikan. Memperkuat kurikulum pendidikan pada 
semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan untuk membangun 
integrasi, membentuk etos kerja keras dan semangat gotong 
royong, Menerapkan ekstrakurikuler perguruan tinggi, 
Meningkatkan sarana pendidikan yang merata, Meningkatkan 
kompetensi pendidik dalam mendukung perguruan tinggi 

Pemahaman secara spesifik setidaknya memiliki tiga makna merdeka 
belajar: 1.Adanya tujuan pembelajaran yang tepat yang termuat dalam 
perilaku maupun pada terma-terma penilaian yang mesti diketahui oleh 
pelajar maupun pendidik. 2. Pencirian yang tepat dan jelas ini dapat 
dipertanggungjawabkan. 3. Berkarakter personal (personalized); 
maksudnya setiap siswa memiliki beberapa pilihan dari tujuan 
pembelajaran dan aktivitas pembelajaran yang yang mesti dimilikinya. 
Dari elaborasi singkat di atas menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga 
fokus perhatian yang perlu mendapat perhatian bagi seluruh civitas 
akademika. Tiga fokus ranah perhatian ini adalah 1. Nilai dan Visi sebagai 
Internal Existence. 2. Stake holder pentahelix dan Masyarakat Sebagai 
Mitra Kerja Pendidikan dan 3. Sistem Penaminan Nilai sebagai Generator 
Mutu. 

 

Penutup 
Dalam uraian tulisan ini, setidaknya terdapat poin yang digaris bawahi 
bahwa merdeka belajar bukan hanya untuk memfasilitasi ruang belajar 
lahiriah, tapi juga ruang belajar multidimensi. Perpaduan antara media 
belajar pada aspek lahiriah dan multidimensi inilah yang mampu 
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melahirkan kualitas pendidikan menuju suksesi merdeka belajar pada 
perguruan tinggi. 
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Pendahuluan 
Guru adalah sebuah kata yang menggambarkan sosok seseorang yang 
baik, sabar, penuh kelembutan, teladan yang baik, makhluk yang tahu 
segalanya, makhluk yang tidak boleh salah. Guru adalah makhluk yang 
sempurna. Mengapa sosok guru sedemikian tingginya diagungkan? Guru 
berasal dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti berat, besar, penting, 
baik sekali, terhormat, dan pengajar. Dalam bahasa lain Mualim yaitu 
orang yang tahu banyak hal dan Murod artinya orang yang dikehendaki. 

Sejarah munculnya profesi guru, berawal ketika ditemukan orang yang 
menjadi tempat bertanya dan dapat menjawab apapun pertanyaan yang 
diajukan. Predikat itulah yang kemudian melekat pada sosok guru. Guru 
awalnya belajar pada petapa, biksu dan ke pondok pesantren. Guru 
merupakan profesi tertua. Siapapun orangnya yang menjadi guru maka 
akan melekat sosok yang sempurna tak ada celah salah dan selalu 
sempurna. 

 

Pembahasan 
Guru “merdeka”, merdeka dalam berpikir dan dapat menemukan inovasi-
inovasi baru dalam pembelajaran. Merdeka berpikir harus dikuasai oleh 
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guru sebelum mengajarkan pada peserta didik. Guru “merdeka” adalah 
guru yang bebas untuk menuangkan gagasan dan inovasinya dalam 
pembelajaran. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik 
untuk mengembangkan potensinya. Pembelajaran berpusat pada peserta 
didik (student centered learning/SCL). Sedangkan guru “terjajah”, adalah 
guru yang belum dapat mengembangkan kreatifitas dalam mendesain 
pembelajaran di kelasnya. Guru yang “merdeka” dapat mendesain 
pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan dapat 
mengembangkan potensi peserta didiknya. Pembelajaran lebih fokus 
mementingkan proses daripada hasil berupa angka-angka pada akhir 
evaluasi pembelajaran. 

Pada dasarnya seorang guru pasti akan mewariskan pengetahuan kepada 
peserta didiknya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. 
Pewarisan budaya juga akan selalu dilakukan melalui pembiasaan yang 
menjadi budaya sekolah. Beban administrasi yang tinggi merupakan 
salah bentuk belum “merdekanya” seorang guru. Bagaimana seorang 
guru dapat leluasa dan “merdeka” mengembangkan idenya, jika beban 
administrasi sudah menanti terutama pada saat menjelang akhir 
semester, pencairan sertifikasi, pencairan dana TPP, akreditasi dan 
sebagainya. 

Belum lagi jika guru mendapat tugas tambahan menjadi pejabat 
struktural, maka beban tambahan itu akan menyita habis waktu yang 
dimiliki guru. Bentuk belum “merdeka”nya seorang guru juga terlihat 
pada angka berapa yang diterima pada saat menerima gaji setiap 
bulannya. Kesejahteraan seorang guru diukur ketika guru sudah tidak lagi 
memikirkan berapa nominal rupiah yang diperoleh setiap bulannya. 
Dedikasi seorang guru tidak dapat ditukar dengan pundi-pundi yang 
diperoleh setiap bulannya. Idealnya, kesejahteraan guru harus terpenuhi, 
guru tidak fokus mencari penghasilan, namun orientasi kerjanya sudah 
pada karya apa yang harus dipersembahkan pada dunia pendidikan. 
Sistem pendidikan nasional cenderung sentralistik walaupun sudah 
mulai mengarah pada desentralisasi. Namun dalam pelaksanaannya/ 
implementasi kebijakan yang dibuat, masih harus seragam sesuai dengan 
regulasi yang telah digulirkan. Sebagai contoh, dalam hal pelaksanaan 
kurikulum hanya beberapa sekolah negeri yang mau mengembangkan 
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kurikulumnya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Berbeda 
dengan sekolah swasta yang lebih leluasa dalam mengembangkan 
kurikulumnya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang 
menyesuaikan kebutuhan peserta didiknya. Setiap peserta didik memiliki 
potensi dan minat yang berbeda. Sekolah yang baik adalah sekolah yang 
dapat mengembangkan dan melejitkan potensi peserta didiknya. Untuk 
itu kurikulum masing-masing peserta didik berbeda. Guru dalam hal ini 
dituntut untuk dapat mendesain kurikulum bagi peserta didiknya sesuai 
dengan potensinya. Sinergi dengan orang tua dalam mengembangkan 
kurikulum sekolah merupakan kerja sama yang baik, karena orang tualah 
yang paling memahami kebutuhan anaknya. Pengembangan kurikulum 
sebaiknya juga melibatkan stake holder dan pihak lain yang terkait. 

Ketika kurikulum telah tersusun, berikutnya adalah pelaksana kurikulum 
yaitu guru. Dalam menjalankan profesinya, guru dituntut memiliki 
kompetensi yang harus dikuasai. Empat kompetensi guru yaitu, 
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian , kompetensi sosial, dan 
kompetensi profesional. Empat kompetensi tersebut wajib dikuasai oleh 
seorang guru. Keempatnya saling terkait dan menunjang. Kompetensi 
pedagogik merupakan kompetensi utama yang harus dikuasai yaitu: 
kemampuan atau keterampilan guru mengelola proses pembelajaran 
atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kompetensi 
kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Indikator kepribadian 
positif seorang guru yaitu: supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, 
berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai 
norma sosial & tidak melanggar hukum. Kompetensi sosial meliputi: 
keterampilan berkomunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, 
baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang 
tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Kompetensi profesional 
merupakan kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki seorang 
guru agar tugas-tugas keguruan dapat diselesaikan dengan baik. 

Keempat kompetensi tersebut wajib dikuasai oleh seorang guru. Syarat 
akademik menjadi guru seperti tercantum pada Undang-Undang No. 14 
Tahun 2005 Pasal 8 yang menerangkan bahwa menjadi guru dan dosen 
wajib memenuhi persyaratan akademik sekurang-kurangnya berijazah 
Sarjana S-1 atau Diploma 4, sehat jasmani dan rohani, memiliki sertifikat 
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pendidik setelah mengikuti program pendidikan profesi guru (PPG), dan 
mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional. 

Ketika semua persyaratan terpenuhi, maka guru wajib mengembangkan 
potensi dirinya sendiri sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. 
Kemajuan teknologi dan informasi adalah tantangan berikutnya yang 
harus dikuasai guru. Seorang guru harus siap berada pada situasi apapun 
dan harus adaptif. Paradigma guru harus diubah agar dapat menerima 
perubahan secepat apapun. Kebijakan merdeka belajar merupakan 
kesempatan luas yang diberikan oleh pemerintah kepada guru untuk 
mengembangkan kompetensinya. Relevansi kompetensi guru harus 
berlaku sepanjang masa, namun menyesuaikan dengan kondisi 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Syarat utama 
kompetensi guru harus tetap terpenuhi walau kemajuan zaman sangat 
dinamis sesuai dengan kebutuhan manusia. 

 

Penutup 
Peran guru dalam pembelajaran sangat penting karena guru adalah 
subyek utama pembelajaran. Guru menjadi pemimpin pembelajaran di 
kelas bagi peserta didiknya. Seiring dengan berubahnya paradigma 
pendidikan, peran guru juga turut bergeser. Pembelajaran teacher 
centered learning (TCL) berubah menjadi student centered learning 
(SCL). Peran guru menjadi informator, organisator, motivator, director, 
inisiator, transmitor, fasilitator, mediator, evaluator, dan administrator. 
Tantangan guru di masa datang adalah bagaimana jati diri bangsa tetap 
terwariskan dengan baik kepada peserta didik. Nilai dan norma 
ketimuran tetap terjaga dan tidak boleh tergerus oleh arus globalisasi dan 
digitalisasi yang tak terbendung. Guru harus menjadi katalisator yang 
cerdas tanpa membatasi kreatifitas peserta didik. Peran guru sebagai 
transmitor sangat penting karena jika salah memberikan informasi maka 
akan menjadi hal yang “menyesatkan” bagi peserta didik. 
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Pendahuluan 
Memapankan guru di abad 21 membutuhkan keseriusan kemandirian 
dan kolaborasi, peran ini tidak hanya disandarkan pada pendidik dan 
pengajar di wilayah internal pendidikan, melainkan kontribusi bottom up 
yang terpadu dan berkesinambungan. Melihat dinamika pendidikan hari 
ini yang dipengaruhi dari segala aspek kehidupan, baik yang datangnya 
dari isu kebijakan, gejolak global, perkembangan teknologi, dan 
perubahan yang serba cepat disrupsi. Fenomena dinamika tersebut 
menyuguhkan berbagai persoalan yang kompleks, khususnya guru. Peran 
guru dituntut sebagai agen of change yang bermuara pada penentu arah 
win-win solution. Kemampuan guru menyikapi perubahan akibat 
dinamika global harus cepat tanggap, terukur dan terstruktur. Maka bisa 
dikatakan trend global menjadi landasan berpikir guru agar kesiapan 
dalam pemahaman dan upaya penerapan untuk membangun mental 
kreatif, inovatif dan bertanggung jawab.  

Trend global pada industri 4.0 menggiring guru pada posisi literasi 
teknologi dan pedagogis dalam proses belajar mengajar. Pesan trend 
global dapat dimaknai sebagai kecakapan guru dalam menerapkan 
teknologi dalam proses belajar mengajar dari rencana pembelajaran, 
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materi pembelajaran, strategi pembelajaran, menyajikan data ajar, 
pengelolaan pembelajaran, konteks mengajar sampai kepada assessment. 
Maka ada pergeseran makna pada guru itu sendiri jika dilihat 
kekonsistenan abad 21 ini. Di era ini guru tidak lagi memonopoli 
pengetahuan, sebab pengetahuan yang bersifat materi ajar maupun 
materi pengayaan dapat ditelusuri lewat machine learning. Aktivitas 
internet yang menjadi primadona di era abad 21 mengupayakan 
keterbukaan akses informasi dan teknologi, maka guru harus 
menyiapkan diri sebagai user. Berbeda dengan sebelumnya, lompatan 
perubahan ini menuntut guru agar mampu mengintegrasikan ke dalam 
proses belajar mengajar baik di kelas virtual (online) maupun dinding 
kelas (offline) atau disebut dengan istilah cyber pedagogy. 

Cyber pedagogy menstimulasi kemampuan guru di abad 21 yang tertuang 
dalam peta jalan roadmap generasi emas Indonesia 2045, pendidikan 
nasional menuju 1 abad Indonesia merdeka maka perlu menyiapkan 
kualitas generasi yang memiliki mental digital dan literasi. Di tahun itu 
diprediksi Indonesia akan mencapai masa kejayaan jika dilihat posisi 
Indonesia yang strategis dengan melihat dari 10 megatrend Dunia 2045 
yaitu dari bonus demografi, urbanisasi global, perdagangan internasional, 
keuangan global, kelas perdagangan menengah, persaingan sumber daya 
manusia, perubahan iklim, kemajuan teknologi, perubahan geopolitik 
dan perubahan geoekonomi (Kemendikbud, 2017). 

Potret pendidikan dalam ranah cyber pedagogy menjadi penentu 20 
tahun kedepan, di mana tatanan yang diprediksi ke depan membutuhkan 
atribut-atribut global sebagai syarat utama manusia hadir di masa depan. 
Maka guru menjadi penentu dan penyeleksi siapa saja orang-orang yang 
akan hadir dan layak di era tersebut. Guru diakui sebagai penentu 
peradaban yang mencetak generasi. Maka jika dilihat isu abad ini (cyber 
pedagogy) guru harus menyatukan dirinya dengan digital. Teknologi 
menjadi organ tubuhnya yang baru yang dapat dimanfaatkan sebagai 
salah satu media dalam menentukan masa depan. Guru sebagai 
kendaraan menuju masa kejayaan tersebut maka sebaiknya menjadi 
guideline yang mengarahkan para muridnya agar dapat mengakses 
pengetahuan secara mandiri maupun kelompok belajarnya, agar aktivitas 
murid dapat dikendalikan, terukur dan terstruktur. Hal ini termaktub 
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dalam amanah kompetensi profesional dan pedagogi yang harus 
ditanggung jawabi. 

Dapat dimaknai bahwa Cyber Pedagogy adalah ruang virtual yang 
dikendalikan guru sebagai user dalam proses belajar mengajar, ruang-
ruang tersebut dapat dimanfaatkan dalam konteks mengajar, strategi 
mengajar, kesiapan sampai kepada penilaian. Maka cyber pedagogi 
merupakan seni mendidik atau metode mengajar pada lingkup ekosistem 
online yang menjadi ruang baru bagi pendidik dan peserta didik dalam 
melaksanakan proses belajar mengajar secara kreatif, inovatif dan 
bertanggung jawab.  

Di era keterbukaan dan kemudahan informasi dan komunikasi dalam 
penyampaian sumber materi, pengetahuan dan sumber belajar tidak lagi 
di klaim oleh pendidik atau pengajar karena hal itu dapat diakses melalui 
tatap layar/digital di manapun, kapanpun dan oleh siapapun. Kendatipun 
demikian peran guru tidak dapat digantikan dengan hadirnya ruang-
ruang virtual tersebut dengan platform internet, tetapi kemampuan guru 
dalam memanajemen dan memahamkan peserta didik untuk 
mengendalikan dan mengontrol sepenuhnya ruang-ruang virtual 
tersebut. 

Dalam tulisan ini, penulis berupaya menawarkan persoalan kemapanan 
atau kesiapan guru di era cyber pedagogy dengan atribut digital yang tidak 
dapat dihindari. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
menjadi trend baru dalam dunia pendidikan khususnya online. Meskipun 
kesiapan infrastruktur menjadi faktor utama namun guru sebagai 
pengguna tidak boleh lepas dari perhatian bersama. Gagap teknologi 
kerap masih ditemui dalam praktik-praktik pendidikan, perubahan dan 
tuntutan memaksa guru harus mencatatkan namanya sebagai user yang 
siap sebagai tuan rumah di abad ini sebagaimana sudah dipaparkan 
sebelumnya guru adalah pencetak peradaban. 
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Pembahasan 
Cyber pedagogy dapat dimaknai sebagai upaya atau peran guru dalam 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Guru berada di 
ruang TIK berbasis digital dan internet. Penulis menyebutnya guru layang 
sebagai istilah yang digunakan penulis dengan maksud guru layang 
adalah guru yang memposisikan dirinya sebagai guideline atau pelayan 
digital. Penulis berupaya menelusuri guru layang dalam peran dan 
tanggung jawab sebagai win-win solution untuk menggapai masa generasi 
emas 100 tahun Indonesia merdeka 

Guru yang harus menyesuaikan dengan perubahan yang tidak diduga, 
maka membangun mental kreatif dan tindakan inovatif menjadi syarat 
utama. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar tidak hanya 
termaktub pada kebutuhan masyarakat global khususnya dunia industri 
atau dunia kerja namun guru yang mampu memprediksi perubahan yang 
ada dan kesiapan masa depan dengan segala tantangan dan risikonya 
khususnya dalam menyiapkan generasi hipotetik. Guru layang 
merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar 
peserta didik dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. 

Kemutakhiran terkait isu-isu terbaru maka peran teknologi dan informasi 
dikemas dan terintegrasi pada proses belajar mengajar oleh sebab itu guru 
yang tidak hanya sebatas pada 4 kompetensi, kepribadian, sosial, 
pedagogik dan profesional. Tetapi kompetensi di bidang penguasaan 
teknologi mutlak dilakukan. Pendidikan 4.0 adalah integrasi teknologi 
cyber atau internet of things ke dalam dunia pendidikan, guru harus 
mampu menggunakan teknologi siber dalam kemampuan pedagogiknya. 
Kemampuan pedagogik adalah kemampuan pemahaman, perancangan, 
pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar siswa (Oknaryana, Jean, Elikal and 
Yolandafitri, 2020) 

Guru layang akan dihadapkan pada peserta didik dari generasi yang 
berbeda-beda dari generasi Z dan setelahnya. Diduga akan menemukan 
keunikan dan persoalan tiap generasinya. generasi z disebut sebagai 
generasi global atau igeneration. Pada generasi Z memiliki keunikan 
tersendiri di mana dalam mengakses pengetahuan informasi serta sebagai 
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user digital, kebiasaan yang dilakukan pada generasi ini menjadi sebuah 
pemenuhan kebutuhan dan pengaruh internet berkontribusi pada nilai, 
perspektif dan orientasi. (Bencsik and Machova, 2016) 

Guru layang sebagai pelaku utama atau garda terdepan yang 
memproyeksikan kelak manusia akan menjadi apa dan untuk apa di masa 
depan. Maka guru layang memposisikan sebagai aktor yang mutakhir dan 
terpercaya dengan segala apa yang dilakukannya. Guru layang dan 
peserta didik dapat mengarahkan diri sendiri untuk mendorong belajar 
secara mandiri dan kolaborasi, persepsi diri terhadap pengalaman dan 
pengetahuan; bertanggung jawab pada teknoliterasi dan E-tutorial. Cyber 
pedagogy tidak hanya sebagai media pembelajaran, namun berorientasi 
pada aktivitas sosial, proses belajar mengajar menuangkan aktivitas 
praktik transfer pengetahuan dan transformasi nilai. (Kapitzke, 2000). 

Platform digital dapat dimanfaatkan sebagai pelacakan sikap dan karakter 
peserta didik, guru yang dapat mendesain strategi mengajar guna 
mencapai akurasi untuk membentuk watak atau kepribadian sosial 
(transfer pengetahuan dan transform value). Dilihat dari daya dorong 
atau motiv-motiv belajar dari kesiapan awal belajar hingga akhir, dengan 
merancang interaksi dan komunikasi antara peserta didik dengan guru, 
peserta didik dengan digital (learning manajemen system, mesin pencari, 
platform internet),peserta didik dengan teman sejawat, peserta didik 
dengan kelompok belajarnya, dan peserta didik dengan pengalaman dan 
pengetahuan barunya (praktik sosial). 

 

Penutup 
Guru Yang harus mampu menerjemahkan bahasa masa depan kepada 
para muridnya secara terang benderang agar kelak mereka tahu akan 
menjadi apa dan untuk apa dengan menyiapkan soft skill dan hard skill. 
Di era pendidikan 4.0 dengan membangun kecakapan komunikasi, daya 
kolaborasi, etos kerja, compassion, Computation Logic, mental kreatif dan 
tindakan inovatif yang dapat merumuskan persoalan kehidupan, 
menyelesaikannya hingga pada titik menerapkan dan berbagi 
pengetahuan dan pengalamannya. 
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Maka guru layang adalah pendidik dan pengajar di ruang cyber pedagogy, 
setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru yang menjadi 
ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tut wuri handayani 
dengan mengintegrasikan lini kehidupan nyata dan maya secara aktual 
dan faktual sebagai referensi belajar, sumber belajar, materi belajar, dan 
orientasi belajar. Sejatinya pendidikan yang bermakna dan sepanjang 
hayat mampu menerapkan nilai-nilai kehidupan secara integralistik, 
futuristik dan holistik. 

Tiga semboyan guru ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso 
tut wuri handayani dapat dimaknai di depan guru layang menjadi 
panutan untuk menuntun dan tunjuk ajar di ruang-ruang digital, 
memberikan arahan bagaimana penelusuran sumber belajar di ruang-
ruang digital, platform internet, maupun sosial media dalam 
pengembangan modul digital dan strategi penyampaian materi. Di 
tengah gurun yang membangun motiv-motiv belajar secara mandiri yang 
dapat dikendalikan di manapun dan kapanpun serta etiket pembelajaran 
daring dan sikap belajar yang positif. Di belakang guru yang berperan 
dalam memberikan penguatan dan membangun rasa percaya diri pada 
siswa agar kemandirian dan keseriusan dapat mewujudkan mental siswa 
secara kreatif, inovatif dan tanggung jawab dengan penguatan interaksi 
dan keterlibatan pembelajar sampai kepada asesmen dan evaluasi 
berkelanjutan. 
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Pendahuluan 
Guru adalah jabatan profesional, karena seorang guru harus memiliki 
kompetensi mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 
dan mengevaluasi. Untuk memperoleh kompetensi tersebut seseorang 
harus mengikuti pendidikan tentang keguruan, dengan demikian tidak 
semua orang berhak menyandang kata “guru”. Berbicara tentang guru, 
banyak sekali muncul lembaga-lembaga yang menawarkan memberikan 
pengajaran kepada peserta didik, dalam bentuk les privat, menawarkan 
cara-cara jitu menyelesaikan sebuah masalah pembelajaran. Apakah 
proses pembelajaran mereka dilaksanakan oleh seorang guru? 

Fenomena ini, telah mengaburkan istilah guru, sebagai jabatan 
profesional, karena semua orang sanggup melaksanakan pengajaran. 
Melihat kenyataan seperti ini, perlu bagi kita sebagai seorang guru 
menjunjung tinggi profesi guru, bahwa guru itu tidak hanya 
melaksanakan pengajaran, yang terpenting adalah bagaimana guru 
mampu membimbing ke arah yang lebih baik. Seorang guru dapat 
mengarahkan blue print masa depan peserta didiknya, sehingga peserta 
didiknya memiliki kepercayaan diri, mandiri, kritis, berkarakter, dan siap 
menghadapi kehidupannya dimasa yang akan datang. Pendidikan tidak 



74 Merdeka Belajar Merdeka Mengajar 

 

lagi sebatas transfer knowledge, lebih dari itu pendidikan mampu 
menggerakkan semua kompetensi yang dimiliki oleh peserta didiknya.  

 

Pembahasan 
Seorang guru tidak hanya mempunyai persyaratan formal seperti 
ijazah/sertifikat, melainkan guru harus peka terhadap kondisi sosial, 
emosional, dan sipritual. Kepekaan sosial menuntut guru menjadi garda 
terdepan perubahan sosial ke arah yang lebih positif. Kepekaan 
emosional, guru mampu mengembangkan kompetensi dirinya, menjadi 
seorang coach bagi peserta didiknya, sedangkan kepekaan sipritual guru 
mampu mengembangkan kompetensi sipritual dan sosialnya yang 
beraksentuasi pada penanaman karakter, meyakini kebenaran ilmu 
pengetahuan, dan menjadi contoh di lingkungan masyarakatnya. 

Disinilah peran guru, sebagai penggerak, sebagai inisiator. Guru 
penggerak adalah guru yang mampu mengetahui dan memahami 
kondisi, lingkungan, bakat, keinginan dan harapan, keberhasilan, dan 
kegagalan peserta didiknya. Dengan demikian, guru senantiasa 
dihadapkan pada peningkatan kualitas pribadi dan sosialnya. Jika hal ini 
dapat dipenuhi, maka keberhasilan lebih cepat diperoleh, yaitu mampu 
membimbing peserta didik yang berkarakter, mandiri, percaya diri kritis, 
kreatif dan inovatif. Tugas guru tidak terlepas dari bagaimana 
mempersiapkan peserta didik, agar bisa dan siap” hidup” pada zamannya. 

Guru sebagai inisiator adalah guru yang selalu menjadi inspirasi bagi 
peserta didiknya, menekankan pada peserta didik, memaknai segala 
sesuatu yang ada di sekitarnya untuk menjadi yang lebih baik. Guru 
kreatif dan dinamis untuk tidak menjadikan peserta didiknya tergantung 
pada guru, akan tetapi juga yakin dengan kompetensi diri sendiri.  

Dengan adanya program merdeka belajar, membuka mata dan ruang 
untuk tidak lagi memandang pembelajaran adalah proses pencapaian 
kurikulum yang telah disediakan, lebih dari itu pembelajaran adalah 
proses memanusikan manusia. Dalam kaitannya dengan konsep 
kecerdasan majemuk (multiple intelligences), setiap peserta didik 
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memiliki konfigurasi kecerdasan sendiri yang mungkin berbeda dari 
peserta didik yang lain, mungkin minatnya juga berbeda. Perbedaan ini 
hendaknya diterima sebagai basis keunggulan peserta didik yang 
bersangkutan. Peserta didik yang pintar matematika dan sains adalah 
peserta didik unggul, demikian juga peserta didik yang hebat dalam 
melukis, berbahasa, cerdas dalam bekerjasama juga anak yang unggul. 
Semua keunggulan itu tidak perlu dibandingkan. Keju dan ubi tidak perlu 
dibandingkan. Dalam kehidupan, baik keju maupun ubi sama-sama 
mempunyai nilai di tengah-tengah masyarakat. 

Proses pembelajaran tidak hanya bernuansa kelas, peserta didik boleh 
memilih pembelajaran dengan outing class, tidak hanya mendengarkan 
penjelasan guru, melainkan memotivasi peserta didik agar lebih mandiri, 
berani, keratif, dan memiliki ide-ide cemerlang dalam mencapai tujuan 
pembelajaran. Suasana yang menyenangkan akan lebih mudah 
menanamkan nilai-nilai karakter, yang membudaya dalam kehidupannya 
sehari-hari. Pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai karakter, dan 
keterampilan tidak bisa didasarkan atas cara pandang gelas kosong, tetapi 
didasari dengan pandangan bahwa peserta didik merupakan bibit unggul 
yang mempunyai potensi yang berbeda-beda. Peranan gurulah 
menciptakan persemaian dan lahan yang memungkinkan bibit-bibit 
tersebut tumbuh subur, dan membuahkan hasil yang membanggakan.  

Peran guru yang begitu besar, selain menjadikan dirinya sebagai contoh, 
guru juga diharapkan mampu menyajikan materi-materi yang 
kontekstual, karena dengan pengetahuan yang kontekstual akan 
membantu seorang peserta didik menghubungkan pengetahuan 
substansial dengan kehidupan nyata sehingga pendidikan menjadi dekat 
dan tidak lepas dari kehidupan. 

Analogi yang demikian menjadikan guru berperan sebagai seorang coach, 
guru yang mampu menggali potensi peserta didiknya, sehingga peserta 
didik mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri dan yakin dengan 
dirinya. Peran guru sebagai coach, menjadi teladan bagi peserta didiknya, 
seperti yang diungkapkan Bung Karno” Anda tidak bisa mengajarkan apa 
yang anda mau. Anda tidak bisa mengajarkan apa yang Anda tahu. Anda 
hanya bisa mengajarkan siapa Anda” (Gede Raka, dkk (Tim Pakar Yayasan 
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Jati Diri Bangsa), 2011). Seorang guru yang baik dapat menjadi tokoh 
panutan, menjadi inisiator bagi peserta didiknya. 

 

Penutup 
Dengan adanya program guru penggerak dan merdeka belajar, semoga 
akan memberi harapan bagi dunia pendidikan untuk berkarya, berinovasi 
dengan bebas, dan kesempatan ini merupakan tantangan bagi insan 
pendidikan, mampukah kita menghantarkan peserta didik menuju masa 
depannya, dengan rasa percaya diri, mandiri, berwawasan yang luas, dan 
tentunya memiliki nilai-nilai karakter yang membudaya dalam 
kehidupannya. 
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Pendahuluan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
mempersiapkan peluncuran program Guru Penggerak dengan membuka 
kesempatan bagi widyaiswara, guru, kepala sekolah, dan praktisi 
pendidikan untuk menjadi fasilitator dan pendamping calon Guru 
Penggerak. Hasil studi Programme for International Student Assessment 
(PISA) yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) dari tahun ke tahun menunjukkan Indonesia 
sebagai salah satu negara dengan peringkat hasil PISA rendah di dunia. 

Program Guru Penggerak dirancang dengan menitikberatkan pada 
kualitas pelatihan dan pendampingan. Tujuannya agar peningkatan 
kompetensi guru dan kepala sekolah mampu menciptakan ekosistem 
pendidikan yang berdaya dan berkomitmen dalam meningkatkan 
kualitas proses dan hasil belajar murid. Tahun ini, Kemendikbud akan 
merekrut 280 fasilitator dan 560 pendamping. Peran fasilitator dan 
pendamping akan menjadi kunci dalam memastikan dampak baik dan 
keberlangsungan program Guru Penggerak. Kemendikbud mengajak 
para widyaiswara untuk mendaftarkan diri sebagai fasilitator. Partisipasi 
guru, kepala sekolah, dan praktisi pendidikan yang memiliki pengalaman 
dan mempraktikkan merdeka belajar juga didorong untuk mengikuti 
seleksi sebagai pendamping. Para partisipan tersebut akan berperan 
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sebagai pelatih dan mentor bagi para calon Guru Penggerak. Para 
pendamping diharapkan dapat menjadi rekan diskusi untuk membantu 
calon Guru Penggerak dalam mengimplementasikan merdeka belajar di 
sekolah. Mereka akan memfasilitasi lokakarya bulanan, mencatat 
perkembangan, dan memberi umpan balik yang konstruktif. 

 

Pembahasan 
Guru Penggerak adalah program menciptakan agen di dalam ekosistem 
pendidikan. Program ini akan menjadi syarat menjadi pemimpin unit-
unit pendidikan ke depan. Guru adalah kunci suksesnya pendidikan 
Indonesia. Sebaik apapun teknologi pendidikan, kurikulum, infrastruktur 
pendidikan di sekolah-sekolah, tapi tidak ada yang bisa menggantikan 
peran guru. Guru Penggerak berbeda dengan guru yang baik dimana 
mampu mendorong peningkatan prestasi akademik, mengajar dengan 
kreatif, dan mengembangkan diri secara aktif. Guru Penggerak harus 
memiliki karakter lebih dari guru yang baik, punya kemauan memimpin, 
berinovasi dan melakukan perubahan. Mendorong tumbuh kembang 
murid, tidak hanya di kelasnya melainkan di kelas-kelas lain untuk 
tumbuh secara holistik. Alhasil, Guru Penggerak tidak hanya jago 
mengajar dan tidak akan hanya berpaku pada kurikulum yang 
diformalkan saja. Namun, seorang guru penggerak termotivasi untuk 
menjadi mentor bagi guru-guru lain, di dalam sekolah bahkan di luar 
sekolah. Guru Penggerak adalah agen perubahan di dalam ekosistem 
pendidikan. Guru Penggerak harus menjadi obor, lilin di masing-masing 
unit pendidikan bahkan di luar unit pendidikan dia sendiri.  

Guru Penggerak akan terus menciptakan dan mengawal pencapaian 
Profil Pelajar Pancasila tujuan dari Merdeka Belajar yang mempunyai 
enam sifat yaitu: 

1. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
Berakhlak Mulia. 
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2. Kreatif yang maksudnya kemampuan berkarya, menemukan 
jalan-jalan yang tidak konvensional, beradaptasi terhadap 
perubahan dan selalu senantiasa berinovasi. 

3. Bergotong Royong, yaitu kemampuan berkolaborasi dan 
bekerjasama sebagai suatu tim akan menjadi kompetensi 
terpenting di dunia kerja masa depan. 

4. Kebinekaan, yaitu mempunyai rasa hormat terhadap kebinekaan, 
mencintai keberagaman nasional, mempunyai spirit 
nasionalisme yang tinggi dan mencintai sesama. 

5. Kemampuan Bernalar Kritis yaitu, kemampuan memecahkan 
permasalahan, kemampuan berpikir secara kritis, mengolah 
informasi secara kritis dan kemampuan berpikir secara 
terstruktur dan kuantitatif. 

6. Kemandirian, yaitu kemampuan siswa-siswi secara independen, 
mencari ilmu sendiri, proaktif kegiatan bekerja dan belajar, serta 
mempunyai pemikiran mandiri. Sehingga, tidak mudah goyah, 
tidak mudah mempercayai informasi.  

Guru Penggerak pun harus mempunyai sifat-sifat seperti itu. Ini adalah 
tujuan Guru Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

Penutup 
Untuk itu, Guru Penggerak diharapkan bisa mengambil peran dalam 
menuju transformasi pendidikan Indonesia untuk pembelajaran yang 
berpihak kepada murid dan pembelajaran yang merdeka. Merdeka 
belajar yang diharapkan pemerintah hanya bisa dilakukan jika para guru 
menjadi penggerak kemajuan. Guru Penggerak diharapkan dapat 
mendorong tumbuh kembang murid secara holistik dan menjadi pelajar 
Pancasila. Guru penggerak akan menjadi inspirasi bagi guru-guru yang 
lainnya, memiliki inovasi mengajar dan media mengajar yg variatif 
sekaligus menjadi tutor sejawat disekolah, mengajari temannya yg belum 



80 Merdeka Belajar Merdeka Mengajar 

 

bisa menjadi bisa. Dengan cara itulah maka harapan merdeka belajar dari 
guru penggerak bisa terwujud yang pada akhirnya akan membuat 
lembaga pendidikan melesat dan menjadi pembeda bagi sekolah yang 
lainnya. Semoga harapan kedepan terwujud, dan saat inipun semua guru 
adalah guru penggerak dalam scope of work di sekolah masing-masing. 
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Pendahuluan 
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat telah membawa 
banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini juga 
menuntut kita untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. 
Banyak lapangan pekerjaan yang hilang dan digantikan dengan jenis 
pekerjaan baru. Perubahan ekonomi, sosial, dan budaya terus melaju 
cepat, memaksa perguruan tinggi harus cepat tanggap dalam merespons 
hal tersebut dan melakukan berbagai transformasi pembelajaran untuk 
membekali dan mempersiapkan lulusan yang unggul, kompeten, 
berbudaya, dan berkarakter serta mampu menghadapi tantangan zaman. 
Negara perlu mengatur berbagai rencana strategis untuk mencetak 
sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif sesuai dengan 
kebutuhan zaman. Hal tersebut bisa dilakukan salah satunya melalui 
sektor pendidikan (Margianto, 2020) 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Kebijakan Merdeka 
Belajar: Kampus Merdeka yang diartikan sebagai bentuk pemberian 
kebebasan secara otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari 
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birokrasi yang berbelit dan kebebasan bagi mahasiswa memilih program 
yang diinginkan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud 
RI, 2020). Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” meliputi 1) 
pembukaan program studi baru, 2) sistem akreditasi perguruan tinggi, 3) 
kebebasan menjadi PTN-BH, dan 4) hak belajar tiga semester di luar 
program studi. Empat kebijakan fundamental ini memberikan harapan 
besar bagi Perguruan Tinggi Swasta berkembang dan berdaya saing 
nasional maupun internasional. Kebijakan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan ini layak disebut dengan perubahan yang cukup ekstrim, hal 
ini kemudian memunculkan beberapa keraguan di benak akademisi (J. 
Syahfitri, 2020). Untuk menerapkan kebijakan tersebut maka perlu dilihat 
lebih jauh tentang peluang, hambatan, tantangan dan strategi merdeka 
belajar.  

 

Pembahasan 
Pendidikan bermutu merupakan kunci untuk membangun manusia yang 
kompeten dan beradab dalam arti menghasilkan output yang sesuai 
dengan harapan masyarakat. Kesadaran akan mutu pendidikan akhir-
akhir ini kian meningkat, hal ini terlihat dari keseriusan berbagai institusi 
pendidikan untuk meningkatkan daya saing, efektivitas, pelayanan, dan 
transparansinya.  

Tidak mengherankan jika peningkatan mutu mendapat perhatian serius 
dari pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia 
pendidikan. Meskipun kenyataannya pendidikan nasional indonesia saat 
ini masih belum sesuai dengan harapan para peserta didik, pendidik, 
orang tua, masyarakat, dan pemerintah itu sendiri, baik dari kualitas 
maupun kuantitas. Dari segi kuantitas merujuk pada seberapa besar suatu 
program pendidikan dapat mencapai sasaran, sedangkan dari segi 
kualitas mengarah pada nilai dari suatu produk yang dikeluarkan. Dari 
segi kuantitas jumlah anak yang sekolah menunjukan perkembangan 
yang sangat pesat, namun dari segi kualitas dunia pendidikan di 
Indonesia belum mampu memenuhi tuntutan dunia global (Baro’ah, 
2020). 
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Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan, Mendikbud 
mengeluarkan Kebijakan Merdeka Belajar yang dapat dijadikan rujukan 
oleh seluruh perguruan tinggi karena pembelajaran yang berfokus pada 
mahasiswa (student centered learning) ini memberikan kesempatan 
kepada mereka untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, kepribadian, 
dan kebutuhan masing-masing.  

Beberapa bentuk kegiatan pembelajaran yang berlandaskan pada 
Permendikbud No. 3 tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1, antara lain 
magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, proyek 
kemanusiaan, kegiatan wirausaha, riset, pertukaran pelajar, membangun 
desa/kuliah kerja nyata tematik, dan studi proyek independen. Secara 
garis besar, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 
lulusan (baik soft skills maupun hard skills) agar lebih siap dan relevan 
dengan kebutuhan zaman karena melalui berbagai program berbasis 
experimental learning ini mahasiswa difasilitasi untuk dapat 
mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-
masing.  

Mereka juga dituntut untuk mengembangkan kemandirian dengan 
terjun langsung ke lapangan untuk mencari dan menemukan 
pengetahuan serta pengalaman melalui kenyataan lapangan seperti 
kualifikasi kemampuan, permasalahan nyata, kolaborasi-interaksi sosial, 
pengelolahan/manajemen diri, target dan pencapaian. Dengan 
memberikan hak dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil 
tiga semester di luar program studinya, kompetensi mahasiswa akan lebih 
beragam dan lebih siap untuk menghadapi persaingan dalam skala 
nasional maupun global. Oleh karena itu, apabila program Merdeka 
Belajar ini dirancang secara matang dan diimplementasikan dengan baik, 
soft dan hard skills akan terbentuk secara lebih kuat dan lebih siap dalam 
menghadapi kebutuhan zaman(Margianto, 2020)  

Permasalahan implementasi kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus 
Merdeka di Perguruan Tinggi dapat menjadi hambatan dalam 
pelaksanaan kebijakan tersebut.  
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Menurut kajian (Susetyo, 2020) beberapa permasalahan yang dihadapi 
perguruan tinggi di antaranya : 

1. Tujuan Pendidikan  
Substansi Program Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus 
Belajar yang mengutamakan praktik di lapangan (link and 
matcth) dikhawatirkan akan melupakan atau mengesampingkan 
tunjuan utama pendidikan. Kebijakan ini sangat kental dengan 
pendekatan pasar untuk kebutuhan industri, bukan untuk 
membentuk karakter mahasiswa yang berakhlak mulia, 
menerapkan nilai-nilai Pancasila, dan cinta tanah air. 
Dikhawatirkan pula, perguruan tinggi hanya akan melahirkan 
manusia-manusia pekerja, bukan manusia pemikir yang kritis.  

2. Kebijakan Masih Parsial  
Butir-butir dalam kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus 
Merdeka masih parsial dan belum menuju ke titik tujuan yang 
ingin dicapai, belum terintegrasi dengan tujuan yan terintegrasi 
dengan landasan keilmuan, kemampuan berpikir, regulasi, dan 
filosofi dasar negara serta tatanan beragama.  

3. Aturan atau Panduan untuk Pelaksanaan Kurikulum Merdeka 
Belajar dan Kampus Belajar  
Kegiatan implementasi, termasuk implementasi Kurikulum 
Merdeka Belajar dan Kampus Belajar diperlukan aturan atau 
acuan dari pimpinan perguruan tinggi dan antar perguruan 
tinggi. Acuan berupa peraturan, surat keputusan, buku panduan, 
petunjuk pelaksanaan, prosedur operasional, dan sejenisnya 
sangat diperlukan untuk segera diwujudkan. Tanpa panduan dan 
rambu-rambu yang jelas dari perguruan tinggi yang akan 
melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Belajar, 
tentu program kegiatan tidak akan berjalan dengan baik.  
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4. Pola Pikir  
Sampai sekarang masih banyak perguruan tinggi yang belum siap 
menjalankan kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka, 
realitas yang kita hadapi, yaitu perubahan mindset (pola pikir) 
yang masih butuh waktu.  

5. Penyusunan Kurikulum di Program Studi  
Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Belajar di 
Program Studi yang tetap mengacu pada KKNI bukanlah 
pekerjaan yang mudah. Banyak kesulitan yang dihadapi oleh tim 
penyusun di program studi yang baru saja selesai menyusun 
kurikulum  Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka 
Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP 
Universitas Bengkulu KKNI l dan baru saja dilaksanakan, lalu 
harus menyusun kembali Kurikulum Merdeka Belajar dan 
Kampus Merdeka. Secara teori tentu mudah, dengan 
mengundang para pakar Kurikulum kemudian mencoba 
menyusunnya, tetapi dalam praktiknya tentu tidak semudah 
membalikkan telapak tangan. Apalagi Kurikulum KKNI di 
program studi belum lama dilaksanakan, tentu belum dievaluasi 
dan dikaji oleh program studi secara mendalam dan tuntas 
sehingga belum diketahui secara pasti kelebihan dan 
kelemahannya. Menyesuaikan jumlah lebih dari 20 SKS dengan 
jumlah SKS yang besar diperlukan kecermatan  

6. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi Lain  
Kerja sama dengan perguruan tinggi lain buka persoalan yang 
mudah. Perguruan tinggi yang sudah mapan tentu 
mempersyaratkan kerja sma dengan perguruan tinggi lain. Bagi 
perguruan tinggi yang nilai akreditasi unggul tentu tidak akan 
menerima mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang 
nilai akreditasinya di bawahnya. Hal ini tentu tidak 
menguntungkan bagi mahasiswa yang berasal dari perguruan 



86 Merdeka Belajar Merdeka Mengajar 

 

tinggi yang status akreditasinya masih belum unggul, banyak 
perguruan tinggi swasta di daerah akan merasakan hal ini.  

7. Kerja Sama dengan Industri atau Perusahaan  
Perguruan tinggi di daerah akan mengalami kesulitan karena 
industri dan perusahaan banyak berada di Kota Besar, terutama 
di Pulau Jawa. Hal ini mengakibatkan perguruan tinggi di daerah 
tidak dapat banyak menempatkan mahasiswanya untuk praktik 
di industri industri yang ada di wilayahnya karena kemampuan 
atau daya tampung untuk mahasiswa terbatas. Masih banyak 
provinsi yang belum siap untuk mengimplementasi kampus 
merdeka.  

8. Pengambilan Mata Kuliah di Prodi Lain di Perguruan Tinggi 
Sendiri maupun di Perguruan Tinggi Lain  
Pengambilan mata kuliah di program studi tertentu yang menjadi 
favorit bagi mahasiswa, baik di Perguruan Tinggi Sendiri atau di 
Perguruan Tinggi Lain akan mengalami penumpukan jumlah 
mahasiswa sehingga program studi tidak dapat melayani secara 
baik karena tenaga pendidik (dosen) di prodi tersebut terbatas.  

9. Pelaksanaan Praktik di Instansi, Industri atau Perusahaan  
Pelaksanaan Praktik di Instansi lain, Industri atau Perusahaan 
akan bermasalah pada penentuan beban bobot SKS yang sudah 
ditentukan oleh perguruan tinggi asal yang dilaksanakan. 
Terdapat perbedaan antara kebutuhan instansi, industri atau 
perusahaan dengan panduan praktik yang sudah ditentukan.  

10. Dana yang Diperlukan untuk Praktik atau Magang bagi 
Mahasiswa  
Makin banyak praktik dan makin lama melakukannya praktik 
atau magang di lapangan akan membebani mahasiswa dalam 
pembiayaan.Mahasiswa akan mengeluarkan dana lebih banyak 
ketika melakukan Pratik. Praktik yang selama ini sudah 
dilaksanakan seperti PLP 1 dan PLP 3 serta KKN saja yang SKS-
nya tidak melebihi 4 SKS dan waktunya hanya kurang dari 3 bulan 
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sudah banyak dana yang dikeluarkan oleh mahasiswa apalagi SKS 
yang banyak dan waktu selama lebih dari 2 semester tentu berat 
bagi mahasiswa.  

11. Sistem Administrasi Akademik  
Perguruan tinggi yang telah menggunakan sistem akademik 
daring terpusat untuk urusan nilai, lembar hasil studi, dan 
transkrip tidak menjadi masalah, namun bagi perguruan tinggi 
yang masih belum menggunakan aplikasi siakad terintegratif 
akan menjadi masalah. Jadi, hanya dapat dilaksanakan pada 
perguruan tinggi yang sudah mapan serta memiliki sarana yang 
lengkap.  

12. Pandemi Covid 19  
Dampak dari pandemi Covid-19 tentu ada mengakibatkan 
beberapa aktivitas pembelajaran Kampus Merdeka aka ada 
kendala, terutama kegiatan tatap muka dan kuliah lapangan. 
Untuk itu, kurikulum harus didesain ke arah virtual. Dengan 
demikian, mahasiswa tetap memperoleh capaian pembelajaran 
meski tidak turun ke lapangan. Kurikulum Kampus Merdeka 
yang disusun harus sejalan dengan kebutuhan pemerintah, 
masyarakat, maupun industri walau pada masa pandemic seperti 
sekarang ini.  

13. Penyiapan SDM  
Penyiapan seluruh program pembangunan sumber daya manusia 
(SDM) dunia, yaitu penyiapan tenaga pendidik (dosen) sebagai 
ujung tombak, memerlukan yang tidak sebentar. Tanpa SDM 
penggerak (dosen), program pembangunan SDM Unggul tidak 
akan Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar 
Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas 
Bengkulu berjalan. Dengan demikian, harusnya dibuat persiapan 
khusus untuk mencetak dosen penggerak 
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Adapun tantangan penerapan kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus 
Merdeka” menurut (J. Syahfitri, 2020) adalah : 

1. Mekanisme Kolaborasi antara Perguruan Tinggi Islam Swasta dan 
Program Studi dengan Pihak Luar  
Kebijakan pembukaan program studi (prodi) baru, akreditasi 
perguruan tinggi dan program studi merupakan 2 visi Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan yang diapresiasi oleh perguruan 
tinggi swasta. Kebijakan ini memberikan angin segar ditengah 
sulitnya birokrasi dan persyaratan pengajuan prodi baru dan 
akreditasi. Pada tataran praktis, salah satu persyaratan yang 
mewajibkan adanya kolaborasi antara PTS dan prodi dengan 
pihak luar (perusahaan jasa, industri, masyarakat, perguruan 
tinggi lain, dan instansi pemerintah maupun swasta) 
memunculkan kebingungan dalam mekanismenya. Bagi PTS 
besar hal ini tidak menjadi persoalan besar, akan tetapi bagi PTS 
kecil kewajiban ini memunculkan persoalan tersendiri. Muncul 
beberapa pertanyaan di kalangan PTS kecil atau PTS yang masuk 
pada kategori tertinggal, terluar, dan terpencil, 1) bagaimana cara 
PTS menjalin kerjasama dengan perusahaan jasa dan industri 
besar?, 2) apakah PTS dan PTN besar mau berkolaborasi dengan 
PTS kecil atau PT dengan akreditasi A berkolaborasi dengan PT 
yang hanya memiliki akreditasi B bahkan C ?  
Persoalan ini hendaknya menjadi pertimbangan pemerintah 
untuk dicarikan solusi dan regulasi mekanisme kolaborasi yang 
dapat mempermudah PTS kecil untuk menjalin kerjasama 
dengan instansi dan PT besar. PTS kecil dengan keterbatasan 
sumber daya manusia, sarana prasarana, dan terutama PTS 
dengan letak geografis terpencil tentu memiliki tantangan besar 
untuk berkolaborasi dengan instansi besar dan PT Unggulan 
untuk mewujudkan kolaborasi yang produktif dan bermakna 
bagi pengembangan keilmuan dan pengalaman mahasiswa. 
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Tanpa adanya mekanisme yang jelas serta adanya visi bersama 
antara Kemendikbud dengan Kementerian lainnya, kebijakan ini 
dirasa hanya bagus secara aturan tetapi memunculkan problem 
pada tataran praktisnya.  

2. Percepatan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Go Internasional 
dengan kebijakan PTN Badan Hukum (PTN-BH)  
Kebijakan PTN-BH memberikan harapan besar bagi perguruan 
tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang siap bersaing 
secara internasional. Kebijakan PTN-BH sebelumnya dirasakan 
sangat rigit dan berat, diantaranya adalah a) PTN harus 
mendapat akreditasi A sebelum dapat menjadi PTN-BH, 
mayoritas prodi PTN harus terakreditasi A sebelum menjadi 
PTN-BH, PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Satker 
kurang memiliki fleksibilitas finansial, kurikulum dan kebijakan 
dibandingkan PTN-BH. Pada kebijkan “merdeka belajar, kampus 
merdeka” ini, Nadiem memangkas birokrasi dan persyaratan 
yang rumit, tidak adanya Batasan minimal akreditasi, dan 
fleksibilitas waktu pengajuan PTN-BH selama PTN merasa siap 
dan memenuhi kualifikasi untuk alih status. Kebijakan ini 
diharapkan dapat memacu PTN untuk menjadi world class 
university. Saat ini hanya terdapat 8 kampus negeri yang masuk 
dalam 1000 kampus internasional terbaik (8 Universitas Negeri 
Indonesia Yang Masuk Peringkat 1.000 Terbaik Dunia, n.d.). 
Melihat realitas ini menjadi keharusan bagi pemerintah untuk 
berani mematok target tinggi bagi PTN dengan kemudahan 
birokrasi dan pasokan anggaran yang cukup untuk go 
international, tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri.  

3. Mekanisme Magang di Luar Program Studi  
Kebijakan magang selama 3 semester di luar prodi dan PT 
merupakan kebijakan visioner Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk memberikan kebebasan bagi mahasiswa 
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dalam usaha pengembangan keilmuan dan pengalaman kerja dan 
bersosial. Pada tataran praktisnya muncul beberapa persoalan 
bagi PTS kecil atau PT dengan letak geografis terpencil, terluar, 
dan tertinggal. Selain masalah mekanisme kolaborasi antara 
prodi dengan PT dan prodi besar (merujuk pada tingkatan 
akreditasi) serta instansi besar sesuai pada poin 2 di atas, muncul 
pertanyaan di kalangan prodi dan mahasiswa, bagaimana 
mekanisme pembiayaan pada kegiatan magang tersebut. PT dan 
prodi dengan kategori di atas mayoritas memiliki mahasiswa 
dengan tingkat ekonomi keluarga menengah kebawah, 
pembiayaan magang menjadi permasalahan besar. Kegiatan 
magang setidaknya membutuhkan biaya transportasi dan biaya 
penunjang kegiatan lainnya. 

Strategi peningkatan mutu pendidikan dalam kebijakan merdeka belajar 
menurut (Baro’ah, 2020) ada beberapa faktor utama yang menjadi kunci 
keberhasilan  yaitu: 

1. Proses pembelajaran  
Pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar yang 
berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari 
proses pembelajaran akan terjadi hubungan timbal balik antara 
guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses 
pembelajaran hendaknya dirancang agar dapat menumbuhkan 
motivasi dan mendukung siswa untuk memiliki empat 
kompetensi yang harus dimiliki oleh generasi bangsa dalam 
menghadapi abad 21. Keempat kompetensi tersebut sering 
disebut dengan 4C yaitu communication (komunikasi), 
collaboration (kerjasama), critical thinking( berpikir kritis), 
creativity (daya cipta). Selain empat kompetensi tersebut, 
pendidikan juga harus menumbuhkan karakter pada diri siswa. 
Dimana pendidikan karakter dalam konteks saat ini sangat 
relevan untuk mengatasi krisis moral yang menimpa generasi 
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muda di negara ini. Dengan dimasukkannya keempat 
kompetensi dengan ditambah penguatan pendidikan karakter 
diharapkan akan menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas.  

2. Kemerdekaan dan komitmen guru 
Dalam pendidikan guru memiliki peran yang sangat penting, 
karena sebaik apapun sistem pendidikan tanpa didukung dengan 
adanya guru yang bermutu maka sistem itu tidak akan berfungsi. 
Guru juga merupakan orang yang paling bertanggung jawab 
untuk menyediakan lingkungan pendidikan yang serasi agar 
terjadi proses belajar yang efektif. Terkait pada point pertama 
yaitu proses pembelajaran, dimana proses pembelajaran yang 
menyenangkan, penuh dengan kreativitas dan inovasi akan 
mendorong termotivasinya anak dalam belajar. Oleh karena itu, 
dalam kebijakan ini, guru lebih ditekankan pada proses 
pembelajarannya, bukan pada administrasinya.  
Dengan berkurangnya beban guru terkait dengan administrasi 
maka diharapkan para guru akan lebih meningkatkan 
kompetensi profesionalnya dalam pembelajaran. Selain itu, 
dalam kebijakan ini guru juga diharapkan memiliki dua 
kompetensi tambahan yaitu Computational Logic dan 
Compassion. Computational logic adalah kemampuan berpikir 
untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh 
dan logis. Ketika sudah terbiasa dengan kompetensi ini, guru 
akan lebih berpikir kritis sehingga dapat memecahkan suatu 
permasalahan secara efektif dan efisien. Compassion ini 
merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ketika 
mengajar, karena compassion ini secara tidak langsung akan 
membangun integritas.  
Seorang guru harus memiliki minat dan bakat yang tinggi dalam 
profesinya. Dalam artian guru harus mencintai profesi yang 
ditekuninya, karena ketika seseorang telah memiliki compassion 
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maka akan memiliki motivasi yang tinggi untuk terus 
memperbaiki dan mengembangkan diri. Dengan menguasai 
kompetensi yang sudah ada, dengan ditambah dua kompetensi 
baru tersebut, diharapkan kemampuan guru tidak diragukan lagi 
dan guru bebas melaksanakan aktivitas pembelajaran secara 
kreatif dan inovatif.  

3. Kepemimpinan kepala sekolah  
Salah satu kunci yang sangat menentukan keberhasilan sekolah 
dalam mencapai tujuannya adalah kepala sekolah. Keberhasilan 
kepala sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan secara 
dominan ditentukan oleh keandalan manajemen sekolah yang 
bersangkutan, sedangkan manajemen sekolah sangat 
dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan kepala sekolah. 
Dalam lingkungan pendidikan, kepemimpinan pendidikan 
adalah kepemimpinan yang fokus pada peningkatan mutu 
pendidikan. Dalam manajemen sekolah, kepala sekolah harus 
memastikan hubungan ekosistem yang ada disekolah antara 
kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, dan seluruh 
warga sekolah harus terjalin dengan baik. Selain itu, seorang 
pemimpin harus memiliki kemampuan visioner dan memiliki 
kreatifitas yang tinggi. Kedua kemampuan tersebut terlihat dari 
sikap demokratis, kreatif, dan keteladanan yang tampak dalam 
diri kepala sekolah. a) Demokratis, yang dimaksud demokratis 
disini yaitu kepala sekolah harus memahami keberadaan guru, 
baik segi kelebihannya maupun kelemahannya. Kepala sekolah 
yang demokratis selalu menerima masukan dari guru dan secara 
terus menerus memberikan bimbingan yang efektif. Kepala 
sekolah yang demokratis harus memberikan kesempatan kepada 
guru untuk lebih kreatif, dan tidak menghambat setiap kemajuan 
yang tampak dalam diri guru yang menjadi mitra kerjanya. b) 
Kreatif, kepala sekolah harus memiliki kreativitas yang tinggi 
untuk kemajuan sekolah yang dipimpinnya. Kreativitas tinggi ini 
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menyangkut tiga dimensi yaitu proses, person, dan produk. 
Dalam artian dengan menggunakan proses yang bervariatif 
sebagai kriteria dari kreativitas maka segala produk yang 
dihasilkan akan menjadi produk yang kreatif. Menjadi teladan 
baik secara moral maupun profesional.  
Secara moral artinya perilaku kepala sekolah benar-benar 
menjadi teladan baik bagi guru, siswa maupun masyarakat. 
Secara profesional kepala sekolah harus mampu membuktikan 
bahwa dalam bekerja tidak hanya didasarkan pada ego atau 
keinginannya saja, akan tetapi menggunakan pedoman dan 
prinsip yang jelas. Dengan demikian sasaran yang dicapai akan 
sesuai dengan kriteria profesional yang ditetapkan. Dalam rangka 
pencapaian mutu, kepala sekolah menjadi vital peranannya, 
karena sekolah yang bermutu akan tergambar dari kebijakan 
kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya. 

 

Penutup 
Kemungkinan-kemungkinan permasalahan dalam pelaksanaan 
kebijakan atau program pemerintah yang digulirkan tahun 2020 terjadi 
apabila antara aturan atau kebijakan pemerintah yang 
diimplementasikan atau dilaksanakan tidak seperti yang diharapkan, 
dalam hal ini antara Kebijakan Program Merdeka Belajar dan Kampus 
Merdeka yang dicanangkan berbeda dengan pelaksanaannya. Seiring 
dengan peningkatan kesadaran akan mutu pendidikan akhir-akhir ini, 
yang terlihat dari keseriusan berbagai institusi pendidikan untuk 
meningkatkan daya saing, efektivitas, pelayanan, dan transparansinya 
maka diharapkan mutu pendidikan akan semakin meningkat. Maka 
kompetensi lulusan (baik soft skills maupun hard skills) akan lebih siap 
dan relevan dengan kebutuhan zaman karena mahasiswa difasilitasi 
untuk dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan 
bakatnya masing-masing. 
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Pendahuluan 
Kampus Merdeka merupakan bentuk pembelajaran otonom dan fleksibel 
di perguruan tinggi guna mewujudkan budaya belajar yang inovatif, tidak 
terbatas dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa diberi 
kebebasan mengambil SKS di luar program studi. Berbagai bentuk 
kegiatan studi di luar perguruan tinggi, antara lain magang/praktek kerja 
di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek kerja 
masyarakat di desa, mengajar di lembaga pendidikan, mengikuti 
pertukaran pelajar, melakukan penelitian, melakukan kegiatan usaha, 
belajar/proyek mandiri, partisipasi dalam program kemanusiaan. Semua 
aktivitas ini harus dilakukan di bawah bimbingan instruktur. Kampus 
merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual yang 
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akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara umum, siap kerja, 
atau menciptakan lapangan kerja baru. 

Kampus Mengajar merupakan bagian dari program Kampus Merdeka 
yang mengikutsertakan mahasiswa dalam mengembangkan diri di luar 
kampus dan juga menjadikan mahasiswa sebagai guru di sekolah-sekolah 
seluruh tanah air. Kampus Mengajar memposisikan mahasiswa sebagai 
agen perubahan (agent of change) dalam kehidupan melalui pendidikan. 

Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar diharapkan mampu 
menjawab tantangan Perguruan Tinggi dalam menghasilkan lulusan 
yang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, tuntutan ekonomi dan industri, serta 
dinamika kemasyarakatan. 

 

Pembahasan 
Dalam bidang pendidikan, mahasiswa merupakan sekelompok orang 
yang memiliki kedudukan sosial tertinggi. Mahasiswa dipandang sebagai 
agen perubahan (agent of change) atau akademisi muda dalam strata 
sosial dengan berbagai label sebagai individu. Mahasiswa ialah orang-
orang yang memperoleh pendidikan di universitas untuk mengejar gelar 
sarjana dengan tujuan yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan 
masyarakat. Mahasiswa dapat dianggap sebagai komunitas yang berbeda 
dalam masyarakat karena kemungkinan dan kelebihan yang mereka 
miliki. Mahasiswa mampu berada sedikit di atas masyarakat karena 
berbagai kemungkinan dan kelebihan yang dimilikinya. Hal ini juga 
dikarenakan mahasiswa tidak dipupuk oleh kepentingan kelompok, 
organisasi masyarakat, atau partai politik. Sehingga, kemungkinan 
mahasiswa dianggap memiliki (atau seharusnya memiliki) idealisme. 
Idealisme adalah kebenaran yang dianggap murni dan tidak terpengaruh 
oleh faktor-faktor lain. 

Ada beberapa peran penting dalam kehidupan sosial yang harus terpatri 
pada mahasiswa. Hal ini didasarkan pada berbagai potensi dan peluang 
yang dimiliki mahasiswa; Namun, tidaklah tepat jika mahasiswa hanya 
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mementingkan kebutuhannya sendiri dan tidak berkontribusi pada 
bangsa dan negaranya. Mahasiswa memiliki tempatnya sendiri dalam 
masyarakat, tetapi bukan berarti terpisah dari masyarakat itu. Oleh 
karena itu, perlu dirumuskan peran, fungsi dan kedudukan mahasiswa 
guna menentukan arah kontribusinya.  

Pertama, mahasiswa sebagai agent of change (agen perubahan), di mana 
mahasiswa harus menggunakan tenaga dan pikirannya untuk melakukan 
perubahan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mahasiswa 
diyakini memiliki kecerdasan yang cukup baik dan cara berpikir yang 
lebih matang, sehingga nantinya di dalam kehidupan bermasyarakat 
mahasiswa diharapkan mampu menjadi penghubung antara masyarakat 
dan pemerintah. 

Kedua, mahasiswa merupakan social control (generasi pengendali), 
mahasiswa pengendali kebijakan negara, yaitu pengendali aturan dan 
kebijakan yang dikeluarkan negara. Mahasiswa berusaha untuk 
mengkritisi, memberi petunjuk dan mengajukan pemecahan masalah 
apabila kondisi sosial bangsa tidak selasa dengan impian dan tujuan 
bangsa, menunjukkan kesadaran, kepedulian dan memberikan 
kontribusi nyata kepada masyarakat mengenai kondisi nyata. 

Ketiga, mahasiswa diharapkan menjadi iron stock (generasi penerus), 
manusia yang mempunyai kecakapan dan akhlak mulia untuk 
menggantikan generasi terdahulu di masa pemerintahan yang akan 
datang.  

Keempat, mahasiswa sebagai moral force (gerakan moral), mahasiswa 
harus memiliki akhlak yang baik sehingga mampu menjadi panutan bagi 
masyarakat serta mampu berubah menjadi lebih baik jika akhlak bangsa 
semakin memburuk. 

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem, 
mahasiswa harus mengubah pola pikir untuk menjadi agent of change 
(agen perubahan). Dengan mengubah pola pikir menjadi penggerak 
perubahan, seseorang dapat mempertimbangkan apa yang dapat 
dilakukan bersama teman, kesempatan membantu masyarakat 
Indonesia, mahasiswa sebagai pejuang dan penggerak, serta kesempatan 
bagi mahasiswa untuk mengerjakan proyek sosial di masyarakat. 
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Mahasiswa harus memiliki wawasan tentang sistem kehidupan yang lebih 
baik bagi dirinya dan masyarakat, khususnya masyarakat di mana tempat 
mereka tinggal. Sebagai wujud dari peran mahasiswa sebagai agent of 
change (agen perubahan), mahasiswa dapat mengambil tindakan nyata 
sebagai analis dari berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. 
Sebagai agen perubahan (agents of change), mahasiswa sebagai agen 
perubahan harus menghadirkan pergeseran menuju kondisi sosial yang 
lebih baik. 

Menghadapi situasi dan kondisi Pendidikan Indonesia saat ini, peran 
intrinsik mahasiswa sebagai agent of change (agen perubahan) harus 
dimanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa yang 
berfungsi sebagai agent of change (agen perubahan) adalah mereka yang 
berfungsi sebagai katalisator atau pemicu perubahan yang dapat 
menimbulkan dampak positif maupun negative. Perubahan diperlukan 
untuk menciptakan bangsa dan negara yang besar serta kuat secara fisik 
dan intelektual, sejahtera, dan terhormat di mata dunia. Mahasiswa 
sebagai sekelompok individu terpelajar dari berbagai disiplin ilmu, akan 
menjadi kekuatan masyarakat dalam membawa berbagai perubahan. 

Mahasiswa akademik dianggap memiliki kekuatan intelektual yang lebih 
besar daripada mahasiswa yang tidak memiliki gelar. Mahasiswa dituntut 
memiliki kemampuan pemecahan masalah dan tingkat kepekaan yang 
tinggi dalam hal ini sehingga dapat memberikan kontribusi penting bagi 
masyarakat di lingkungannya, khususnya di bidang pendidikan dan sosial 
kemasyarakatan. Oleh karena itu, kontribusi mahasiswa kepada 
masyarakat sangat penting, di mana mahasiswa dapat melakukan 
berbagai peran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Pertama, menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai 
fasilitator, maka mahasiswa berperan mengidentifikasi kebutuhan siswa 
dengan menggunakan segala macam referensi, baik yang diperoleh secara 
cetak maupun secara online melalui jaringan internet. Seiring berjalannya 
waktu, kemajuan teknologi telah berkembang hingga hampir semua 
orang, tua dan muda, menggunakan internet untuk berbagai keperluan. 
Dalam situasi ini, bahkan anak-anak dengan pendidikan dasar dapat 
menggunakan Internet. 



Kampus Mengajar: Wujudkan Mahasiswa Pelopor Agent of Change 99 

 

Banyak fasilitas yang diterima melalui internet untuk memenuhi 
kebutuhan bersosialisasi, mencari informasi dari berbagai wilayah di 
dunia, untuk tujuan hiburan, dan untuk menemukan materi yang terkait 
dengan studi. Penerapannya memerlukan pendampingan pada anak-
anak. Ini merupakan upaya untuk mengurangi jumlah orang yang 
menggunakan internet secara tidak bertanggung jawab. Akibatnya, sudah 
selayaknya jika anak-anak tidak dibebaskan menggunakan fasilitas ini, 
dan mereka membutuhkan dukungan. Banyak peluang tersedia melalui 
Internet untuk memenuhi kebutuhan sosial, mencari informasi dari 
berbagai wilayah di dunia, untuk tujuan hiburan, dan untuk menemukan 
materi pendidikan. Penerapannya membutuhkan pendamping anak-
anak. Ini adalah upaya untuk mengurangi jumlah orang yang 
menggunakan Internet secara tidak bertanggung jawab. Akibatnya, 
memang benar bahwa anak-anak tidak dilepaskan untuk digunakan di 
lembaga-lembaga ini dan mereka membutuhkan dukungan. 

Sebagai penyambung antara masyarakat dan pemerintah untuk 
pembangunan dan kemakmuran dalam jangka pendek, menengah dan 
panjang. Dan menjadi nilai acuan penting bagi keberhasilan bangsa dan 
negara dengan kehadiran mahasiswa di antaranya. masyarakat sebagai 
panduan. 

 

Penutup 
Maka, marilah kita menjadi penerus dan harapan bangsa di masa depan, 
yang mampu mengembalikan jati diri mahasiswa sebagai landasan dan 
landasan dalam mengoptimalkan posisinya sebagai agent of change (agen 
perubahan) yang baik dan berkualitas. memfasilitasi kegiatan belajar, 
menjadikan pembelajaran sebagai hiburan, menawarkan pengajaran 
hidup sehat, menanamkan kesantunan, dan mengajarkan keterampilan 
kepada anak-anak. Dalam artikel ini, penulis merekomendasikan 
beberapa hal, yaitu: Pertama, mahasiswa lebih berkomitmen penuh 
kepada masyarakat. Hal ini dirancang untuk mengajar mahasiswa agar 
peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Kedua, 
masyarakat harus benar-benar menghargai perbedaan peran yang telah 
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ditunjukkan oleh mahasiswa, khususnya peran mahasiswa sebagai agen 
perubahan pendidikan. 
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Pendahuluan 
Pendidikan masih tetap menjadi isu hangat di Indonesia, khususnya di 
daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemdikbud) pun berupaya mengatasi hal ini, salah 
satunya dengan meluncurkan program Kampus Mengajar (KM). KM 
adalah kegiatan mahasiswa minimal semester 5 untuk mendampingi 
guru mengajar di sekolah 3T dan kegiatan ini merupakan bagian dari 
program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). KM 
dirilis pada Selasa, (9/2/2021) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nadiem Makarim, yang bertujuan untuk menghadirkan mahasiswa 
sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan numerasi serta 
pengenalan literasi digital pada anak-anak SD di daerah 3T khususnya 
membantu guru dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini dengan 
tetap mematuhi prokes. Penyelenggaraan program KM ini sendiri adalah 
atas dukungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). 

Setelah pandemi datang, tantangan yang dihadapi sekolah semakin besar. 
Tantangan ini terutama dihadapi oleh siswa yang duduk di bangku SD 
mengingat pembelajaran terpaksa dilakukan dari rumah secara daring. 
Bagi siswa SMP, SMA atau SMK dan mahasiswa beradaptasi terhadap hal 
ini relatif lebih mudah, tetapi bukan bagi siswa SD yang tentu sangat 
berat. Guru-guru juga menghadapi kesulitan dalam memberikan 
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pengajaran bagi anak-anak secara daring, selain kendala teknologi, 
keterbatasan SDM juga menjadi kendala. Ada juga guru yang harus 
melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa agar pembelajaran dapat 
tetap berjalan. Ini disebabkan oleh minimnya fasilitas jaringan internet 
dan juga dana yang terbatas bagi masyarakat di daerah 3T. Kondisi ini 
bukanlah hal mudah bagi guru untuk bisa menjangkau banyak siswa dan 
disinilah diharapkan mahasiswa yang ikut program KM ini dapat 
berpartisipasi dan mau membantu siswa dan guru dalam mengubah 
tantangan tersebut menjadi sebuah harapan dengan mensinergikan 
antara masalah dan peluang. 

 

Pembahasan 
KM angkatan I tahun 2021 ini sangat diminati mahasiswa. Terbukti dari 
jumlah mahasiswa yang mendaftar mencapai hingga 34.000 orang. 
Padahal, kuota penerimaan hanyalah 14.000 orang. Kondisi ini memberi 
kesan bahwa mahasiswa masih peduli dalam memberi kontribusi 
bermanfaat dan sekaligus menjadi agen perubahan terhadap keberadaan 
adik-adiknya siswa SD di daerah 3T. 

Program KM melibatkan mahasiswa dan Dosen dari seluruh Perguruan 
Tinggi di Indonesia untuk semua Program Studi. KM akan berlangsung 
selama 12 minggu (tiga bulan) di mana mahasiswa dan Dosen sebagai 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) bekerjasama untuk berbuat dan 
mengatasi tantangan yang terjadi selama KM berlangsung. Banyak 
peluang yang bisa didapatkan oleh mahasiswa dan DPL dalam program 
KM ini. Peluang-peluang ini tentu saja akan berdampak positif terhadap 
pengembangan diri mereka. 

Peluang untuk mahasiswa: 

1. Mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk membantu 
guru-guru dengan menyalurkan kemampuannya dalam mengajar 
adik-adiknya di SD sekitar tempat tinggalnya.  

2. Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman dalam berkolaborasi 
dengan sesama mahasiswa dari kampus yang berbeda dan 
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berkreasi secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran dengan mengembangkan inovasi pembelajaran, 
baik berupa pengembangan media, metode maupun adaptasi 
teknologi.  

3. Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman mengasah jiwa 
kepemimpinan, softskill, karakter, kepedulian sosial, kerjasama 
serta mengaktualisasikan potensi dirinya. 

4. Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman berinteraksi secara 
langsung dengan kepala sekolah, guru Pamong, guru-guru dan 
pegawai yang ada di sekolah tersebut. 

5. Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman mengajar yang dapat 
diakui dan disetarakan dalam bentuk satuan kredit semester 
(sks) dan dapat dikonversi ke beberapa matakuliah yang ada di 
perguruan tinggi/program studi nya sebesar 12 sks. 

6. Mahasiswa mendapat bantuan potongan Uang Kuliah Tunggal 
(UKT) dan bantuan uang saku per bulan ditransfer langsung ke 
rekening mahasiswa. 

Peluang untuk DPL:  

1. DPL akan mendapatkan pengalaman dalam mendampingi 
mahasiswa dari berbagai kampus, berkoordinasi dengan Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan atau Kepala 
sekolah SD yang ditunjuk dalam pengantaran dan perkenalan.  

2. DPL juga mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan 
mahasiswa yang punya latar belakang berbeda dalam hal 
pelaksanaan tugas pembimbingan dan juga dengan pihak sekolah 
(Kepala sekolah dan guru Pamong) dalam kelancaran kegiatan 
KM. 

3. DPL berpengalaman memonitoring pelaksanaan seluruh 
kegiatan mahasiswa selama program KM berjalan dengan cara 
membaca dan memberikan pembimbingan dan umpan balik 
untuk Logbook mahasiswa setiap hari kerja, laporan dari awal 
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sampai laporan akhir (mingguan), Sharing Session sekali dua 
minggu dan penilaian di akhir program yang semuanya 
dilaporkan secara online di akun KM. 

4. Meningkatkan kemampuan DPL dalam mengembangkan ide-ide 
yang inovatif dalam pembelajaran yang dapat dianjurkan kepada 
mahasiswa dan juga mendiskusikan solusi-solusi alternatif bila 
mahasiswa mendapat kesulitan/masalah. 

5. DPL berpengalaman melakukan evaluasi program KM dengan 
memberikan tanggapan dan catatan terhadap implementasi 
program dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluasi yang 
bertujuan meningkatkan mutu program ini ke depan. 

6. DPL mendapatkan surat tugas yang dapat digunakan untuk 
jabatan fungsional dosen sebagai pengabdian kepada 
masyarakat, sertifikat pembimbing kegiatan dan insentif 
finansial. 

 

Penutup 
Dengan adanya program KM diharapkan proses pembelajaran siswa SD 
di daerah 3T tetap dapat terlayani dan akan mengurangi potensi 
kehilangan kompetensi belajar (learning loss). Kehadiran mahasiswa KM 
di sekolah dan keterlibatan DPL berperan meningkatkan kemampuan 
literasi, numerasi, adaptasi/penggunaan teknologi dan literasi digital 
siswa SD tersebut khususnya dimasa pandemi ini. 
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Pendahuluan 
Pendidikan tinggi memiliki misi dan fungsi penting dalam memberikan 
kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam 
mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan unggul dalam 
pengembangan masyarakat. Peran perguruan tinggi mencetak lulusan 
yang unggul dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan atau 
wirausaha dan bukan meluluskan generasi pencari kerja. Aktivitas 
kewirausahaan dalam pembelajaran di perguruan tinggi telah diyakini 
memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter wirausaha. 

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mendorong 
pengembangan minat wirausaha mahasiswa. Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka menjadikan wirausaha satu dari delapan opsi bentuk 
pembelajaran yang dapat dipilih mahasiswa untuk dijalankan sebagai 
pengganti 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun dan bahkan dapat 
menggantikan tugas akhir skripsi. Kegiatan wirausaha dalam 
pembelajaran di Perguruan Tinggi mempunyai tujuan yaitu; a. 
Membangun karakter wirausaha bagi mahasiswa. b. memberikan 
mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan 
usahanya lebih dini dan terbimbing. c. menangani permasalahan 
pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari 
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kalangan sarjana. d. Mendorong terbentuknya mahasiswa wirausaha 
yang terdidik, berkarakter, dan memiliki konsep bisnis yang jelas.  

Kegiatan wirausaha memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk 
membentuk karakter jiwa kewirausahaan mahasiswa melalui 
pengembangan usaha yang dikelola oleh mahasiswa maupun 
bekerjasama dengan mitra. 

 

Pembahasan 
Karakter kewirausahaan merupakan bekal hidup generasi masa kini dan 
masa mendatang dalam menghadapi tantangan global. Karakter 
wirausaha dapat menjawab tantangan yang semakin berat di masa yang 
akan datang terutama permasalahan ekonomi. Karakter kewirausahaan 
dapat merubah pola pikir yang berorientasi karyawan menjadi orientasi 
pengusaha. Karakter wirausaha akan membentuk perilaku mandiri dalam 
bekerja atau mandiri usaha. Karakter jiwa wirausaha membentuk 
seseorang berpikir optimis dan positif dalam memecahkan 
permasalahan. Karakter kewirausahaan merupakan upaya pembentukan 
karakter, pola pikir dan keterampilan wirausaha untuk mempersiapkan 
mahasiswa menghadapi perubahan di masa yang akan datang. Karakter 
kewirausahaan diharapkan mampu mendobrak mental generasi penerus 
bangsa agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan 
kehidupan, serta siap bersaing secara cerdas dengan negara lain.  

Pembelajaran wirausaha di Perguruan Tinggi berperan penting dalam 
proses pembentukan nilai-nilai karakter kewirausahaan. Menurut 
Prihatmojo dan Badawi (2020) “lembaga pendidikan tinggi bertanggung 
jawab penuh terhadap karakter generasi penerus masa depan”. 
Wirausaha dalam program merdeka belajar kampus merdeka sebagai 
upaya memasyarakatkan kewirausahaan dan proses internalisasi serta 
aktualisasi nilai-nilai karakter kewirausahaan di ranah pendidikan tinggi. 
Pendidikan kewirausahaan akan memberikan peluang tumbuh dan 
berkembangnya karakter wirausaha. Menurut Agus (2011) “pendidikan 
kewirausahaan adalah upaya menginternalisasikan jiwa dan mental 
kewirausahaan baik melalui institusi pendidikan maupun institusi lain”. 
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Nilai-nilai kewirausahaan akan menjadi karakteristik mahasiswa yang 
dapat digunakan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan 
lingkungannya. Pengalaman wirausaha  akan memberikan karakter para 
siswa sehingga memiliki mental dan moral yang kuat, jiwa kemandirian, 
dan sikap tahan banting, pengetahuan dan keterampilan yang baik, serta 
mampu menghadapi persaingan global.  

Beberapa karakter kewirausahaan yang diintegrasikan melalui bentuk 
pembelajaran wirausaha dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
sebagai berikut: 

1. Karakter jujur yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya 
menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 
dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.  

2. Karakter disiplin yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku 
tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.  

3. Karakter kerja keras yaitu perilaku yang menunjukkan upaya 
sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi 
berbagai hambatan. 

4. Karakter kreatif  berpikir dan melakukan sesuatu untuk 
menghasilkan cara atau hasil berbeda dari produk/jasa yang telah 
ada. 

5. Karakter inovatif yaitu kemampuan untuk menerapkan 
kreativitas dalam rangka. memecahkan persoalan-persoalan dan 
peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. 

6. Karakter mandiri yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah 
tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

7. Karakter tanggung-jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang yang 
mau dan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya.  

8. Karakter kerjasama yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya 
menjadikan dirinya mampu menjalin hubungan dengan orang 
lain dalam melaksanakan tindakan, dan pekerjaan.  
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9. Karakter kepemimpinan yaitu sikap dan perilaku seseorang yang 
selalu terbuka terhadap saran dan kritik, mudah bergaul, 
bekerjasama, dan mengarahkan orang lain.  

10. Karakter pantang menyerah (ulet) yaitu sikap dan perilaku 
seseorang yang tidak mudah menyerah untuk mencapai suatu 
tujuan dengan berbagai alternative. 

11. Karakter berani menanggung resiko yaitu kemampuan seseorang 
untuk menyukai pekerjaan yang menantang, berani dan mampu 
mengambil resiko kerja. 

12. Karakter komitmen kesepakatan yaitu terkait sesuatu hal yang 
dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun 
orang lain.  

13. Karakter realistis yaitu kemampuan menggunakan fakta/realita 
sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap 
pengambilan keputusan maupun tindakan/ perbuatannya.  

14. Karakter rasa ingin tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu 
berupaya untuk mengetahui secara mendalam dan luas dari apa 
yang yang dipelajari, dilihat, dan didengar. 

15. Karakter komunikatif tindakan yaitu memperlihatkan rasa 
senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

16. Karakter motivasi kuat yaitu untuk sukses sikap dan tindakan 
selalu mencari solusi terbaik 

17. Karakter berorientasi pada tindakan yaitu mengambil inisiatif 
untuk bertindak bukan menunggu, sebelum sebuah kejadian 
yang tidak dikehendaki terjadi. 

 

Penutup 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka berperan dalam penguatan karakter 
kewirausahaan kepada mahasiswa. Mahasiswa mempunyai karakter 
wirausaha yang kuat sehingga dapat mengembangkan kemampuan 
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softskill dalam menghadapi tantangan. Karakter kewirausahaan 
membentuk mentalitas yang kuat bagi lulusan perguruan tinggi dan 
merubah mindset pencari kerja menjadi pengusaha. 
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Pendahuluan 
Dalam upaya menjaga kesehatan mental di masa isolasi mandiri di 
rumah, manusia melakukan beberapa hal seperti meditasi, berselancar di 
media sosial, dan bermain game online (Wang et al., 2020).  Riset 
membuktikan bahwa bermain game dalam rangka bersosialisasi dengan 
pemain lainnya, mampu mengalami tekanan emosi yang rendah yang 
disebabkan oleh isolasi mandiri (Giardina et al, 2021). Namun, aktifitas 
tersebut berpotensi menyebabkan kecanduan bagi anak kecil dan remaja 
(Teng et al., 2021). Dan dalam pembelajaran, bermain game dapat 
memperpendek durasi fokus bagi pembelajar, mereka menjadi tidak 
terbiasa dengan hal yang lambat dan membutuhkan semua serba cepat 
(Sarkar, Ford and Manzo, 2017). 

Melihat pengaruh yang dimilikinya, sebenarnya game bisa menjadi ‘game 
changer’ dalam pendidikan. Daripada kita melarang penggunaannya 
sama sekali, kita dapat mengadaptasinya dalam strategi pengajaran kita. 
Kita dapat menggunakan elemen game untuk dipakai dalam kegiatan 
non-game, atau nama populernya disebut gamifikasi. Lebih rinci lagi, 
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Gamifikasi adalah penggunaan elemen yang berdasarkan dari game, 
estetika, pola piker game untuk melibatkan orang, memotivasi untuk 
melakukan aksi, mendorong pembelajaran, dan memecahkan masalah 
(Kapp, 2012).  

Lantas bagaimana ini dapat dikaitkan dengan konsep Merdeka Belajar 
yang digadang Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Pendidikan Tinggi? Beliau mengutarakan bahwa peserta didik dapat 
menggunakan metode belajar yang terbaik dan paling cocok untuk 
mereka (Kemendikbud, 2019). Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita 
bisa mengetahui bahwa metode belajar dengan Gamifikasi cocok dengan 
peserta didik? Tiga tinjauan Pustaka Sistematis dan dua Meta Analisis 
terkait dengan penggunaan Gamifikasi dalam pembelajaran Bahasa 
membuktikan bahwa penggunaan Gamifikasi untuk pembelajaran 
Bahasa asing  memberikan dampak positif, baik itu dalam peningkatan 
motivasi belajar dan tercapainya tujuan pembelajaran (Figueroa Flores, 
2015; Garland, 2015; Dehghanzadeh et al., 2019; Azzouz Boudadi dan 
Gutiérrez-Colón, 2020; Ishaq et al., 2021). Jadi bisa disimpulkan bahwa 
Gamifikasi adalah metode belajar yang relatif cocok diterapkan kepada 
peserta didik.  

 

Pembahasan 
Kemudian bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam kelas kita? 
Kerangka Oktalisis Gamifikasi yang dikembangkan oleh Yu-Kai Chou 
adalah kerangka yang digunakan dalam pembahasan ini. Ini adalah 
panduan menyusun strategi yang telah Ia kaji di beberapa perusahaan 
dunia selama 12 tahun yang bertujuan untuk menciptakan aktifitas yang 
produktif dan menyenangkan. Kerangka ini memiliki 8 core drives—Epic 
meaning and Calling (Makna dan arti), Development and Accomplishment 
(Pengembangan dan Pencapaian), Empowerment of Creativity & Feedback 
(Kreatifitas dan Umpan Balik), Ownership & Possession (Kepemilikan), 
Social Influence & Relatedness (Pengaruh Sosial dan Keterkaitan), Scarcity 
& Impatience (Kelangkaan dan Ketidaksabaran), Unpredictability & 
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Curiosity (Ketidakpastian dan Keingintahuan), Loss & Avoidance 
(Kehilangan dan Penghindaran) (Chou, 2016).  

 
Gambar 1: Kerangka Oktalisis Gamifikasi (Chou, 2016) 

Dibawah ini adalah pengertian dari masing-masing core drive dan 
aplikasi praktis yang diambil dari pengalaman penulis sendiri: 

1. Makna dan Arti: Gerakan yang mendorong ketika seseorang 
percaya bahwa ia melakukan sesuatu yang lebih besar darinya 
dan/ atau ‘terpilih’ untuk mengambil aksi tersebut.  
Aplikasi praktis: mendiskusikan apa manfaat mengembangkan 
kemampuan Bahasa Inggris untuk mahasiswa/i keperawatan 
yang akan memiliki kesempatan menolong pasien asing. 

2. Pengembangan dan Pencapaian: Dorongan dari dalam untuk 
membuat progres, mengembangkan keterampilan, mencapai 
keahlian, dan pada akhirnya mengatasi tantangan. 
Aplikasi praktis: memberikan poin, lencana, dan papan peringkat 
kepada mahasiswa/i yang berhasil mengatasi tantangan tertentu 
dan berhasil memperoleh prestasi tertentu. 
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3. Kreativitas dan Umpan Balik: terlihat ketika partisipan terlibat 
secara aktif dan kreatif, di mana mereka berulang kali 
memikirkan hal yang baru dan mencoba kombinasi yang 
berbeda.  
Aplikasi praktis: memberikan apresiasi terhadap mahasiswa 
bimbingan skripsinya yang kreatif dalam mencari ide penulisan 
skripsi yang mutakhir. Ini sering kali membuat mahasiswa 
tersebut untuk makin kreatif karena diberikan apresiasi.  

4. Kepemilikan: partisipan termotivasi karena mereka merasa 
seperti mereka memiliki dan mengontrol sesuatu. 
Aplikasi praktis: dalam membimbing skripsi mengingatkan 
kepada mahasiswa bimbingannya bahwa skripsi adalah karya 
mereka, karya itu dapat merepresentasi diri mereka. Dengan cara 
ini, mereka merasa memiliki skripsi mereka dan berkeinginan 
apa yang mereka miliki untuk menjadi lebih baik. 

5. Pengaruh sosial dan keterkaitan: melingkupi elemen sosial yang 
memotivasi individu, seperti pendampingan, penerimaan, 
pemberian masukan, dan bahkan kompetisi serta iri hati. 
Aplikasi praktis: mahasiswa/i tergerak untuk membuat konten 
tentang sejarah Indonesia di TikTok karena ia melihat konten 
membuat konten edukatif yang viral dan terkait dengannya. 
Dengan fenomena media sosial yang begitu cepat dan 
berpengaruh, kita bisa mengajak peserta didik kita untuk 
membuat konten edukatif yang bisa memberikan dampak positif 
ke netizen.  

6. Kelangkaan dan ketidaksabaran: keinginan akan sesuatu 
sesederhana karena hal itu langka, eksklusif, atau tiba-tiba tidak 
dapat diraih.  
Aplikasi praktis: asesmen formatif yang diberikan kepada peserta 
didik untuk melatih kemampuan mereka haruslah dijaga supaya 
tidak terlalu mudah untuk diraih supaya mereka tidak bosan, 
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namun di satu sisi lain tidak boleh terlalu sulit untuk diraih agar 
mereka tidak cemas.  

7. Ketidakpastian dan keingintahuan: dorongan untuk terlibat 
secara konstan karena ketidaktahuan apa yang akan terjadi ke 
depan. 
Aplikasi praktis: ini berlaku untuk peserta didik dan pendidik 
karena kita belajar sampai akhir hayat, penting untuk kita 
memiliki rasa keingintahuan kita akan ilmu yang kita geluti 
karena terlalu banyak ilmu yang tidak kita ketahui.  

8. Kehilangan dan penghindaran: motivasi untuk menghindari 
sesuatu yang negatif.  
Aplikasi praktis: peserta didik belajar dengan gigih untuk supaya 
tidak menyesal kalau tidak lulus atau mendapatkan nilai buruk.  
 

Penutup 
Sebagai pentutup, konsep merdeka belajar yang diusung Mas Menteri 
menyokong banyaknya metode pengajaran yang kreatif dan inovatif 
karena memfokuskan kepada pembelajar itu sendiri. Dan berdasarkan 
studi literatur dan aplikasi praktis yang dialami penulis, Kerangka 
Oktalisis Gamifikasi yang dikembangkan oleh Yu-Kai Chou (Chou, 2016) 
selaras dengan konsep merdeka belajar.  

Semoga semangat untuk menciptakan dunia menjadi lebih produktif dan 
menyenangkan yang diusung Yu-Kai Chou, dapat tertular ke kegiatan 
belajar mengajar di kelas kita. Saya akan sangat berbahagia apabila 
muncul ide baru dan kreatif dalam implementasi Kerangka Oktalisis 
Gamifikasi dari rekan-rekan pendidik, sehingga kita bisa turut 
mengerjakan misi bersama dalam membangun pendidikan dengan 
semangat bermain bersama yang menyenangkan.  

Start game. Permainan dimulai!   
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Pendahuluan 
Mengapa topik mengenai kemandirian dan keterampilan belajar menjadi 
hal penting? Mengapa judul ini yang dibahas? Apa masalahnya? Jawaban 
dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah tidak adanya kemandirian 
akan menghasilkan masalah perilaku dan belajar anak. Contohnya, anak 
menjadi pemalu, memiliki kebiasaan belajar yang jelek, kurang motivasi 
dalam belajar, memiliki sifat manja, tidak tahu cara belajar, tidak mampu 
belajar, menuntut agar kebutuhannya dipenuhi, mencontoh hal-hal yang 
tidak baik dari perilaku orang dewasa, dan banyak lagi masalah lainnya. 

Anak mandiri adalah anak yang dapat melakukan tugas-tugasnya sendiri 
sesuai dengan perkembangan usianya. Kemandirian bukanlah suatu 
keterampilan yang dapat dilakukan anak secara tiba-tiba, melainkan 
perlu diajarkan sejak anak dalam usia dini agar mereka mampu 
melakukan kegiatan sehari-hari tanpa harus meminta bantuan kepada 
orang tua atau orang dewasa lainnya. Untuk sampai pada hal tersebut, 
terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan tersebut 
adalah self-help skill, kemandirian belajar, dan keterampilan belajar. 
Seperti menaiki anak tangga, tahapan-tahapan ini perlu dilalui setahap 
demi setahap. Jika langsung menapaki dua atau tiga anak tangga, maka 



118 Merdeka Belajar Merdeka Mengajar 

 

yang terjadi adalah anak akan terpeleset atau jatuh. Oleh karena itu, 
sebelum membahas kemandirian dan keterampilan belajar, alangkah 
baiknya untuk memastikan anak tuntas dalam hal kemampuan bantu 
dirinya (self-help skill). Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, 
kemandirian belajar merupakan hal yang penting. Kemandirian sering 
kali dibahas dalam beberapa artikel jurnal, salah satunya adalah artikel 
jurnal yang ditulis pada tahun 2017 oleh Silvia Yanti & Edy Surya. Dalam 
artikel tersebut, Silvia Yanti & Edy Surya mengangkat judul “Kemandirian 
Belajar dalam Memaksimalkan Kualitas Pembelajaran”. Hasil yang 
dipaparkan dalam tulisan tersebut adalah kemandirian belajar 
merupakan salah satu aspek yang dapat memengaruhi kualitas 
pembelajaran. 

Kemandirian dan keterampilan belajar juga dibahas dalam disertasi yang 
ditulis oleh Mahrita pada tahun 1991. Dalam disertasi berjudul 
“Hubungan antara Keterampilan Belajar dengan Kemandirian Belajar 
serta Motivasi Berprestasi dan Jangka Penelitian Tertentu” tersebut 
dipaparkan hasil bahwa peningkatan kemandirian belajar diikuti oleh 
peningkatan keterampilan belajar. 

Dari kedua penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kemandirian dan keterampilan belajar mutlak harus dikuasai oleh anak 
sedini mungkin agar mereka mendapatkan hasil belajar yang optimal. 
Selain itu, kedua hal tersebut diharapkan berdampak dalam jangka waktu 
yang lebih panjang, salah satunya agar kelak saat beranjak dewasa, 
mereka menjadi pribadi yang tidak tergantung kepada orang lain. Lantas, 
bagaimana cara untuk menyiapkan serta membangun kemandirian dan 
keterampilan anak tersebut? 

 

Pembahasan 
Keterampilan membantu diri sendiri akan membentuk anak menjadi 
orang dewasa dengan konsep diri dan kepercayaan diri yang baik. Hal ini 
dapat terjadi karena mereka telah dapat hidup tanpa adanya 
ketergantungan pada pertolongan orang lain. Keterampilan membantu 
diri sendiri atau self-help skill menjadi hal yang substansial karena 
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berkontribusi dalam membentuk pencapaian pribadi, merasa 
bertanggung jawab atas tubuh sendiri, mengembangkan rasa diri 
berharga dan percaya diri, serta yang terpenting sebagai fondasi awal 
untuk melangkah ke tangga kemandirian belajar. Beberapa cara untuk 
mempersiapkan dan mengembangkan self-help skill untuk balita adalah 
melalui visual schedule, reward chart, small steps, routine, consistency, 
preten play, dan allow enough time. Misalnya, dalam kegiatan melatih 
anak untuk dapat makan sendiri, orang tua perlu meyakini bahwa hal 
tersebut memerlukan proses, sehingga perlu dilakukan dengan 
kesabaran, yakni dengan cara meluangkan waktu untuk menemani 
makan bersama, memberikan cerita, melontarkan pujian, menampilkan 
makan yang menggugah selera, dan harus bersikap konsisten agar anak 
makan sendiri. Lebih jauh lagi, Rachel. (t.t). dalam tulisannya yang 
berjudul “Encourage Self-help Skills in Children” menyebutkan empat 
self-help skill yang utama. Keempat hal tersebut adalah makan sendiri, 
berpakaian dan rias sendiri, menjaga kebersihan dan toilet training, serta 
membantu pekerjaan sehari-hari. 

Untuk menyiapkan siswa yang mandiri belajar, Weimer pada tahun 2002 
menyebutkan lima hal yang perlu diubah dalam praktik pembelajaran, 
yaitu: 

1. keseimbangan kekuasaan harus bergeser dari guru ke siswa; 
2. konten harus berubah dari sesuatu yang hanya untuk dikuasai 

menjadi alat untuk mengembangkan keterampilan belajar; 
3. paradigma harus berubah, yakni guru yang mulanya melakukan 

semua perencanaan dan melakukan pedagogi yang baik, menjadi 
guru yang berperan sebagai pemandu dan fasilitator; 

4. tanggung jawab belajar harus bergeser dari guru kepada siswa 
dengan tujuan membantu siswa menjadi pembelajar mandiri; 
dan 

5. evaluasi harus digunakan untuk memberikan umpan balik dan 
untuk menghasilkan pembelajaran dengan penekanan kuat pada 
partisipasi siswa dalam evaluasi diri. 
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Rafika, Israwati, dan Bachtiar pada tahun 2017 juga menyebutkan 
langkah-langkah untuk mempersiapkan kemandirian belajar. Langkah-
langkah tersebut adalah sebagai berikut.  

1. Membuat perencanaan pembelajaran menggunakan metode 
mengajar yang menarik 

2. Memotivasi siswa melalui cerita, tanya jawab, teka-teki, 
nyanyian, dan memberikan contoh dan pengalaman dalam 
kehidupan sehari-hari sebagai perbandingan antara keberhasilan 
dan kegagalan. 

3. Menumbuhkan rasa senang dalam belajar yang dilakukan sambil 
bermain, menggunakan alat peraga, memberikan hadiah dan 
pujian, serta menerapkan pembelajaran PAKEM 

4. Memanfaatkan berbagai sumber belajar. 

Di samping hal-hal yang telah dipaparkan, terdapat pula aspek–aspek 
keterampilan belajar, di antaranya sebagai berikut. 

1. Merumuskan Tujuan 
Dalam aspek ini, tujuan hendaknya dibuat berdasarkan prinsip 
SMART, yakni specific, measurable, achievable, relevant, dan 
timebound. Specific berarti tujuan spesifik dan detail. 
Measurable berarti tujuan dapat terukur progresnya. Achievable 
berarti tujuan yang memungkinkan untuk dicapai. Relevant 
berarti target yang sesuai dan berdampak pada hal yang menjadi 
fokus. Terakhir, timebound berarti memiliki batas waktu 
ketercapaian. 

2. Mengelola Waktu 
Kegiatan mengelola waktu dapat berwujud menyusun agenda 
harian. Menyusun agenda harian akan bermanfaat dalam 
menentukan waktu untuk belajar, bermain, dan kegiatan lainnya. 
Selain itu, kegiatan lain yang dapat dilakukan dalam aspek ini 
adalah membuat target belajar.  
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3. Menentukan Waktu Luang 
Dalam aspek ini, kegiatan yang dapat dilakukan adalah memilih 
metode belajar yang sesuai. Pemilihan metode belajar yang sesuai 
diharapkan dapat membantu anak menyelesaikan tugas sekolah 
lebih awal serta mampu disiplin dan konsisten. 

4. Membaca Efektif 
Dalam aspek membaca efektif, dapat dilakukan kegiatan me-
review buku. Hal penting dalam kegiatan ini adalah jangan 
membaca setiap kata, jangan membaca setiap bagian teks, jangan 
mengulang bacaan, pasang timer, bubuhkan penanda (marker), 
dan tambahkan perbendaharaan kosakata. 

5. Menulis Efektif 
Dalam aspek ini, salah satu metode yang dapat dilakukan adalah 
Metode Cornell. Metode ini dapat membantu kita untuk 
mencatat lebih baik dalam model rangkuman singkat, metode 
mapping, dan metode outline. Seperti namanya, model 
rangkuman singkat adalah membuat rangkuman singkat dari 
materi yang dibaca. Selanjutnya, metode mapping adalah 
mengutamakan bantuan visual atau grafis untuk melengkapi 
catatan yang dibuat di kelas. Terakhir, metode outline adalah 
metode dengan menggunakan heading dan poin-poin (seperti 
pada Powerpoint) untuk mengorganisasi topik atau konsep. 

6. Meningat Efektif 
Aspek terakhir keterampilan belajar adalah mengingat efektif. 
Dalam aspek ini, terdapat recall, recognition, dan relearning. 
Recall berarti mengingat kembali hal yang pernah diingat. 
Selanjutnya, recognition adalah mengenali kembali hal yang 
pernah dipelajari. Terakhir, relearning yaitu mempelajari 
kembali materi untuk kesekian kalinya. 
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Dr. Samantha Hornery, seorang Education Manager, menyebutkan tiga 
cara membangun keterampilan belajar, yakni sebagai berikut.  

1. Tinjau pekerjaan yang tercakup di kelas di akhir topik. Cara ini 
dapat berupa membaca catatan dari buku kerja sekolah atau 
buku teks, kemudian periksa informasi apa pun yang tidak jelas 
dengan guru kelas. 

2. Siapkan catatan penelaahan. Cara ini dapat berupa menulis atau 
mengetik fakta penting dari catatan sekolah. Dalam melakukan 
cara ini, siswa dapat menggunakan subpos, daftar definisi, 
gambar diagram untuk meringkas informasi, serta membuat 
kalimat pendek yang merangkum seluruh paragraf informasi. 
Catatan dapat disiapkan berbentuk flash card (versi kertas atau 
elektronik), di buku latihan, atau diketik di komputer 

3. Buat pertanyaan studi untuk mencocokkan catatan. Untuk setiap 
baris catatan penelaahan, siswa hendaknya menulis pertanyaan 
terkait untuk menguji pengetahuan mereka dan terlibat dengan 
catatan penelaahan mereka secara aktif. 

Keterampilan belajar akan dikuasai oleh siswa seiring dengan guru yang 
memberikan sikap dan kesempatan untuk melatihkannya secara 
berulang. Perilaku guru dalam memfasilitasi proses belajar dapat 
menyadarkan siswa untuk memanfaatkan segala potensi yang 
dimilikinya selama kegiatan belajar. Oleh karena itu, dalam melatihkan 
keterampilan belajar, diperlukan perulangan, konsistensi, serta peran 
guru sebagai fasilitator siswa. 

 

Penutup 
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pendidik atau orang dewasa 
agar anak memiliki kemandirian dan keterampilan belajar, yaitu (1) 
jangan mempermudah keseharian anak bila tak ingin mempersulit masa 
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depannya; dan (2) berikan kesempatan agar anak dapat melakukan hal-
hal yang dia bisa tanpa bantuan.  

Menumbuhkan dan melatihkan kemandirian serta keterampilan kepada 
anak membutuhkan proses yang tidak instan. Akan tetapi, dengan 
mengetahui tahapan perkembangan anak dan memahami indikator 
kemandirian belajar, pendidik atau orang dewasa dapat mempersiapkan 
dan membangun anak dengan baik dan tepat. Hal ini sesuai dengan yang 
disampaikan dalam Al-Qur’an, yakni pendidik atau orang dewasa 
hendaklah takut (kepada Allah) untuk meninggalkan keturunan yang 
lemah di belakang mereka. 
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Pendahuluan 
Untuk mendukung merdeka belajar di satuan pendidikan dibutuhkan 
kepala sekolah yang kompeten. Kepala sekolah yang kompeten akan 
mampu melaksanakan merdeka belajar di sekolah masing-masing 
dengan mengedepankan hak belajar dan menempatkan siswa sebagai 
subyek belajar dalam belajar. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa 
kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah dalam memimpin dan 
mengelola sekolah benar-benar dituntut dan membutuhkan seni dalam 
memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya mendukung merdeka 
belajar. Banyaknya sekolah-sekolah swasta yang gulung tikar dan tidak 
mendapatkan siswa, semua ini tidak terlepas dari peran kepemimpinan 
dan manajerial kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dan 
manajer sekolah.  

Hasil penelitian Leithwood, Harris, and Hopkins (2020), menunjukkan 
bahwa pemimpin pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu 
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pendidikan diperlukan empat domain praktik yaitu: mengatur arah 
organisasi, membangun hubungan dan mengembangkan orang, 
mendesain ulang organisasi untuk mendukung praktik yang diinginkan, 
dan meningkatkan program pembelajaran. Hasil penelitian Aja (2020) 
menunjukan bahwa pendidikan memberi individu pengetahuan dan 
keterampilan yang diperlukan untuk pemenuhan diri dan 
mempersiapkan seseorang untuk membawa perubahan yang diinginkan 
dalam masyarakat. Perlu juga dicatat bahwa sekolah melalui instrumen 
guru yang dipandu dengan benar oleh administrator sekolah dapat 
mendorong proses sistem pendidikan yang baik. Ini karena sekolah 
menyediakan pendidikan terstruktur yang mempromosikan 
pertumbuhan keseluruhan anak serta kenalan dalam keterampilan hidup 
penting anak untuk warga negara yang bertanggung jawab. Oleh karena 
itu, pemimpin pendidikan sebagai pemain kunci dalam mengelola 
pendidikan perlu dipersiapkan dengan baik untuk menjalankan tugas 
pokok dan fungsinya sehingga dapat mewujudkan perubahan sosial di 
masyarakat. Pemimpin pendidikan, sangat penting perannya dalam 
perubahan sosial terutama terkait dengan peningkatan mutu pendidikan.  

Hasil penelitian Wahyudi (Sari & Prasetya, 2020) menunjukan bahwa 
fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin adalah untuk memotivasi 
bawahannya untuk meningkatkan hasil kerja guru, membangun visi dan 
misi serta memperluas pengetahuan para guru. Selanjutnya hasil 
penelitian Ekosiswoyo (2016) sampai pada simpulan yang menyatakan 
bahwa. Pertama, faktor kepemimpinan sangat diperlukan dalam 
mendukung proses peningkatan kualitas pendidikan, karena gaya atau 
ciri-ciri perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin akan mampu 
memengaruhi dan menggerakkan individu atau kelompok dalam 
organisasi yang dipimpinnya. Kedua, gaya kepemimpinan dalam 
mengelola sekolah yang tepat dilakukan saat ini adalah bukan gaya 
paksaan tetapi menggunakan pendekatan komitmen yang didasari 
kebersamaan. Ketiga, ciri- ciri perilaku kepemimpinan yang dapat 
mendorong proses keberlangsungan sekolah yang efektif meliputi 
memiliki visi, percaya diri, mampu mengkomunikasikan ide, dapat 
diteladani, mempunyai idealisme, inspirasi, kemampuan memengaruhi 
dan mampu menghargai perbedaan untuk dirubah menjadi suatu 
kekuatan bersama. Keempat, kepala sekolah-guru- staf karyawan “saeyeg 
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saeko proyo” membangun kebersamaan untuk mewujudkan kualitas 
pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.  

Gaustad (Ekosiswoyo, 2016) menemukan bahwa kepala sekolah terbukti 
menunjukkan peranan kunci dalam menegakkan disiplin sekolah melalui 
kemampuan- nya dalam mengelola sekolah, memberikan teladan kepada 
siswa dan guru, serta melakukan teknik- teknik social reward kepada 
siswa dan guru. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kardoyo 
(Ekosiswoyo, 2016) tentang pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah, 
pembiayaan pendidikan, dan peran komite sekolah, terhadap kinerja 
sekolah, mengungkapkan bahwa kepemimpinan Kepala Sekolah secara 
langsung berpengaruh terhadap mutu proses belajar mengajar dan mutu 
lulusan. Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, dapat dipahami bahwa 
dalam kepemimpinan pendidikan perlu dikuatkan terkait dengan aspek-
aspek interpersonal dan pencapaian tugas. Tugas pemimpin pendidikan 
adalah memotivasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk 
melaksanakan kegiatan secara teratur dan tertib dengan tetap 
mengedepankan fungsi dari kepemimpinan yaitu untuk memengaruhi, 
mendorong, mengarahkan dan menggerakkan orang-orang yang 
dipimpin.  

Berdasarkan uraian dan hasil-hasil penelitian di atas dapat dipahami 
bahwa kebutuhan kepala sekolah yang kompeten dalam upaya 
mendukung merdeka belajar sesuai dengan tuntutan standar kompetensi 
sangat dibutuhkan dalam memimpin dan mengelola sekolah. Dalam 
tulisan ini ada beberapa hal pokok sebagai berikut: (1) konsep dasar 
kepala sekolah yang kompeten; (2) peran kepala sekolah dalam 
mengedepankan hak belajar siswa; (3) peran kepala sekolah dalam 
menempatkan siswa sebagai subyek belajar dalam belajar.  

 

Pembahasan 

1. Konsep Dasar Kepala Sekolah yang Kompeten 
Kompetensi menurut Herringer’s (Moore & Rudd, 2004), “competence 
can be defined as the ability of an individual to perform a task using 
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his/her knowledge, education, skills, and experience “. Kompetensi yaitu 
kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dengan menggunakan 
pengetahuan, pendidikan, keterampilan, dan pengalaman. 
Permendiknas No 13 Tahun 2007 mengenai standar kompetensi bagi 
kepala sekolah, ada lima aspek kompetensi yang harus ada dalam diri 
seorang kepala sekolah yaitu, (1) kompetensi kepribadian, yang 
menyangkut integritas dan kejujuran; (2) kompetensi sosial, yang 
mencakup hubungan antar-manusia dan hubungan baik dengan sesama; 
(3) kompetensi manajerial, yang terkait kemampuan kepala sekolah 
mengelola sekolah dan sumber daya yang ada di sekolah; (4) kompetensi 
supervisi, yang menuntut kepala sekolah harus dapat membimbing guru-
guru serta anak didiknya dan menggunakan sumber-sumber daya yang 
ada di sekolah; dan (5) kompetensi kewirausahaan, di mana seorang 
kepala sekolah harus mampu berwirausaha namun bukan untuk mencari 
keuntungan, memiliki jiwa kreatif, inisiatif dan berani mengambil risiko 
demi pengembangan sekolahnya.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kepala sekolah yang 
kompeten adalah kepala sekolah yang memiliki kemampuan untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala sekolah dengan 
menggunakan pengetahuan, pendidikan, keterampilan dan pengalaman-
pengalamannya untuk melakukan perubahan-perubahan dan inovasi 
dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan serta memiliki sejumlah 
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, 
kompetensi supervisi dan kompetensi kewirausahaan.  

2. Peran Kepala Sekolah dalam Mengedepankan Hak 
Belajar Siswa 

Kepala sekolah memiliki peran yang strategis dalam melaksanakan 
merdeka belajar di sekolah. Salah satu upaya yang paling efektif untuk 
mendukung program merdeka belajar, kepala sekolah perlu 
mengedepankan hak belajar siswa. Peran penting kepala sekolah dalam 
menciptakan kondisi belajar dan hasil belajar siswa melibatkan 
kerjasama, komunikasi, koordinasi yang sangat baik antara kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah, guru, laboran, pustakawan dan tenaga 
administrasi sekolah serta tenaga kependidikan yang lain dalam upaya 
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meningkatkan mutu pendidikan. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin 
pembelajaran perlu dikuatkan khususnya dalam upaya mendukung hak 
belajar siswa (Kemendikbud, 2021). Di perguruan tinggi, mahasiswa 
diberikan hak belajar tiga semester di luar program studi. Hal ini sesuai 
dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi.  

Program merdeka belajar adalah suatu keniscayaan karena dunia 
berubah begitu cepat. Oleh karena itu, kepala sekolah, guru dan peserta 
didik perlu mempersiapkan diri dan menyambutnya dengan persiapan 
yang sangat baik. Proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, 
kapan saja, belajar daring/secara online merupakan bagian dari program 
merdeka belajar. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di 
sekolah dan guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas perlu 
memberikan motivasi dan inspirasi kepada peserta didik dalam upaya 
meningkatkan mutu pembelajaran sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan prestasi akademik dan non akademik.  

3. Peran Kepala Sekolah dalam Menempatkan Siswa 
sebagai Subyek Belajar dalam Belajar 

Dalam memahami program merdeka belajar. Filosofi pendidikan Ki Hajar 
Dewantara diantaranya adalah: memerdeka-kan manusia, setiap orang 
menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah, ing ngarso sung tulodo, ing 
madyo mangunkarso, tut wuri handayani (di depan memberi teladan, di 
tengah memberi bimbingan, dan dibelakang memberi dorongan). 
Filosofi ini sangat relevan dengan peran kepala sekolah dalam 
menempatkan siswa sebagai subjek belajar dalam belajar. Di perguruan 
tinggi, kemerdekaan belajar menurut Makarim diartikan sebagai 
pemberian kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan 
merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit 
serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang 
mereka sukai (Kasan, 2021). Dalam hal ini, kepala sekolah sebagai 
pemimpin pembelajaran di sekolah dituntut untuk membimbing guru-
guru serta peserta didik serta menggunakan sumber-sumber daya yang 
ada di sekolah untuk mendukung program merdeka belajar.  
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Penutup 
Pada akhir tulisan ini dapat dipahami bahwa, kepala sekolah yang 
kompeten akan mampu melaksanakan merdeka belajar di sekolah 
dengan mengedepankan hak belajar dan menempatkan siswa sebagai 
subyek belajar dalam belajar. Kepala sekolah harus mampu membimbing 
guru dan peserta didik dan menggunakan sumber-sumber daya yang ada 
di sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah 
dan guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas harus mampu 
memberikan motivasi, semangat, bimbingan dan inspirasi bagi peserta 
didik untuk meningkatkan hasil belajar. Proses pembelajaran dapat 
dilakukan di mana saja, kapan saja secara daring/secara online atau 
luring/secara offline dengan platform pembelajaran yang sesuai (google 
meet, zoom meetings dan lain-lain) dan tetap menggunakan metode 
yang baik, yang mampu membuat persoalan yang sulit menjadi mudah 
serta tetap mengedepankan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, 
efektif dan menyenangkan serta gembira dan berbobot. Usaha-usaha 
yang dilakukan kepala sekolah yang kompeten dalam melaksanakan 
merdeka belajar di sekolah yaitu: peningkatan kualitas pembelajaran, 
pengelolaan aktivitas pembelajaran secara professional, penciptaan iklim 
yang berfokus pada siswa dan kebutuhan siswa, pemberian pelayanan 
prima kepada siswa, dan peningkatan inovasi dan perubahan. 
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Pendahuluan 
Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka menggambarkan salah 
satu perwujudan pendidikan yang berpusat pada mahasiswa (Student 
Centered Learning) yang sangat esensial dengan memberikan tantangan 
dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, 
kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, dan juga mengembangkan 
kemandirian dalam mencari serta menemukan pengetahuan lewat 
kenyataan dan dinamika lapangan serupa persyaratan kepiawaian, 
permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan 
kinerja, target serta pencapaiannya 

Pada dasarnya Kampus Merdeka mengedepankan para akademisi secara 
mandiri dalam menentukan apa yang terbaik dalam menggunakan 
anggaran serta mengelola pendidikan lebh fleksibel dan tidak terbelit 
birokrasi. Kebijakan penerapan Kampus Merdeka yaitu: 1. Mengubah 
perguruan tinggi satuan kerja menjadi perguruan tinggi berbadan 
hukum, 2. Penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi, 3. Kemudahan 
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pembukaan program studi baru, 4. Adanya kegiatan belajar pada 
semester tiga di luar kampus (Admin Sevima , 2020; Abdul Arif, 2020). 

Tujuan kebijakan Kampus Merdeka, di luar program riset merupakan 
untuk tingkatkan kompetensi lulusan, baik softskills ataupun hardskills, 
supaya lebih siap serta relevan dengan kebutuhan sekarang, menyiapkan 
lulusan selaku pemimpin masa depan bangsa yang unggul serta 
berkepribadian. Terdapat 3 tujuan dari program Merdeka Belajar Kampus 
Belajar (MBKM), ialah 1. bagaimana mengakselerasi inovasi di tingkat 
pembelajaran besar lewat penerapan Tridharma perguruan tinggi, 2. 
mempersiapkan mahasiswa yang hendak masuk dunia kerja supaya 
sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, 3. membekali mahasiswa 
dengan pengalaman serta kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia 
kerja. Tidak hanya itu program Kampus Merdeka mempunyai 8 program 
merdeka belajar antara lain: pertukaran pelajar; magang/aplikasi kerja; 
asisten mengajar; riset; proyek kemanusiaan; aktivitas wirausaha; riset/ 
proyek independen; membangun desa/ KKNT. Manfaat Kampus 
Merdeka yaitu memberikan peluang dan memberi pengalaman kerja 
yang efektif sehingga diharapkan dapat membentuk hardskill dan 
softskill yang menjadi bagian dari kompetensinya.  

Untuk mencapai Kampus Merdeka secara efektif dan efisien tidak lepas 
dari kinerja dosen, paradigma peran kinerja dosen sebagai tenaga 
pendidik, harus berubah jika ingin menciptakan sumber daya manusia 
(SDM) yang unggul. Dalam perihal ini dibutuhkan pimpinan yang 
mempunyai gaya kepemimpinan transformasional yang 
mempromosikan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapi, membagikan visi pemimpin secara efisien, dan 
mentransformasikan keterampilan. Seorang pemimpin transformasional 
selalu memberikan kepentingan dan prioritas pada kebutuhan 
bawahannya (dosen) melebihi dari kebutuhannya sendiri. Gill, Sharma, 
Mathur & Bhutani (2012) menyatakan pemimpin transformasional 
mempunyai 1. Jiwa memotivasi inspirasional maksudnya menanamkan 
semangat tim untuk mencapai tujuan yang ditargetkan untuk perbaikan 
kampus, memberikan visi yang jelas kepada pengikutnya, 2. Stimulasi 
intelektual untuk mengembangkan intelektual di antara pengikutnya dan 
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mendengarkan sudut pandang pengikutnya dengan sangat hati-hati 
(B.M. Bass, 1985). 

Beberapa dari rujukan peneliti dari hasil penelitiannya: 1. Pemimpin 
transformasonal memberikan perhatian secra individu dan mendorong 
serta berupaya untuk perbaikan (Northouse, 2010), 2. Mendorong 
perubahan, memotivasi bawahannya dengan memperhatikan kebutuhan 
dan membuat sebagai sumber kepuasan bagi bawahannya (B.M. Bass, 
1985), 3. Sebagai panutan bagi bawahannya dengan menunjukkan upaya 
dan kemampuan yang luar biasa melalui penerapan prinsip etika positif. 
(Asid & Bashir, 2014), 4. Bawahannya merasa lebih berkomitmen pada 
pekerjaannya (K.I & Khan, 2016; A.K. & Ryu, 2016). 

Sebagian besar dari paparan tersebut di atas, pemerintah memutuskan 
untuk menjalin hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan 
melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Tujuannya 
untuk menciptakan ekosistem kreatif di Indonesia sebagai bagian dari 
inisiatif Kampus Merdeka dan mendorong sektor untuk mempromosikan 
produk kreatif di perguruan tinggi. Penciptaan adalah proses peremajaan 
dan aktualisasi. 

 

Pembahasan 
Kepemimpinan transformasional dianggap sebagai: 1. Agen perubahan 
yang akan mengubah mindset (pola pikir) semua tenaga pendidik untuk 
menyiapkan kampus masa depan yang fleksibel, adaptif, memberikan 
ruang seluas-luasnya untuk menemukan jati diri dan potensinya, 2. 
Menjadi sumber daya manusia yang unggul bersama-sama dosennya 
dalam menyiapkan mahasiswa menjelajahi kompetensinya, 
mengembangkan dirinya, menjelajah ilmu pengetahuan dan teknologi, 3. 
Bersama-sama berkreasi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran 
ini jauh lebih kompleks dan butuh kesungguhan, serta passion dari dosen 
secara individu. Ketika mendampingi mahasiswa menjelajah dunia masa 
depannya, agar bisa melahirkan manusia unggul, kreatif, inovatif dan 
mempunyai kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan Ketika 
memasuki dunia kerja, 4. Mendorong bawahannya untuk 
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mempersiapkan diri dan melakukan disrupsi diri agar dapat melakukan 
adaptasi dan transformasi yang cepat sesuai dengan kebutuhannya. 

Strategi Merdeka Kampus Merdeka, Metakonisi dan FDI 
Pembelajaran srategis MBKM yang benar terletak pada metakognisi 
(Nisbet dan Schucksmith, 1986, Schmeck, 1988) itu membutuhkan 
kontrol sadar oleh individu atas proses pembelajaran mereka sendiri, 
harus mampu merencanakan, sehubungan dengan keadaan khusus, 
penggunaan taktik tertentu untuk memantau kemajuan dan 
memperbaikinya jika diperlukan 

Beberapa peneliti telah meneliti pengaruh gaya kepemimpinan 
transformasional terhadap fungsi metakognitif berdasarkan gagasan, 
bahwa kepercayaan dalam referensi internal yang mencirikan orang-
orang independent lebih selaras dengan fungsi ini. Hal ini pada gilirannya 
dapat mengarah pada pengembangan kemampuan metakognitif 
yochran, 1990).  

 

Penutup 
Hubungan antara FDI dan kemampuan metakognitif merupakan sumber 
pengaruh tidak langsung terhadap gaya kepemimpinan transformasional 
Ketika memperkenalkan strategi MKBM dalam program akademik dalam 
merancang dan mendesain tujuan pembelajaran. Dalam meta-analisis 
literatur (Jackson, Meyer dan Wang, 2013) menemukan bahwa 
kepemimpinan transformasional berpengaruh positip terhadap kinerja 
dosen karena pemimpin transformasional memiliki kualitas inspirasional 
dan motivasi yang kuat, Di bawah payung perilaku inspirasional dan 
motivasi, para pemimpin transformasional membangun komitmen 
afektif di antara para pengikut melalui daya tarik emosional, penciptaan 
visi yang kuat dan tantangan bagi bawahannya untuk bekerja bersama 
demi kepentingan terbaik kampusnya. Kinerja dosen sudah memenuhi 
kebutuhan yang telah ditetapkan Dikti, di mana dalam penilaian kognitif 
menggambarkan keadaan persepsi yang sebenarnya, profesionalisme 
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dosen saat ini dibutuhkan dan selalu ditingkatkan kompetensinya untuk 
menjalankan Tridharma perguruan tinggi.  

Dampak pembelajaran strategis MKBM melampaui tujuan instruksional 
yang bersifat prosedural dan meluas ke konten lain dari kurikulum 
akademik. Untuk alasan ini, pemimpin transformasional dan 
bawahannya secara bersinergi saling mendorong satu sama lain: 1. 
Penggabungannya ke dalam pembelajaran secara umum;, 2. 
Meningkatkan fungsi metakognitif,; dan 3. Pembentukan strategi 
pembelajaran yang efektif. 

  



136 Merdeka Belajar Merdeka Mengajar 

 

 

 



 

Learn, Unlearn, Relearn 
 

Rano I Sudra 
Politeknik Rukun Abdi Luhur (POLTEKUN) 

rano.indradi@gmail.com 
 

 

 

 

Pendahuluan 
Kondisi perkembangan dalam kehidupan kita saat ini (dan mungkin juga 
nantinya) membutuhkan kemampuan individu untuk terus beradaptasi 
dengan perubahan lingkungan global yang penuh ketidakpastian. 
Kemampuan untuk terus beradaptasi ini membutuhkan kemampuan 
untuk belajar. Hal ini sejalan dengan petuah Lao Tzu yang menyebutkan 
bahwa “untuk memperoleh pengetahuan, tambahkan hal-hal setiap hari 
dan untuk mencapai kebijaksanaan, singkirkan hal-hal setiap hari”. Alfin 
Toffler, seorang futurolog menyebutkan bahwa “orang yang buta huruf 
(gagap literasi) diabad 21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan 
menulis, melainkan mereka yang tidak bisa learn, unlearn, dan 
relearn”.(Das, 2020) 

Sebenarnya learn, unlearn, dan relearn merupakan konsep atau proses 
belajar yang dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan situasi 
kehidupan yang terus berubah ini. Hal yang semula kita pahami sebagai 
benar, bisa menjadi tidak benar lagi pada kondisi (waktu, kejadian, dan 
tempat) yang lain. Sebaliknya, hal yang tadinya diyakini sebagai kurang 
benar, kurang jelas, atau tidak benar, bisa berubah menjadi suatu yang 
benar dan dianut. Kondisi ini membutuhkan kemampuan individu untuk 
terus belajar dengan konsep yang lebih tepat. Konsep itulah yang 
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dirumuskan dan dilontarkan oleh Alfin Toffler tadi sebagai learn, unlearn, 
dan relearn (Hidayati, 2020). 

 

Pembahasan 

1. Learn 
Learn atau belajar, dalam dunia pendidikan diartikan sebagai perubahan. 
Dengan belajar maka seseorang seharusnya mengalami perubahan. 
Perubahan dalam pola pikir, pola tindakan, kemampuan analisa, dan 
sebagainya. (Mudarwan, 2015) 

Proses belajar berlangsung terus menerus, disadari maupun tidak, sejak 
kita lahir dan berakhir saat meninggal. (Hidayati, 2020) Setiap hari kita 
menerima sekitar 34 Gigabyte informasi melalui telepon seluler, layanan 
hiburan online, internet, surat elektronik, televisi, radio, surat kabar, 
buku, media sosial, dan sebagainya. Kita menerima sekitar 105.000 kata 
per hari atau 23 kata per detik. Otak manusia berupaya menangani banjir 
informasi ini secara efektif dengan menggunakan mekanisme 
penyaringan informasi atau filter.  

Bias konfirmasi membantu kita memproses informasi dengan mencari 
dan menafsirkan informasi yang sesuai dengan keyakinan kita. Proses ini 
membantu kita dalam pengambilan keputusan sekaligus juga berpotensi 
mengakibatkan pengabaian informasi yang tidak konsisten. Kita 
umumnya akan mempertanyakan keadaan yang tampaknya jelas secara 
lebih dalam, reflektif, dan logis untuk membuat keputusan yang lebih 
sadar. (Ellis, 2021) 

Dunia pendidikan saat ini berusaha merespon tiga perubahan besar dan 
mendasar yang sedang terjadi dalam proses pendidikan secara umum, 
yaitu:  

1. dunia industri dan kerja saat ini semakin bergantung pada 
karyawan pembelajar sepanjang hayat yang cepat dan efisien, 
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2. perubahan paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada 
guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, 

3. peserta didik menuntut lebih banyak kesempatan belajar jarak 
jauh dan online. (Dunlap & Lowenthal) 

Menurut Alvin Toffler: “pendidikan seharusnya mengajarkan individu 
untuk tahu bagaimana caranya mengklasifikasi dan mengklasifikasi ulang 
suatu informasi, bagaimana mengevaluasi kebenaran, bagaimana 
mengubah kategori-kategori tertentu ketika dibutuhkan, bagaimana bisa 
berpindah dari sesuatu yang kongkrit, menjadi abstrak, dan kembali 
kongkrit, bagaimana melihat suatu masalah dari berbagai sisi, dan 
bagaimana mengajarkan dirinya sendiri” (Das, 2020). 

2. Unlearn 
Unlearn bukan tentang melupakan apa yang kita ketahui, tetapi lebih 
pada kemampuan untuk memilih model mental alternatif di mana kita 
beroperasi. Jika kita ingin belajar dan tumbuh dengan mantap, kita harus 
keluar dari model mental kita yang seringkali tidak disadari. Kita harus 
melupakan keyakinan lama dan menerima informasi baru yang tidak 
selalu sesuai dengan pola pikir kita yang ada. Semua pembelajaran yang 
kita lakukan, melibatkan unlearn karena kita harus mempertanyakan 
keyakinan kita yang ada, membuat koneksi baru dalam konteks yang 
berbeda dan mengurutkan kembali pengetahuan dengan mencocokkan, 
menggabungkan, dan menyusun fakta baru dengan pengetahuan yang 
ada. 

Edward Hess menggarisbawahi fakta bahwa "semua pembelajaran terjadi 
dalam percakapan dengan diri sendiri (refleksi mendalam) atau dengan 
orang lain". Artinya, hanya dengan dihadapkan pada pendapat lain dan 
terlibat dalam percakapan yang bermakna ini, kita dapat memahami cara 
berpikir yang berbeda dan mengubah serta menyesuaikan model mental 
kita. Semakin banyak kita bisa melupakan, semakin besar kemungkinan 
kita bisa belajar dan tumbuh. Mempelajari hal-hal baru tidak mungkin 
tanpa berhenti belajar (Ellis, 2021). 
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Unlearn adalah usaha yang tidak nyaman karena menuntut kita untuk 
keluar dari zona nyaman kita dan upaya ini seringkali tidak mudah 
(walaupun tidak mustahil). (Dumas, 2021)  

Berikut beberapa pemicu yang membantu untuk memulai unlearn: 

1. Bersikaplah terbuka untuk menerima tantangan (dan 
kemungkinan peluang) untuk memulai unlearn. Sikap ini adalah 
pernyataan tentang pola pikir. 

2. Carilah hal yang belum atau tidak Anda kenal. Cobalah untuk 
menghindari pengulangan pola pikir dan perilaku. 

3. Tumbuhkan rasa ingin tahu. Bersikaplah terbuka untuk mencoba 
hal-hal baru yang tidak Anda kenal. 

4. Lakukan hal-hal secara berbeda. Mencari secara sadar dan aktif 
cara baru (berbeda) untuk melakukan sesuatu.  

5. Belajar dari orang lain dan/atau dari sudut pandang orang lain. 
Cobalah terlibat dalam diskusi yang bermakna dan membaca 
untuk mempelajari tentang model mental orang lain dan 
mencoba memahami pemikiran mereka di balik keputusan 
mereka. 

6. Buatlah pemicu, namun gunakan kata/kalimat dengan hati-hati 
karena bisa menjadi model mental baru anda. 

7. Tuliskan ide Anda. Cobalah untuk menganalisis situasi, 
mengidentifikasi pola apa yang berhasil untuk menangani suatu 
hal dan membangun kerangka kerja untuk menghubungkan ide 
anda dengan ide-ide sebelumnya.  

Idenya adalah untuk menciptakan kebiasaan baru untuk memperbaiki 
dan menggunakan model mental baru kita. Sangat penting untuk 
menyadari model mental kita yang ada, karena mereka seperti filter tak 
terlihat dari semua yang kita pelajari dan lakukan. Bagian mendasar dari 
perjalanan belajar tahap ini adalah mengenali bias dan model mental kita. 
Kita harus mengakui cara berpikir dan pendapat lain. Untuk belajar, kita 
harus siap untuk ditantang oleh orang lain melalui percakapan/ 



Learn, Unlearn, Relearn 141 

 

komunikasi dan melupakan cara kita saat ini dalam melakukan sesuatu 
atau cara kita berpikir (Ellis, 2021). 

Unlearn adalah tentang menjauh dari sesuatu, melepaskan, dan bukan 
memperoleh. Sikap mental ini seperti mengupas cat lama untuk bersiap 
dengan cat baru. Unlearn meletakkan dasar bagi lapisan baru 
pembelajaran baru yang akan diperoleh dan dipertahankan. Seperti 
seorang pelukis yang perlu menyiapkan permukaan baru di kanvasnya, 
pengupasan cat lama adalah 70% pekerjaan sedangkan pengecatan ulang  
setelahnya (untuk relearn) hanya 30%. (Warrell, 2014) 

3. Relearn 
Secara prinsip, relearn merupakan tahap belajar di mana kita mempelajari 
sesuatu yang sebelumnya sudah kita pelajari atau sesuatu yang memang 
benar-benar baru untuk kita pelajari. Persiapan untuk masuk ke tahap ini 
sudah dilakukan saat unlearn.  

Proses relearn bisa ditempuh melalui beberapa formulasi belajar, 
misalnya: 

1. Rediscover 
2. Reframe 
3. Reinterpret 
4. Refocus 
5. Reorientation 
6. Re-associate 
7. Reconceptualize 
8. Reflect 
9. Repeated practice 
10. Retain new knowledge 
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Penutup 
Dengan siklus learn-unlearn-relearn maka kita sebenarnya sedang 
mengembangkan pribadi pembelajar sepanjang hayat (life-long learner) 
karena memang selayaknya kita mampu beradaptasi dengan perubahan 
terus menerus dihampir semua bidang dalam perjalanan kehidupan kita. 
Siklus learn-unlearn-relearn menjadikan kita selalu belajar sesuatu yang 
baru atau sesuatu dengan cara baru setiap saat, sepanjang hidup kita. 
Kapan terakhir kali anda belajar sesuatu untuk pertama kali? 
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Pendahuluan 
Perkembangan zaman yang semakin maju diiringi pula dengan 
perkembangan dunia digital yang semakin canggih, sehingga kita 
diharuskan untuk dapat menguasai kemampuan literasi digital. Hal ini 
merupakan suatu syarat kecakapan dalam hubungannya dengan 
kehidupan pada abad 21. Literasi Digital diharapkan dapat dikuasai oleh 
masing-masing individu, di mana kemampuan ini sangat dibutuhkan 
guna menunjang kita untuk dapat berpartisipasi dengan negara lain yang 
saat ini sangat bersaing dalam hal teknologi dan komunikasi. 
Kemampuan literasi digital ini diharapkan dapat membuat kita pandai 
mengolah berbagai informasi yang didapat dengan baik, dapat 
memahami pesan yang disampaikan dengan benar dan menjalin 
komunikasi dengan baik kepada orang lain dengan berbagai cara dan juga 
menciptakan tatanan masyarakat yang mempunyai pola pikir yang lebih 
kritis dan menciptakan hal yang lebih kreatif. Selain itu pula, jika kita 
memiliki kemampuan literasi digital yang baik dan mumpuni, maka kita 
dapat memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. Manfaat yang dapat 



144 Merdeka Belajar Merdeka Mengajar 

 

dirasakan seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi dan bisnis serta 
kebudayaan. Dengan kecakapan ini, maka aspek-aspek tersebut 
diharapkan akan lebih maju dan berkembang menjadi lebih baik lagi, 
sehingga nantinya akan banyak dirasakan manfaatnya demi terciptanya 
negara yang maju seperti yang telah menjadi cita-cita negara. 

Bidang pendidikan saat ini lebih banyak memanfaatkan digital dalam 
proses pembelajarannya. Mulai dari cara belajar, sumber belajar dan 
bahkan evaluasi pembelajarannya juga banyak menggunakan cara-cara 
yang digital. Hal tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan platform 
dan juga LMS yang kegunaannya saat ini telah banyak diterapkan didunia 
pendidikan, baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Cara ini dinilai 
dapat lebih mudah digunakan dan membuat peserta didik dapat 
mengeksplor kemampuan yang dimiliki dengan cara yang 
menyenangkan. Peserta didik saat ini merupakan generasi muda yang 
diharuskan untuk memiliki kemampuan literasi digital yang baik, karena 
generasi saat ini tumbuh dengan akses canggih dan tidak terbatas 
sehingga memiliki pola pikir yang seharusnya juga lebih maju 
dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Maka dari itu, pesatnya 
kemajuan teknologi ini harus dapat dimanfaatkan untuk proses 
pembelajaran di sekolah agar terbentuk generasi bangsa yang memiliki 
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif demi terciptanya agen perubahan 
kearah yang positif dan juga generasi yang dapat berinteraksi dengan 
warga negara dunia dengan cara yang lebih baik yang mencerminkan 
etika dan moral yang beradab. Maka dari itu, perlu diajarkan literasi 
digital sejak dini agar peserta didik terbiasa dan kemampuan tersebut 
terus terasah.  

 

Pembahasan 

1. Konsep Literasi Digital 
Konsep literasi digital menurut Harjono merupakan perpaduan yang 
menggabungkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi, 
berpikir kritis, bekerja sama dan juga kesadaran sosial (Harjono, 2018). 
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Sedangkan menurut Paul Gilster (1997) mengartikan bahwa literasi digital 
adalah kemampuan dalam memahami informasi serta dapat 
menggunakannya menjadi bermacam bentuk yang berasal dari berbagai 
macam sumber yang dapat diakses melalui perangkat komputer.  

Bawden (2001) memaparkan bahwa pengertian literasi digital berawal 
pada literasi komputer dan juga informasi. Perkembangan literasi 
komputer dimulai dari tahun 1980, sedangkan literasi informasi dimulai 
pada tahun 1990. Literasi komputer pada saat itu banyak digunakan oleh 
kalangan pebisnis dan juga masyarakat pada umumnya. Sedangkan 
literasi informasi ini ditandai dengan semakin mudahnya informasi ini 
disusun dan diakses oleh siapapun, bahkan literasi informasi ini mudah 
untuk disebarluaskan kepada orang lain melalui teknologi informasi 
berjejaring. Dengan berdasarkan pengertian literasi digital menurut 
Bawden tersebut, maka literasi digital lebih kepada hal-hal yang berkaitan 
dengan kemampuan atau keterampilan mengakses, menerima, 
memahami, serta menyebarluaskan informasi yang telah diperoleh.  

Ada lima bidang dalam kompetensi digital berdasarkan Departemen e-
learning, masing-masing kompetensi tersebut diantaranya yakni, 
Informasi, komunikasi, pembuatan konten, keamanan dan pemecahan 
masalah. Bidang kompetensi literasi digital ini jika dipelajari dan diasah 
terus menerus maka akan lebih mudah dalam mengelola informasi yang 
ada menjadi lebih positif dan bermanfaat, terlebih saat ini kita 
dihadapkan dengan era yang semakin maju dalam ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Informasi yang akan kita cari juga jauh lebih mudah didapat 
dan diakses.  

Sedangkan menurut Hobbs (2010) menjelaskan model literasi digital 
dijelaskan sebagai berikut:  

1. Menganalisis dan mengevaluasi: Menganalisis informasi dalam 
berbagai bentuk dengan cara mengidentifikasi penulis, tujuan 
dan sudut pandang, dan mengevaluasi kualitas dan kredibilitas 
konten.  
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2. Membuat dan berkolaborasi: Mengambil tindakan sosial dengan 
bekerja secara individu maupun bersama-sama untuk berbagi 
pengetahuan dan memecahkan masalah  

3. Gunakan dan bagikan: Membuat konten dalam berbagai bentuk, 
memanfaatkan bahasa, gambar, suara, dan alat dan teknologi 
digital baru.  

4. Menerapkan penilaian etis: Tanggung jawab sosial online & 
kewarganegaraan digital. Memilih informasi dengan penuh 
bertanggung jawab dan akses informasi dengan mencari dan 
berbagi bahan serta memahami informasi dan ide yang telah 
didapat.  

UNESCO menjelaskan bahwa konsep dari literasi digital dijadikan 
sebagai landasan yang penting dalam memahami keterampilan dan 
kemampuan untuk mengoperasikan perangkat teknologi, informasi, dan 
juga komunikasi. Konsep literasi digital merujuk kepada kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan literasi yakni seperti cara menghitung, 
membaca, menulis dan juga yang erat kaitannya dengan dunia 
pendidikan. Maka dari itu, literasi digital termasuk dalam kemampuan 
yang bukan hanya semata berhubungan dengan kemampuan dalam 
menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi namun disamping 
itu juga berkaitan dengan kemampuan dalam bersosialisasi, berpikir 
kritis, kreatif, inovatif, serta inspiratif dalam kompetensi digital dengan 
berbagai negara di dunia ini.  

2. Manfaat Literasi Digital dalam Pembelajaran 
Literasi digital sangat bermanfaat dalam pembelajaran, baik tingkat 
sekolah maupun perguruan tinggi. Kegiatan literasi digital ini berguna 
dalam menunjang penyediaan kelas-kelas virtual sehingga peserta didik 
dapat mudah belajar kapanpun dan di manapun. Selain itu, komunikasi 
yang dilakukan dapat dengan mudah disampaikan yakni dengan 
menggunakan teknologi digital, seperti e-mail dan juga media sosial.  
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Manfaat literasi digital dalam pembelajaran dijelaskan sebagai berikut: 

1. Cepat memperoleh informasi, dengan adanya literasi digital 
maka informasi yang didapat akan lebih cepat. Hal ini 
dikarenakan mudahnya mengakses informasi terkait dengan 
materi pembelajaran.  

2. Belajar lebih cepat, misalnya saja dalam belajar bahasa asing. 
Dalam belajar bahasa asing kita akan lebih cepat mencari arti dari 
kosakata-kosakata yang tidak kita ketahui yakni dengan 
menggunakan aplikasi dari pada harus mencari dari media yang 
bersifat fisik atau media cetak.  

3. Menghemat pengeluaran (uang), kemampuan dalam 
mengoperasikan internet dapat bermanfaat dalam hal keuangan 
karena pada saat ini banyak sekali informasi yang mudah kita 
dapat tanpa mengeluarkan biaya yang besar. 

4. Mudah mengetahui informasi terkini, adanya internet dan 
aplikasi dapat memudahkan kita untuk mengetahui informasi di 
belahan dunia manapun dengan begitu mudah.  

5. Mempermudah proses komunikasi, saat ini banyak sekali aplikasi 
yang memudahkan kita dalam berkomunikasi, seperti whatsapp, 
line, skype, zoom, dll. Sehingga komunikasi yang kita jalin tidak 
hanya ruang lingkup yang sempit, tetapi juga kita dapat 
berkomunikasi dengan orang lain di manapun diseluruh belahan 
dunia. 

6. Mengetahui cara untuk menjaga privasi, Literasi digital 
membantu kita untuk dapat lebih bijak dalam menjaga 
kerahasiaan pribadi, juga membantu kita untuk mengetahui 
seberapa jauh batas wajar dalam menampilkan identitas melalui 
media online. Dalam pembelajaran, misalnya kita hanya boleh 
membagikan hal-hal yang sifatnya umum selayaknya selaku 
peserta didik, seperti identitas kita, orang tua kita/wali. 
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Dalam pembelajaran sangat diperlukan literasi digital yang baik, hal ini 
dikarenakan dengan memiliki kemampuan literasi digital yang baik serta 
kecakapan menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi yang baik 
inilah yang dapat membuat kita dengan mudah memahami dan 
menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu pula kita juga dilatih 
untuk dapat menerima informasi dan menganalisisnya dengan baik. 

 

Penutup 
Dengan literasi digital yang diterapkan dalam pembelajaran di sekolah, 
baik peserta didik, tenaga pengajar, tenaga kependidikan, dan juga kepala 
sekolah sangat penting untuk dapat menguasai dan memiliki 
kemampuan seperti bagaimana kita mengakses informasi, memahami 
informasi yang dibaca, serta cara penggunaan media digital, alat 
komunikasi, dan juga jaringan. Dengan keahliah ini, maka dapat 
mengolah informasi yang telah didapat melalui membaca menjadi 
sesuatu informasi baru serta dapat memberikan pemahaman lebih 
terbaru. Selain memberikan informasi baru, kita juga dapat 
menyebarkannya secara bijak. Kemampuan menguasai dasar komputer, 
internet, program produktif, serta cara menjaga keamanan dan 
kerahasiaan dari sebuah aplikasi, diharapkan nantinya masing-masing 
kita memiliki gaya hidup digital sehingga semua aktivitas sehari-hari 
tidak dapat terlepas dari pola pikir dan perilaku warga negara digital yang 
serba efektif dan efisien. 

Pembelajaran mengenai literasi digital juga perlu disisipkan pula 
pemahaman tentang nilai-nilai yang harus ditaati oleh masing-masing 
pengguna, contohnya kebebasan dalam berekspresi, kehidupan pribadi, 
keberagaman budaya, hak intelektual, hak cipta, dan sebagainya. Jika kita 
memiliki kemampuan literasi digital, maka akan membuat seseorang 
tersebut dapat berinteraksi dengan cara yang lebih baik dan positif 
dengan lingkungan disekitarnya. Maka dari itu, literasi digital sangat 
perlu diajarkan, dilatih dan dikembangkan di lingkungan keluarga, 
sekolah, dan masyarakat. Cara melatihnya dapat dimulai dari hal-hal yang 
sifatnya sederhana. 
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Pendahuluan 
Lama dipuji sebagai kompetensi kritis bagi pelajar abad ke-21, Empat K 
(Kreativitas, Kritis Berpikir, Komunikasi, dan Kolaborasi) sering dianut 
dalam teori tetapi membingungkan pendidik dalam praktiknya. 
Bertentangan dengan hal ini, kreativitas dan pemikiran kritis adalah sikap 
dan kemampuan yang tidak terpisahkan untuk inovasi yang dapat 
dipelajari, diajarkan, dan diimplementasikan di kelas mana pun. 
Komunikasi dan kolaborasi adalah keterampilan hidup mendasar yang 
dapat digunakan siswa dalam pengalaman sekolah sehari-hari untuk 
membentuk kemampuan masa depan mereka untuk hidup, terhubung 
dengan orang lain, dan bekerja dengan baik. "Empat K" membantu pelajar 
menemukan tempat mereka secara profesional, pribadi, dan sosial di 
dunia yang bergerak cepat saat ini, sambil juga mendorong 
pengembangan K yang meningkatkan kehidupan lainnya: rasa ingin tahu, 
kepercayaan diri, kepedulian, dan kerja sama. 
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Komunikasi, kolaborasi, dan inovasi semuanya berbasis teknologi untuk 
membentuk masa depan global kita. Internet telah berkembang menjadi 
pasar global, tempat kerja global, dan tempat berkumpul global yang 
menawarkan berbagai peluang tidak hanya untuk dipelajari, tetapi juga 
untuk berinteraksi dengan, dunia. Kesenjangan ini berkembang antara 
kaum muda dengan kesempatan dan dukungan untuk berpartisipasi 
melalui teknologi dan internet dalam pengalaman media digital yang 
kaya, dan mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mengakses, 
menciptakan, dan berpartisipasi dalam budaya media digital global. 

 

Pembahasan 
Teknologi digital mengubah cara orang mengakses dan menguraikan 
pengetahuan secara mendasar dalam kehidupan sehari-hari terutama 
pada pembelajaran saat ini. Siswa maupun mahasiswa harus memproses 
data yang rumit, berpikir secara sistematis dan mengambil keputusan 
yang menimbang berbagai bentuk bukti. Untuk beradaptasi dengan 
perubahan teknis yang cepat di pasar tenaga kerja, mereka juga harus 
terus memperbarui kemampuan mereka. Yang lebih mendasar, orang 
perlu mengembangkan keterampilan yang tepat untuk memanfaatkan 
teknologi ini secara bermakna, untuk merebut peluang baru yang 
ditawarkan oleh teknologi digital di banyak bidang. 

Meningkatnya penggunaan teknologi digital di tempat kerja 
meningkatkan permintaan kompetensi baru seperti pemrosesan 
informasi, otonomi, pemecahan masalah dan seterusnya. Untuk 
memastikan bahwa individu dapat mengambil aktivitas digital dan 
menyesuaikan dengan cepat atas kebutuhan akan pekerjaan dan 
keterampilan baru dan tak terduga, tingkat keterampilan dasar yang kuat, 
literatur digital, pemikiran urutan yang lebih tinggi dan kompetensi sosial 
dan emosional harus dibina. 

Perubahan permintaan keterampilan ini adalah dua tantangan utama 
untuk sistem pengembangan keterampilan, yang meliputi pendidikan 
formal, pelatihan, dan pengakuan keterampilan non-formal. Pertama, 
sulit untuk mengidentifikasi keterampilan di masa depan dengan pasti 
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karena perubahan teknologi yang cepat. Tantangan kedua adalah 
memastikan sistem pengembangan keterampilan beradaptasi cukup 
cepat untuk memenuhi tuntutan baru untuk keterampilan setelah 
perubahan telah diidentifikasi. Teknologi digital menciptakan peluang 
baru untuk mengembangkan keterampilan sekaligus meningkatkan 
permintaan akan keterampilan baru. 

Ubah metode pembelajaran untuk menyediakan akses yang lebih besar 
ke sumber daya yang baik dalam jangka waktu yang lebih lama ke 
populasi yang lebih besar. Teknologi digital memiliki potensi untuk 
meningkatkan pembelajaran dalam pendidikan formal dan pelatihan 
kejuruan, tetapi hasilnya tergantung pada bagaimana alat-alat ini 
digunakan bersama dengan pedagogi yang efektif. Perubahan 
permintaan keterampilan untuk menyesuaikan pengembangan 
keterampilan dan kebijakan untuk aktivasi. 

 

Penutup 
Dengan meningkatnya aksesibilitas teknologi untuk sumber daya 
informasi gratis dan terbuka, maka kita dihadapkan dengan berbagai 
pertanyaan etis dan filosofis tentang batas dan kriteria penggunaan 
reproduksi digital yang sah yang dibuktikan dengan meningkatnya 
jumlah plagiarisme yang terdeteksi di antara pengguna digital. 

Teknologi modern mengekspos pengguna komputer ke dimensi 
pemikiran baru yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi canggih 
ini secara cerdas. Peningkatan dalam jumlah informasi yang tersedia, di 
samping menjamurnya jejaring sosial, blog, podcast, wikkis, dan 
teknologi berbagi file, menyebabkan fenomena desentralisasi informasi 
yang relatif baru, di mana kontribusi informasi baru oleh pengguna 
menjadi semakin penting. Dalam situasi sekarang informasi yang 
disajikan secara drastik mencapai volume besar informasi yang otoritas 
dan keasliannya tidak selalu jelas, kemampuan konsumen untuk secara 
efektif mengevaluasi informasi dengan memilah informasi subjektif, bias 
atau bahkan palsu telah menjadi masalah utama dalam melatih orang 
untuk menjadi informasi cerdas. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk 



152 Merdeka Belajar Merdeka Mengajar 

 

berpikir merdeka, berpikir cerdas melalui kolaborasi berkompetisi di era 
digital yang semakin deras perkembangannya. 

Kemampuan berpikir informasi bukanlah hal baru di era digital, mereka 
selalu menjadi karakteristik kritis dari para sarjana yang sukses, bahkan 
sebelum revolusi informasi. Namun, di era digital, karena manusia terus-
menerus terpapar informasi digital, keterampilan ini telah berkembang 
menjadi "keterampilan bertahan hidup" sejati, memungkinkan pelajar 
untuk membuat informasi yang tepat. Sayangnya, sebagian besar 
penelitian tentang keterampilan digital informasi berfokus pada strategi 
dan kebiasaan pencarian informasi pengguna, dengan hanya beberapa 
menekankan aspek kognitif dan pedagogis dari keterampilan ini. 
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Pendahuluan 
Ditengah pusaran regulasi dan kebijakan pemerintah melalui merdeka 
belajar menuju kampus merdeka, membuat sebagian besar “kampus 
bonafit” mempersiapkan diri menghadapi regulasi tersebut. Arah dari 
kabijakan kampus merdeka diharapkan mampu untuk menimbulkan 
keunggulan kompetitif ditengah persaingan kualitas pendidikan dunia, 
khususnya di Indonesia. Di zaman persaingan seperti sekarang ini, kunci 
dari sebuah implementasi kampus merdeka adalah pelaksanaan dari 
manajemen kampus itu sendiri. Mengapa demikian? Karena kampus 
yang akan melaksanakan merdeka dalam belajar dituntut harus 
mempunyai manajemen yang kuat serta kokoh. Jika manajemen telah 
mempunyai fondasi yang kokoh, baik dari segi peta atau rencana (jangka 
panjang, menengah atau pendek), pelaksanaan kegiatan koordinasi 
internal, kegiatan aksi dan pelaksanaan kontrol atau pengendaliannya, 
tentu kampus tersebut akan lebih mudah dalam melaksanakan 
kemerdekaan dalam belajar melalui sistem serta manajemen yang baik. 
Untuk melaksanakan manajemen yang berkategori “baik” bahkan “sangat 
baik”, tentu memerlukan sumber daya yang harus baik juga. Karena 
pelaksanaan manajemen dalam kampus merdeka di masing – masing 
kampus akan berbeda metode dalam pelaksanaanya, tentu pula otomatis 
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akan banyak setumpuk persoalan yang muncul, namun dengan 
manajemen yang baik, persoalan tersebut harus dibenahi oleh masing – 
masing kampus dalam implementasi merdeka belajar tersebut. Karena 
sejatinya kampus merdeka adalah, sebuah keadaan di mana diperlukan 
sebuah strategi khusus untuk keluar dari persaingan sengit dunia 
pendidikan sehingga memunculkan kekuatan atau keunggulan global 
yang kuat dan sehat (Harususilo, 2020). 

Pelaksanaan merdeka belajar memiliki makna bahwa seorang dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran memiliki otonomi belajar dalam 
sebuah institusi pendidikan, kebebasan dari birokrasi yang berbelit serta 
kebebasan mahasiswa dalam memilih bidang yang digelutinya sejak 
dimulainya mereka belajar di kampus. Kegiatan merdeka belajar untuk 
mahasiswa, tentu harus diterapkan secara konsisten sejak awal, dimulai 
dengan manajemen perencanaan dan pemetaan yang baik serta terarah, 
pelaksanaan koordinasi yang tertib dan tersusun yang rapi, implementasi 
aksi yang konsisten dari hulu hingga hilir, serta kegiatan kontroling yang 
sustainable atau berkelanjutan. Tujuan utama dilaksanakannya merdeka 
belajar melalui manajemen yang kuat, yakni manajemen kampus 
merdeka serta bermanfaat dalam dunia kerja melalui jejaring para alumni 
(Admin, 2021). 

 

Pembahasan 
Manajemen kampus merdeka merupakan implementasi dari serangkaian 
tahapan yang diterapkan melalui regulasi ataupun aturan resmi yang 
berasal dari pemerintah dan atau pihak pengguna dan pihak pelaksana 
kampus merdeka itu sendiri. Setiap tahap yang dimaksud membutuhkan 
manajemen kajian yang mendalam serta komprehensif (baik bersama 
pengguna atau user), memerlukan kebutuhan serta keterampilan dalam 
menentukan serta merencanakan semua perangkat pembelajaran (untuk 
pihak internal), kebutuhan kompetensi setiap level (untuk sumber daya 
manusia), pelaksanaan fleksibilitas dalam kegiatan belajar, serta 
terlaksananya sinergi atau kerjasama bersama mitra dalam pelaksanaan 
manajemen tersebut. Program ini juga memerlukan sarana serta 
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prasarana yang memadai, seperti jaringan teknologi informasi 
manajemen, studi kelayakan manajemen untuk pelaksanaan pada setiap 
level tertentu, serta penentuan target akhir yang ingin dicapai dalam 
pelaksanaan manajemen kampus merdeka. Dalam melaksanakan 
manajemen kampus (menuju kampus merdeka), tentu hambatan akan 
muncul setiap saat, baik itu di kalangan internal, maupun eksternal. 
Tentunya hambatan ini jangan dijadikan sebagai halangan untuk terus 
menerus mencoba manajemen dari sistem kampus merdeka itu sendiri. 
Hambatan atau halangan yang mungkin akan muncul dari pelaksanaan 
kampus merdeka hendaknya dijadikan peluang atau mampu diubah 
menjadi potensi yang sangat besar dalam rangka peningkatan sumber 
daya manusia (tenaga kependidikan atau tenaga pendidik (Bernie, 2020). 

Seiring dengan telah di launchingnya program merdeka belajar kampus 
merdeka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tentu memberikan 
angin segar bagi dunia akademik, serta terbukanya peluang kampus 
untuk berkembang yang jauh lebih besar daripada sebelum pelaksanaan 
merdeka belajar menuju kampus merdeka. Mengapa dikatakan 
berpeluang untuk berkembang lebih besar? (1) Kampus yang para 
dosennya terbiasa berkreasi, tentunya akan lebih fleksibel lagi untuk 
melahirkan karya dan kinerja terbaik mereka, (2) Terdapat berbagai 
macam akses untuk melaksanakan pembelajaran, baik itu secara digital 
atau virtual serta melalui media yang lain, (3) Meluasnya bentuk akses 
pendidikan dan pengajaran hingga pelosok negeri atau dari Sabang 
hingga Merauke, (4) Makin terbukanya peluang kerjasama antar lembaga 
pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri, (5) Terbukanya 
perubahan, pengembangan dan penguatan kurikulum (baik lokal 
maupun nasional) yang bertujuan untuk memperkuat kedinamisan 
kurikulum yang kadangkala selalu berganti setiap penggantian pemegang 
kebijakan (Susilo, 2021).  

Manajemen kampus merdeka merupakan suatu kebijakan besar 
pemerintah di era digital saat ini. Era di mana tidak ada batasan waktu, 
tidak ada batas jarak serta dimensi untuk bertemu sesama pengguna. 
Pelaksanaan manajemen kampus merdeka telah mendominasi berbagai 
kampus di Indonesia, terutama kampus yang berada di kota besar. 
Pelaksanaan manajemen kampus merdeka juga berdampak kepada 
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aktifnya pelaksanaan diskusi ringan dalam bentuk webinar di berbagai 
tempat di seluruh pelosok negeri yang tak terbatas dengan waktu, lokasi 
atau tempat. Dalam pelaksanaan merdeka belajar, dilaksanakan pula 
berbagai kegiatan Tri Dharma yang di dalamnya terdapat sinergi atau 
kolaborasi antar lembaga pemerintah dan atau lembaga mitra resmi yang 
bekerjasama dengan pemerintah (Senjaya, 2020). 

Semangat atau spirit merdeka belajar menuju kampus merdeka juga 
menjadi tahapan penting dalam rangka menerapkan manajemen secara 
utuh dalam melaksanakan seluruh tahapan dalam sistem merdeka 
belajar. Hal tersebut terdiri dari peran aktif para akademisi atau 
masyarakat ilmiah di lingkungan kampus merdeka. Semangat atau spirit 
yang dimaksud adalah bagaimana agar semangat ber Tri Dharma bisa 
secara optimal terlaksana dengan baik. Manajemen kampus merdeka 
juga sangat memberikan manfaat atau memberikan andil serta kontribusi 
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Tri 
Dharma. Pelaksanaan manajemen kampus merdeka juga memberikan 
manfaat kepada kampus yang ingin menerapkan kemandirian belajar 
melalui pelaksanaan otonomi universitas, diturunkan melalui otonomi 
fakultas, dan di hilirnya diterapkan otonomi atau independensi prodi atau 
program studi (Asterina, 2020). 

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu 
perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student 
centered learning) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus 
Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan 
inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, 
serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan 
pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti 
persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, 
manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya (Fajria, 
2020). 

Implementasi kampus merdeka juga merupakan sebuah keharusan 
untuk zaman sekarang, di mana semua pelaksanaan tidak lagi berfokus 
kepada regulasi yang mengikat kebebasan belajar dan mengajar, serta 
kebebasan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Kebebasan dimaksud bukan dimaknai sebagai kebebasan yang tanpa 
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arah, namun kebebasan yang telah dipetakan bersama unsur akademis 
dan masyarakat ilmiah di kampus yang siap melaksanakan merdeka 
dalam belajar. Landasan dalam melaksanakan sistem manajemen 
merdeka belajar tentunya harus melalui pertimbangan yang matang serta 
koordinasi yang kuat antar pemegang kebijakan dan pelaksana atau 
pengeksekusi atau pelaksana kebijakan. Hal tersebut dilaksanakan agar 
nantinya pelaksanaan merdeka dalam belajar bisa terselenggara dengan 
baik (Bima, 2020) 

Melalui manajemen kampus merdeka, sebuah lembaga pendidikan tinggi 
juga tidak terikat kembali dengan kewajiban “pengakuan” atau 
“akreditasi” dari lembaga akreditasi milik pemerintah. Karena seyogyanya 
akreditasi atau pengakuan (biasa disebut legalitas) merupakan bentuk 
penghargaan pemerintah kepada institusi perguruan tinggi di suatu 
tempat agar mendapat kepercayaan dari masyarakat secara umum untuk 
menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar atau ber Tri Dharma 
Perguruan Tinggi secara berkelanjutan dan konsisten (Akhmadi, 2020). 

Namun dibalik itu, semua regulasi, aturan dan atau kebijakan yang 
dilahirkan untuk hal yang menuju kearah baik tentu akan mendapat pro 
dan kontra dari berbagai kalangan atau lapisan masyarakat. Hal tersebut 
sangat wajar terjadi, karena tidak ada peraturan atau regulasi yang 
diciptakan tanpa adanya perbedaan pendapat atau perbedaan keputusan. 
Perbedaan pendapat dalam manajemen kampus merdeka merupakan 
bagian dari demokrasi dalam hal kebebasan dalam menentukan mutu 
pendidikan secara mandiri sesuai dengan tuntutan zaman (Irfan, 2020). 

Konsep manajemen kampus merdeka yang telah diluncurkan 
programnya dan segera di implementasikan oleh beberapa perguruan 
tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang memiliki fondasi kokoh dan 
kuat, tentunya akan melalui proses seleksi yang matang serta akan 
menghasilkan outcome yang unggul. Proses seleksi di sini bermakna 
bahwa seluruh indikator kinerja utama dalam seluruh tahapan perguruan 
tinggi ini harus benar benar siap untuk di implementasikan dari segala 
sisi, baik itu kegiatan pendidikan dan pengajaran, kegiatan penelitian, 
kegiatan pengabdian, serta kegiatan yang mendukung unsur penunjang 
dari dosen di kampus (HADI, 2020).  
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Penutup 
Pada akhirnya, manajemen kampus merdeka harus mampu 
menjembatani antara praktik belajar masa lampau (tatap muka) serta 
mampu memberikan wadah para masyarakat ilmiah di kampus yang 
telah siap untuk “merdeka” dalam belajar, baik itu belajar virtual, maupun 
dengan metode yang lain. kampus merdeka menuju merdeka belajar juga 
berarti seorang leader siap dengan pemikiran out of the box, yakni 
regulasi yang diimplementasikan dengan tindakan pelaksanaan harus 
berjalan saling iring dan sejalan dengan kemampuan serta kesiapan 
sebuah kampus dalam menjalankan program merdeka belajar. 
Keterkejutan dalam pelaksanaan manajemen kampus merdeka sudah 
tentu pasti muncul dari seluruh negeri. Karena tak terbiasa dengan target 
atau indikator yang diberikan oleh sang penggagas merdeka belajar 
menuju kampus merdeka. Namun, dibalik itu semua terselip asa bahwa 
Negara ini harus mampu menuju grade yang lebih tinggi menuju puncak 
akademik dunia. Mengapa demikian? Karena kita mampu melakukan 
lompatan global tersebut, kita memiliki sumber daya yang tak kalah 
dengan Negara maju lainnya, yang pada akhirnya mutu pendidikan kita 
tak jauh berbeda dengan Jepang, Jerman, Amerika dan Negara maju 
lainnya, tentu dengan cara dan manajemen yang berbeda dengan ketiga 
contoh Negara maju tersebut di atas (Hertanto, 2020). 
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Pendahuluan 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program yang 
dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010 
(Jenderal & Tinggi, 2020). Salah satu wujud dari MBKM yaitu melakukan 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adanya kegiatan tersebut 
sebagai salah satu pembelajaran kepada mahasiswa untuk menjadikan 
masyarakat sebagai tempat penerapan disiplin ilmunya atau sebagai 
laboratorium pembelajaran. Pada BAB ini akan dibahas mengenai 
program-program hibah yang dimenangkan mahasiswa dan dosen 
sebagai langkah mewujudkan masyarakat sebagai laboratorium sejak 
lima tahun yang lalu. 

Program Hibah Bina Desa Sebagai Laboratorium Teknik 
Sipil 
Program Hibah Bina Desa (PHBD) merupakan salah satu program dari 
ristekdikti untuk pemberdayaan masyarakat melalui Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) dan atau Lembaga Eksekutif Mahasiswa. Politeknik 
Negeri Banyuwangi melalui UKM Poliwangi Research and Study Club 
(PRSC) mendapatkan hibah ini pada tahun 2018 dengan judul “Konservasi 
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Biota Laut Dengan Teknologi Artificial Temple Reef Di Pesisir Pulau 
Tabuhan Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi” (UKM 
Poliwangi Research dan Study Club, 2018). 

 
Gambar 1: Kegiatan PHBD Di Tempat Wisata Bangsring Banyuwangi 

Pada Kegiatan ini mahasiswa dan dosen melakukan kegiatan survey 
lokasi di Pulau Tabuhan dan melakukan snorkeling untuk mengetahui 
kondisi terumbu karang, kemudian dilakukan sosialisaai kegiatan 
pelestarian terumbu karang dengan bahan terumbu karang buatan 
berbentuk candi dan berbahan abu ampas tebu. Kemudian dilakukan 
pelatihan dan pembuatan terumbu karang buatan tersebut kepada; dan 
melakukan penenggelaman produk Artificial Temple Reef serta 
penanaman cemara udang di Pulau Tabuhan. Pembuatan Artificial 
Temple Reef dilakukan sebagian besar oleh mahasiswa D3 Teknik Sipil 
Politeknik Negeri Banyuwangi. Sebelum kegiatan penenggelaman 
Artificial Temple Reef diberikan nama kegiatan yang dapat dilihat pada 
Gambar .1 di atas. 

Program Hibah Desa Binaan Sebagai Laboratorium 
Manajemen Bisnis Pariwisata 
Program Hibah Desa Binaan merupakan program pemberdayaan 
masyarakat melalui organisasi mahasiswa (Ormawa) dan BEM di 
Lingkungan Politeknik Negeri Banyuwangi. Setiap ormawa diberikan 
mengirimkan proposal sebanyak mungkin dan akan dipilih 10-15 proposal 
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terbaik setiap tahunnya. UKM Riset Bahasa dan Budaya pada tahun 2019 
memenangkan hibah ini. Judul yang dimenangkan yaitu Pengembangan 
Akuakultur dengan Teknologi Bioflok pada Saluran Irigasi Sebagai Wisata 
Edukasi Di Desa Tulungrejo Kecamatan Glenmore Kabupaten 
Banyuwangi (UKM RBB, 2019). 

Kegiatan utama melakukan pemberdayaan kelompok ikan di Desa 
Glenmore melalui kegiatan pembuatan bioflok, perubahan kolam ikan 
menjadi kolam ikan pancing untuk sarana wisata edukasi. Kegiatan pada 
hibah ini dilakukan sebagian besar oleh mahasiswa manajemen bisnis 
pariwisata. Kegiatan pada program hibah ini dapat dilihat pada Gambar 
2. 

 
Gambar 2: Kegiatan Pembuatan Starter dan Pengecatan Kolam Ikan Di 

Kecamatan Tulungrejo Desa Glenmore 

 

Program Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai 
Laboratorium Teknik Mesin 
Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dosen-dosen di 
Politeknik Negeri Banyuwangi selalu melibatkan peran serta mahasiswa. 
PKM yang dilaksanakan oleh dosen di Desa Kembiritan Tahun 2020 ini 
memberikan pengalaman pembelajaran kepada mahasiswa Teknik Mesin 
untuk membuat alat penepung umbi porang yang sesuai dengan 
kebutuhan mitra. Selain itu mahasiswa juga diikutsertakan dalam uji coba 
alat pembuatan tepung porang serta sosialisasi perawatan alat (Yuniwati 
et al., 2020). Gambar Kegiatan dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3: Kegiatan PKM Pembuatan Tepung Porang di Kecamatan 

Kembiritan Genteng 
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Pendahuluan 
Bila dalam dunia pendidikan Internasional ada beberapa Nama Besar 
sebagai Bapak Pendidik, kita sebagai Bangsa Indonesia tentunya juga 
mempunyai tokoh pendidik yang sangat kita banggakan, siapa lagi kalau 
bukan Ki Hadjar Dewantoro (Raden Mas Soewardi Soerjaningrat). 
Komitmen dan pengaruhnya di dunia Pendidikan tidak perlu diragukan. 
Semboyan yang diperkenalkannya “tut wuri handayani”, menjadi slogan 
Kementrian Pendidikan (dahulu Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan). (Sudarmanto, 2020) Bahkan semboyan itu tertampang 
(dan seharusnya tertanam) di setiap dada baju seragam pelajar Indonesia. 

Makna dari ungkapan atau slogan tersebut ialah, di depan memberi 
teladan, di tengah membimbing (memotivasi, memberi semangat, 
menciptakan situasi kondusif) dan dibelakang mendorong (dukungan 
moral). Tanpa perlu dipertanyakan lagi itulah peran (baca: KEWAJIBAN) 
Guru sebagai pendidik. (Simarmata, 2020) Dalam hal ini karena dosen 
berperan juga sebagai guru (tenaga pengajar), maka ungkapan itu juga 
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menjadi kewajiban untuk setiap dosen dalam berkarya di dunia 
Pendidikan tinggi. 

Pertanyaan berikutnya tentunya apa yang diharapkan dari adanya 
Pendidikan? Dapat diartikan Pendidikan adalah suatu pondasi dalam 
hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Secara umum 
pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan serta 
kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi 
lainnya. (Jamaludin, 2021) Proses pembelajaran ini melalui pengajaran, 
pelatihan dan penelitian. Adanya pendidikan juga dapat meningkatkan 
kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian serta keterampilan yang 
bermanfaat baik itu untuk diri sendiri maupun masyarakat umumnya. 
Jadi singkatnya dengan adanya pendidikan yang berupa proses 
pembelajaran kepada individu atau peserta didik, diharapkan agar dapat 
memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi 
seorang manusia yang kritis dalam berpikir.  

Seperti diketahui, selama ini metode pembelajaran untuk mencapai 
pemahaman akan sesuatu atau menjadi kritis ditempuh dengan cara 
belajar yang konvensional atau tradisional dengan mengedepankan 
metode hafalan/mengingat dan informasi yang datang dari satu arah. 
Apakah metode ini masih relevan untuk jaman ‘now’ dengan keadaan 
banjirnya informasi dari segala sudut dan era digital yang sangat massif?  

Bila tidak ada pembaharuan, hasilnya sudah dapat ditebak, pelajar kita 
akan jauh tertinggal dari pelajar dibelahan dunia lain, (tidak perlu jauh, 
cukup membandingkan dengan negara tetangga kita Singapura dan 
Malaysia). (Hutagaluh, 2020) Jadi apa yang harus dibangkitakan pada saat 
ini. Jawaban yang banyak didapat, saat ini pelajar selain harus kritis juga 
harus mempunyai kreatifitas dalam menghadapi jaman ‘now’ yang 
berubah dengan sangat cepat. Kemampuan beradaptasi dengan jaman 
harus dibangkitkan, salah satunya adalah kreatif di dalam beradaptasi 
dengan jaman dan tetap berpikir dengan kritis.  

Apa kunci kreatif ? Jawabnya adalah Ide. Apa itu Ide ?  

Ide mewakili konsep, filosofi, pemikiran atau saran tentang tindakan yang 
mungkin dilakukan. Suatu ide dapat muncul dengan niat. Dalam arti, kita 
secara sengaja memunculkannya. Contohnya seperti ide yang sering 
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terbentuk selama sesi curah pendapat (brainstorming) atau melalui 
diskusi. Di sisi lain, ide juga dapat muncul secara tidak sengaja.  

 

Pembahasan 

1. Proses Kreatif 
Dari pernyataan di atas, dijelaskan bahwa Ide memang dapat dengan 
sengaja dimunculkan (walau dapat mucul juga secara tidak sengaja). Kata 
dengan sengaja diartikan bahwa dosen sebagai tenaga pendidik (guru) 
BERTANGGUNG JAWAB dengan SENGAJA agar ide dapat muncul dari 
siswa didik yang menjadi tanggung jawabnya. 

Apakah ada cara dan metodenya ? Inilah yang menjadi tanggung jawab 
dosen agar ide dapat muncul. Caranya tentunya dengan menumbuhkan 
adanya Proses Kreatif dalam selama Pendidikan berlangsung. Siswa ajar 
harus dibiasakan membuat ide-ide baru yang cemerlang dan berguna, 
dan para pengajar bertanggung jawab dalam memfasilitasi agar ada 
proses kreatif hingga muncul suatu ide baru. Bagaimana caranya? Tentu 
jawabannya adalah ini adalah tantangan tersendiri untuk dosen agar 
tidak terpaku dengan cara konvensional dalam mengajar. Bangkitkan 
proses kreatif, maka siswa ajar akan mengeluarkan ide yang cemerlang 
dan dapat berpikir lebih kreatif dalam mengeluarkan ide. (Sari, 2020) 
Apakah ada Batasan atau jurus tertentu? Batasannya tentu tidak ada, 
mengenai jurus atau metodenya ini yang harus menjadi tanggung jawab 
dosen dalam membentuk proses dan kurikulum yang menantang agar ide 
dapat berkembang.  

2. Lahirkan dam Aplikasikan jangan berhenti di dunia Ide  
Bila sudah ada ide baru, apakah berhenti sampai disitu ? Jawaban jelas 
tidak. Tidak semua ide itu inovatif. Ide yang kreatif juga belum tentu 
inovatif, meskipun tampaknya kadang cukup kreatif. Inovasi dapat 
dimaknai sebagai ide baru, pemikiran kreatif, imajinasi baru dalam 
bentuk perangkat atau metode. Inovasi sering juga dipandang sebagai 
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penerapan solusi yang lebih baik yang memenuhi persyaratan baru, dan 
yang terpenting kebutuhan diartikulasikan. 

Kuncinya adalah jangan berhenti, harus diartikulasikan agar inovasi 
terjadi. Ide yang berhenti hanya di dunia ide dapat diartikan hanya ada di 
dunia khayal. Tanggung jawab pendidik dalam hal ini semakin besar, 
karena bukan hanya sampai dengan menilai bahwa ide yang disampaikan 
itu bagus (misalnya cukup inovatif), Tetapi membentuk dan mendukung 
agar dapat direalisasikan dan diaplikasikan di dunia nyata. (Febriana, 
2020) 

Contoh yang paling sederhana adalah adanya tulisan, ketika ada ide dari 
siswa mengenai suatu tulisan, dosen bukan hanya mendengarkan dan 
memberikan pujian bahwa ide tulisannya bagus. Namun juga harus 
mendorongnya untuk mewujudkan (melahirkan) dalam suatu tulisan 
yang baik dan mempublikasikannya agar dapat diketahui dan berguna 
bagi banyak pihak. (Saragih, 2020) Peran melahirkan memang tidak 
hanya tanggung jawab dosen, tetapi juga pihak kependidikan (kampus) 
dan situasi yang mendukungnya. Dosen harus dapat menjadi motor dan 
mendorong hal ini menjadi langkah dalam hal nyata, apalagi bila langkah 
tersebut sangat inovatif. 

3. Hargai Kekayaan Intelektual 
Ide bila sudah dilahirkan menjadi sesuatu yang nyata dikategorikan 
sebagai kekayaan intelektual. Seperti contoh di atas, tulisan yang muncul 
dari ide yang didukung dosen adalah sudah menjadi kekayaan intelektual 

Apa itu kekayaan intelektual ? Kekayaan intelektual (bahasa Inggris: 
intellectual property) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang 
menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. 
(Sudarso, 2020) Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk 
menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Tugas 
pendidik tidak hanya menumbuhkan siswa didik untuk kreatif, tetapi 
juga HARUS menghargai karya (hak kekayaan intelektual) orang lain. 
Harus jujur dalam proses melahirkan ide, bukan mencontoh (atau 
menjiplak), bila ada inspirasi dari sumber lain harus dijelaskan dengan 
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sejelas-jelasnya dan bukan menutupinya sehingga berkesan bahwa itu 
bersumber dari ide dirinya sendiri (Manullang, 2020). 

Hal ini juga secara langsung atau tidak langsung menanamkan kesadaran 
hukum akan penghargaan hak kekayaan inteletual orang lain 
(Manullang, 2019). 

 

Penutup 
Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dosen, agar dosen 
bukan lagi menjadi pendidik secara konvensional: 

1. Bukan saja membidani lahirnya ide namun juga penyemangat 
agar ide-ide kreatif dan berguna dapat lahir dari anak didiknya; 

2. Ide kreatif yang ada, jangan hanya menjadi wacana atau terkubur 
hanya dalam dunia gagasan semata. Satu kata kunci: tugas dosen 
bantu untuk Lahirkan/Aplikasikan, “buat dalam bentuk nyata” 
dan inovatif, agar dapat dinikmati dan bermanfaat untuk seluruh 
umat manusia; 

3. Satu hal yang harus diingat, hargai akan kekayaan intelktual 
orang lain. Kita harus ingat hukum jual-beli, dengan menghargai 
kekayaan intelektual orang lain (“atau tidak mencontek’), 
tentunya kita percaya karya kita akan dihargai orang lain, 

Keseluruhan di atas, secara ideal adalah karya tersebut didaftarkan 
kekayaan intelektualnya agar tercatat, aman secara hukum Ide yang 
dilahirkan dalam karya dan dapat menjadi “legacy” yang dapat 
dibanggakan dan mengharumkan tidak saja diri, tetapi alma mater dan 
nusa dan bangsa. 
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Pendahuluan 
Jepang pernah menjadi negara yang hancur dan lumpuh pasca 
dijatuhkannya dua buah bom atom oleh tentara sekutu yang menjadi 
penyebab kekalahannya dalam Perang Dunia II. Melihat negaranya yang 
hancur tersebut, pemerintah Jepang tidak tinggal diam dan hanya 
meratapi nasib. Mereka segera bangkit membangun negaranya kembali 
dan berkreasi dengan menghasilkan produk-produk teknologi yang 
inovatif. Dalam waktu yang relatif singkat, Jepang telah mengubah diri 
dari negara yang hancur karena perang menjadi negara maju yang 
produktif dengan produk teknologinya yang inovatif hingga mampu 
menembus perdagangan di negara-negara lain, dan bahkan mampu 
bersaing dengan produk teknologi negara-negara maju di Eropa dan 
Amerika Serikat. Jiwa kreativitas dan semangat berinovasi telah 
mengantarkan Jepang menjadi salah satu negara paling maju di dunia.  

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan banyak keunggulan, 
baik keunggulan dalam jumlah sumber daya manusia, keunggulan 
keanekaragaman sumber daya alam, keunggulan demografis, maupun 
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keunggulan kelimpahan sumber energi alami. Dengan begitu banyaknya 
keunggulan yang dimiliki, bangsa Indonesia sangat berpotensi menjadi 
negara yang besar, maju, dan makmur. Tetapi mengapa setelah merdeka 
selama 77 tahun, bangsa Indonesia belum juga menjadi negara yang maju 
dan sejahtera? Mengapa kemajuan bangsa Indonesia masih jauh 
tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain?  

Memperhatikan posisi bangsa Indonesia di dalam kancah pergaulan 
bangsa-bangsa di dunia, kita patut prihatin dan merasa sedih karena 
Indonesia masih kalah jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-
negara maju dan bahkan dibandingkan dengan negara-negara tetangga 
di kawasan ASEAN. Di banyak sektor kehidupan, Indonesia selalu kalah 
dengan negara-negara lain. Jika melihat kekayaan alam dan potensi 
jumlah penduduk yang sangat besar tersebut, mengapa bangsa Indonesia 
sulit menjadi negara maju? Faktor apakah yang menghambat bangsa 
Indonesia sulit bersaing dengan negara-negara lain?  

Penulis berasumsi bahwa bangsa Indonesia sulit maju kemungkinan 
karena bangsa Indonesia kurang kreatif dalam memanfaatkan sumber 
daya alam yang dimiliki. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan sumber 
daya alam yang melimpah ruah dan beraneka ragam, tetapi masih lebih 
suka mengekspor bahan mentah dibandingkan produk jadi. Sebaliknya 
bangsa Indonesia juga suka mengimport produk jadi dari negara lain yang 
boleh jadi bahan bakunya malah diimport dari dari Indonesia 
dibandingkan memproduksi sendiri. Di sinilah faktor kekurangan yang 
dimiliki banngsa Indonesia, yaitu kurangnya penguasaan teknologi untuk 
mengolah bahan mentah dari alam menjadi produk-produk industri dan 
masih lemahnya daya kreativitas orang Indonesia dalam mengolah dan 
memproses sumber-sumber daya alam menjadi produk-produk 
teknologi yang maju.  

Kreativitas merupakan salah satu skill yang harus dimiliki bangsa 
Indonesia. Negara-negara lain yang maju pesat karena karena sumber 
daya manusianya memiliki daya kreativitas yang tinggi. Negara Jerman, 
Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, China, Thailand, 
dan negara-negara lainnya bisa maju pesat karena kreatif. Oleh karena 
itu, sudah saatnya bangsa Indonesia bangkit dan memajukan kreativitas 
sumber daya manusianya. Sistem pendidikan nasional, khususnya 
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pendidikan tinggi harus berbenah diri dan berubah mindsetnya dari 
menghasilkan lulusan calon tenaga kerja menjadi menghasilkan lulusan-
lulusan yang kreatif dan kompeten yang mampu menciptakan inovasi-
inovasi. Dalam bab ini akan dibahas tentang kreativitas dan 
implementasinya dalam dunia pendidikan. 

 

Pembahasan 
Abad 21 adalah abad yang sangat menuntut dan mengedepankan 
kreativitas. Di abad 21 ini, hanya orang-orang yang memiliki kreativitas 
tinggi saja yang akan survive, sedangkan orang-orang yang miskin 
kreativitas akan tersingkir dari persaingan kehidupan. Kreativitas adalah 
syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang di abad 21 ini. 
Kreativitas merupakan kemampuan melihat sesuatu yang tidak bisa 
dilihat orang lain. Kreativitas merupakan kemampuan berpikir yang di 
luar kebiasaan umum. Maka kreativitas merupakan kemampuan yang 
luar biasa yang berdampak positif bagi kemajuan suatu bangsa.  

Menurut Ir. Drs. Djohan Yoga, M.Sc., MoT., Ph.D., seorang International 
Certified Trainer of CCTS (Creative and Critical Thinking Skills) for ASIA 
saat memberikan materi TOT Creativity and Innovation kepada 25 orang 
trainer mindmap certified ThinkBuzan iMindMap Leader, kreativitas 
merupakan jembatan penghubung antara kemampuan iterasi dengan 
inovasi. Kreativitas adalah kemampuan berpikir tentang sesuatu yang 
baru (thinking new thing), sedangkan inovasi adalah kemampuan 
melakukan sesuatu yang baru (doing new thing). Sedangkan menurut 
Prof. Edward De Bono, Ph.D., bapak kreativitas dunia, kreativitas itu 
bersifat from nature to nurture. Kreativitas itu 80% bersifat nurture, 
artinya kreativitas itu bukan bakat bawaan sejak lahir melainkan sesuatu 
yang dapat diajarkan. Mitos bahwa kreativitas itu berkaitan dengan 
keberadaan “gen kreativitas” yang ada dalam diri seseorang tidak 
memiliki dukungan bukti yang meyakinkan. Kreativitas itu dapat 
diajarkan (teachable) dan dialihkan (trainable). Pandangan paradigma 
lama beranggapan bahwa orang yang kreatif itu adalah orang yang 
dominan menggunakan otak kanan. Padahal menurut paradigma yang 
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baru, ternyata orang yang kreatif itu adalah orang yang menggunakan 
otak kanan dan otak kiri secara sinergis (whole brain). Paradigma lama 
juga berpandangan bahwa kreativitas itu bersifat out of the box, 
sedangkan paradigma baru beranggapan bahwa kreativitas itu bersifat in 
side of the box.  

Kreativitas harus diajarkan di dalam proses pendidikan. Kreativitas 
memiliki landasan yang logis, dapat dirumuskan, dan dapat diajarkan 
kepada orang lain. Paradigma-paradigma baru dan prinsip-prinsip 
kreativitas harus disampaikan ke peserta didik agar mereka mampu 
mengubah mindsetnya dari kreativitas hanya dimiliki orang tertentu 
(otak kanan) dan merupakan bakat bawaan lahir menjadi kreativitas 
dimiliki semua orang dan dapat dilatih. Jika semua anak sekolah telah 
berubah mindsetnya tentang kreativitas sesuai paradigma yang baru, 
maka bangsa Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang kreatif 
yang jumlahnya sangat melimpah. Bayangkan jika ada ratusan juta 
penduduk Indonesia yang kreatif, maka bangsa Indonesia akan menjadi 
negara yang sangat kreatif dan sangat produktif yang dengan sendirinya 
akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan 
sejahtera.  

Paradigma-paradigma baru tentang kreativitas yang harus dipahami oleh 
setiap praktisi pendidikan (pendidik, manajer lembaga pendidikan, 
pengelola lembaga pendidikan) dalam mengembangkan kreativitas di 
lingkungan pendidikan adalah 1). Kreativitas itu tidak dilahirkan 
melainkan dilatihkan., 2). Kreativitas itu tidak dominan menggunakan 
otak kanan (right brain) melainkan menggunakan otak kanan dan otak 
kiri (whole brain)., 3). Kreativitas itu dari out of the box menjadi in side 
the box (Yoga, 2021). 

Beberapa hal yang penting diketahui terkait kreativitas, yaitu 1). 
Kreativitas ada di setiap orang, 2). Bersifat paradox atau bertentangan 
dengan hal-hal yang dipercayai secara umum, 3). Bersifat konstruktif atau 
membangun, 4). Memerlukan keberanian, 5). Berkaitan dengan sudut 
pandang, 6). Dapat dimunculkan atau dimatikan, 7). Seperti anak kecil, 
8). Menerima kerancuan. Prinsip dalam mengembangkan, 
membelajarkan, dan melatihkan kreativitas kepada peserta didik adalah 
1). Kreativitas bersifat “open ended”, jadi akan terus berkembang., 2). Saat 
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ini “belum ada” orang yang berani disebut sebagai “ahli kreativitas” (Yoga, 
2021).  

Kreativitas merupakan salah satu skill yang harus dimiliki setiap individu 
yang ingin eksis dan sukses di abad 21. Selain kreativitas, ada skill lain yang 
dituntut abad 21. Terdapat 4 (empat) keterampilan abad 21 yang dikenal 
dengan 4Cs, yaitu (1). Critical Thinking (berpikir kritis), (2). 
Communication (komunikasi), (3). Collaboration (kolaborasi), dan (4). 
Creativity and Innovation (kreativitas dan inovasi).  

Kreativitas itu bersifat nurture yang bermakna dapat diajarkan dan 
dilatihkan. Karena merupakan skill yang dapat dibelajarkan, maka kita 
harus mengetahui bagaimana teknik kreativitas tersebut. Dalam 
implementasinya dalam dunia pendidikan, ada teknik yang dapat 
dipergunakan untuk mengajarkan kreativitas, yaitu teknik SCAMPER .  

SCAMPER merupakan singkatan dari substitute (pergantian), combine 
(penyederhanaan), adapt (beradaptasi), modify (memodifikasi ukuran, 
memperbesar/memperkecil), put to another use (mengalihgunakan), 
eliminate (menghilangkan), reverse/rearrange (mengatur ulang).  

Penjelasan dari teknik SCAMPER adalah sebagai berikut: 

1. Substitute: uraikan komponen menjad sub-subkomponen, 
periksa apakah ada komponen yang dapat diganti agar produk 
menjadi lebih baik, yaitu lebih murah, lebih aman, dll., tuliskan 
semua kemungkinan tanpa menilai atau mempertimbangkan 
secara detail. 

2. Combine: periksa apakah ada komponen yang bisa digabung, 
penggabungan komponen harus membuat produk menjadi lebih 
baik, penggabungan bisa juga menjadi produk baru. 

3. Adapt: komponen/subkomponen apa saja yang bisa 
“diadaptasikan”?, adaptasi adalah menyesuaikan dengan kondisi 
terkini, adaptasi bisa juga oleh terinspirasi oleh “pihak luar” yang 
disesuaikan dengan kondisi internal dengan menggunakan 
prinsip ATM (Amati, Tiru, Modifikasi).  
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4. Modify: komponen/subkomponen apa saja yang harus 
diperbesar/diperkecil agar lebih baik, lebih baik bisa berarti lebih 
dibutuhkan, lebih menguntungkan, lebih aman, lebih murah, dll, 
proses magnify bisa dilakukan secara “simultan”, artinya proses 
memperbesar/memperkecil dilakukan secara bersamaan. 

5. Put to another use: apakah produk/jasa yang ada bisa 
di’alihgunakan”?, apakah ada limbah yang selama ini 
dibuang/dijual murah bisa diubah menjadi lebih 
berguna/mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi?. 

6. Eliminate: apakah ada komponen/subkomponen yang bisa 
dihilangkan?, biasanya yang jadi fokus adalah 
komponen/subkomponen yang mahal, rumit, bahaya, susah 
disimpan, tidak baik untuk menunjang hidup sehat, dll. 

7. Reverse/rearrange: apakah ada komponen/subkomponen yang 
bisa “dibalik” atau didaur ulang agar lebih baik?, 
komponen/subkomponen yang dibalik bisa berarti pola waktu, 
komponen urutan kerja, dll.  
 

Penutup 
Bangsa Indonesia sangat berpotensi menjadi bangsa yang maju dan 
sejahtera. Dengan strategi pengelolaan sumber daya alam yang 
profesional dan pemberdayaan sumber daya manusia secara baik, maka 
loncatan kemajuan akan dialami oleh bangsa Indonesia. Dengan 
membangun dan membangkitkan jiwa kreativitas dan inovatif di setiap 
warga Indonesia, maka secara akumulatif bangsa Indonesia akan menjadi 
bangsa yang kreatif, yang dengan sendirinya akan menjadi negara yang 
maju dan sejahtera.  

Kreativitas bukanlah kemampuan yang dibawa sejak lahir. Kreativitas 
bersifat nurture, bukan nature. Jadi siapapun dapat belajar menjadi 
kreatif. Kreativitas bukan hanya menggunakan kemampuan otak kanan, 
melainkan menggunakan otak kanan dan otak kiri secara sinergis. 
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Kreativitas merupakan kemampuan yang dapat diajarkan dan dilatihkan 
melalui proses pendidikan. Dalam implementasi di dunia pendidikan, 
kreativitas dapat dibelajarkan melalui teknik SCAMPER.  
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Pendahuluan 
Pada alinea keempat UUD 1945 tercantum tujuan negara Indonesia, salah 
satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan 
merupakan jalan yang dapat ditempuh dalam mencerdaskan kehidupan 
bangsa, di mana Pendidikan juga merupakan kunci dalam mendukung 
pembangunan suatu bangsa melalui pembentukan sumberdaya manusia 
yang berkualitas.  

Kualitas sumberdaya manusia menjadi salah satu indikator dalam 
menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara, yaitu 
melalui Pendidikan. Namun bila melihat data pertumbuhan IPM 
Indonesia, walaupun setiap tahunnya mengalami kenaikan, tetapi bila 
dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Kawasan ASEAN, 
berdasarkan data dari UNDP kita masih cukup tertinggal, yaitu berada di 
peringkat enam dari sepuluh negara di ASEAN. 

Khusus di bidang Pendidikan berdasarkan data The Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) melalui peringkat 
Programme for International Student Assessment (PISA) yang 
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merupakan metode penilaian internasional yang menjadi indikator untuk 
mengukur kompetensi siswa di tingkat global, bahwa berdasarkan survei 
tahun 2018 Indonesia berada di urutan bawah, di mana untuk nilai 
kompetensi membaca berada pada peringkat 72 dari 77 negara, 
sedangkan nilai Matematika berada pada peringkat 72 dari 78 negara, 
kemudian nilai Sains ada pada peringkat 70 dari 78 negara. Ketiga nilai 
PISA tersebut cenderung tidak berubah terlalu banyak dalam sepuluh 
sampai lima belas tahun terakhir. 

Melihat data-data tersebut di atas, sebenarnya Pemerintah Indonesia 
telah melakukan berbagai upaya dan strategi dalam memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia melalui 
kebijakan-kebijakan di sektor Pendidikan. Kita tentu tidak bisa menuntut 
hasil yang optimal dalam kualitas Pendidikan secara instan, karena 
semuanya membutuhkan proses, sebagaimana disebutkan dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Sisdiknas), bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 
dan masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk 
menciptakan kualitas Pendidikan yang optimal perlu adanya rencana dan 
proses yang matang, karena pada dasarnya mendidik itu bukanlah suatu 
hal yang mendadak, instan atau hasilnya cepat dirasakan. Kita pasti 
pernah mendengar suatu ungkapan yang mengatakan bahwa proses 
tidak akan mengkhianati hasil, begitu juga dengan kegiatan mendidik 
yang membutuhkan proses agar hasilnya bisa optimal sesuai dengan yang 
diharapkan. 

 

Pembahasan 
Beragam cara dan kebijakan di bidang Pendidikan telah dilakukan oleh 
Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di 
Indonesia, mulai dari kebijakan soal anggaran Pendidikan, kurikulum 
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Pendidikan sampai dengan bentuk Kementerian yang mengelola 
kebijakan Pendidikan. 

Kita sering mendengar bahwa di negara kita ini setiap ganti Menteri 
Pendidikan pasti akan ganti kurikulum. Terhitung sejak Negara kita ini 
merdeka, kurikulum Pendidikan telah berganti beberapa kali, mulai dari 
Kurikulum 1947 atau disebut Rentjana Pelajaran 1947 yang orientasinya 
hanya sebatas pada materi, selanjutnya kurikulum saat pasca masa 
kemerdekaan berlaku kurikulum yang mengacu pada Prosedur 
Pengembangan Sistem Instruksional atau PPSI, kemudian terjadi 
perubahan kurikulum kembali yang menggunakan model Pendekatan 
Keterampilan Proses atau PKP, selanjutnya dirubah kembali dengan 
menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK yang terdiri 
dari bermacam pola kurikulum, mulai dari KTSP, Kurtilas sampai dengan 
Kurtilas revisi. Saat ini bahkan ada suatu terobosan dalam hal kebijakan 
Pendidikan yang telah dicetuskan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, 
yaitu kurikulum merdeka belajar. 

Merdeka belajar merupakan suatu revolusi bidang Pendidikan dari 
Pemerintah melalui Kemendikbud sejak tahun 2019, mulai dari tingkat 
dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi. Merdeka belajar 
mengusung konsep revolusi pendidikan pada seluruh aspek pendidikan 
formal. Pada tahun 2020 Merdeka belajar dimulai dengan empat program 
pokok kebijakan pendidikan yang meliputi Ujian Sekolah Berstandar 
Nasional (USBN), mengganti Ujian Nasional (UN), menyederhanakan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan mengatur kembali 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sampai dengan program Merdeka 
Belajar tahap Keenam yang menitikberatkan pada transformasi Dana 
Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi dalam rangka mendukung visi 
Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) 
unggul, salah satunya melalui transformasi pendidikan tinggi agar 
mampu mencetak lebih banyak lagi bakat-bakat yang mampu bersaing di 
tingkat dunia. 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sisdiknas, Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 
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mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari sana bisa disebutkan bahwa 
kurikulum memegang peranan penting dalam mengatur tatanan 
pendidikan di suatu negara. Sehingga sering berubahnya kurikulum 
menjadi sorotan banyak pihak, namun Pemerintah menyatakan bahwa 
adanya perubahan kurikulum tersebut bertujuan untuk meningkatkan 
arah pendidikan nasional menjadi lebih baik. 

Penulis teringat akan pendapat yang pernah disampaikan mantan 
Wapres Jusuf Kalla saat peresmian Gedung Pascasarjana UNY di tahun 
2019 lalu, berdasarkan sumber dari beberapa media, beliau menyatakan 
bahwa penggantian kurikulum merupakan hal yang wajar karena hal 
tersebut dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus 
berkembang, sehingga kurikulum Pendidikan pun harus menyesuaikan 
dengan perubahan tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa 
kurikulum pendidikan nasional besrifat dinamis dan perlu mengikuti 
perubahan zaman serta bersifat visioner atau memiliki pandangan jauh 
ke depan akan kebutuhan Pendidikan suatu negara, sehingga kurikulum 
yang sering berubah setiap ganti Menteri masih bisa dianggap wajar. 

Selain perubahan kurikulum yang sering terjadi, Lembaga Kementerian 
yang mengelola kebijakan sektor Pendidikan pun menjadi sorotan, 
karena telah beberapa kali tercatat mengalami perubahan nomenklatur 
dan struktur organisasi. Mulai dari nomenklatur Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan pada masa Orde Baru, kemudian menjadi Departemen 
Pendidikan Nasional di era mantan Presiden Gus Dur. Pada masa 
pemerintahan Presiden SBY terjadi dua kali perubahan nomenklatur, 
yaitu Kementerian Pendidikan Nasional dan terakhir dirubah menjadi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

Di awal era kepemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian yang 
mengelola Pendidikan dirombak dengan memisahkan urusan 
Pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi, dan di luar itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Pada periode keduanya, beliau mengembalikan urusan 
kewenangan Pendidikan tinggi ke Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Pada periode kedua inilah Presiden Joko Widodo menunjuk 
Nadiem Makarim pada posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayan. 
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Pada tanggal 28 April 2021, Presiden Joko Widodo kembali merubah 
nomenklatur kementerian yang mengurusi masalah Pendidikan, yaitu 
dengan menggabungkan tugas riset dan teknologi ke dalam Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga menjadi Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tentunya hal ini akan 
menjadi tugas dan tanggungjawab yang cukup besar bagi Nadiem 
Makarim, karena selain mengurusi masalah Pendidikan dan kebudayaan, 
juga akan direpotkan dengan urusan Riset dan Teknologi. 

Penulis meyakini bahwa kebijakan yang diambil terkait perubahan-
perubahan Nomenklatur pada Kementerian yang mengelola urusan 
Pendidikan tidak lain merupakan langkah Pemerintah dalam upaya 
mencari format terbaik dari Lembaga Kementerian yang mengelola 
urusan Pendidikan, dan sama halnya dengan kurikulum Pendidikan yang 
beberapa kali mengalami perubahan, hal tersebut mungkin juga 
dilakukan dalam hal menyesuaikan dengan dinamika perubahan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Kesemuanya kembali lagi pada terminologi 
Pendidikan yang merupakan suatu upaya sadar dan terencana yang 
membutuhkan proses dalam mencapai tujuan Pendidikan tersebut, 
dalam mendidik tidak bisa hasilnya diharapkan secara instan, karena 
mendidik bukanlah mendadak. 

 

Penutup 
Pendidikan tidak hanya sebatas hasil ujian saja, sebab jika seseorang 
dalam mengenyam Pendidikan melalui sekolah hanya untuk mengejar 
nilai semata, maka tak akan baik untuk Pendidikan itu sendiri. Jika nilai 
yang dijadikan patokan satu-satunya acuan dalam penyelenggaraan 
pendidikan maka orang bisa saja melakukan segala cara untuk 
mendapatkan nilai yang tinggi dan hal tersebut tentunya tidak sesuai 
dengan apa yang menjadi tujuan Pendidikan nasional berdasarkan 
Undang-Undang Sisdiknas, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Dari pernyataan tujuan Pendidikan tersebut, tentunya semua tidak bisa 
dilakukan hanya oleh Pemerintah saja. Bila mengacu pada konsep Good 
Governance, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu peran 
semua pihak, mulai dari Pemerintah, unsur swasta dan masyarakat. Selain 
itu, semua pasti membutuhkan proses, tidak bisa secara instan begitu saja 
bila ingin mendapatkan hasil yang optimal dalam mewujudkan tujuan 
Pendidikan nasional.  

Pengertian dari beberapa ahli tentang definisi pendidikan, seperti Jhon 
Dewey, Oemar Hamalik dan bahkan tercantum juga dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) sepakat menyatakan bahwa Pendidikan 
merupakan suatu proses, baik proses dalam mengubah sikap dan tata 
laku, proses membentuk kecakapan-kecakapan fundamental secara 
intelektual dan emosional maupun proses memengaruhi siswa agar dapat 
menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan. 

Konsep Merdeka Belajar yang diusung saat ini bisa dikatakan merupakan 
konsep Pendidikan yang cukup tepat digunakan dalam filosofi proses 
perubahan dari inti Pendidikan yaitu metode pembelajaran yang ada 
selama ini, karena dalam konsep tersebut terdapat kemandirian dan 
kemerdekaan bagi sekolah, guru dan anak didik untuk menentukan 
sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran. Sehingga, Merdeka 
Belajar bisa dinilai sebagai sebuah proses yang memanusiakan manusia. 

Agar tujuan Pendidikan nasional bisa kita wujudkan Bersama, maka 
konsep Merdeka Belajar perlu kita kawal bersama agar diarahkan tidak 
saja untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia agar sejajar 
dan mampu bersaing dengan sumberdaya manusia di negara lain, tetapi 
demi pembangunan pribadi manusia Indonesia yang seutuhnya. 
Tentunya hal tersebut kembali lagi pada prinsip Pendidikan yang 
merupakan suatu proses yang membutuhkan waktu, kesabaran dan 
perencanaan yang matang. Karena ingat, mendidik tidak bisa mendadak 
dan Pendidikan bukanlah pendadakan. 
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Pendahuluan 
Sejak tahun 2019, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan telah menginisiasi revolusi pendidikan di bidang pendidikan 
dasar, menengah, dan menengah. Konsep yang diwujudkan dalam 
revolusi ini tidak bergantung pada pembelajaran di semua aspek 
pendidikan formal. Namun, nampaknya masih banyak pihak yang 
meragukan kesiapan Indonesia dalam menerapkan sistem surat kabar 
independen untuk belajar. Salah satu alasan yang paling banyak 
dibicarakan adalah infrastruktur pendidikan. 

Jika mengingat peralihan dari kurikulum tahun 1994 ke kurikulum tahun 
2004 (KBK), tantangan jaman sekarang masih sama. KBK diciptakan agar 
mahasiswa mampu bersaing di era globalisasi industri. Karena itu, 
pemerintah menganggarkan anggaran ratusan miliar APBN dengan fokus 
membangun infrastruktur TI di sekolah. Antara 2004 dan 2006, sekolah 
harus membuka mata pelajaran komputer. 

Namun pada tahun 2020, dunia akan menghadapi tantangan baru yaitu 
Industri 4.0. Kita telah memasuki era baru yang dikenal sebagai industri 
teknologi data. Pada titik ini, hampir semua aspek kehidupan akan 
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bergantung pada teknologi, terutama pembelajaran mesin, kecerdasan 
buatan, dan robotika. 

Jadi, apa sebenarnya pembelajaran mandiri itu? Bagaimana konsep ini 
bekerja di Sistem Pendidikan 4.0, yang akan segera diterapkan ke semua 
jenjang pendidikan? Berikut pembahasannya: 

 

Pembahasan 

1. Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 
Konsep pembelajaran mandiri sangat berbeda dengan kurikulum yang 
ada yang digunakan dalam pendidikan formal di Indonesia. Konsep 
pendidikan baru memang memperhitungkan kemampuan dan keunikan 
kognitif masing-masing siswa. Berikut ini adalah gambaran umum dari 
konsep tersebut: 

a. Penilaian Kemampuan Minimum 
Bertentangan dengan konsep pendidikan baru di kurikulum 
sebelumnya, siswa harus menunjukkan minimal "literasi" dan 
"keterampilan numerik". Fokusnya bukan pada siswa yang dapat 
memperoleh hasil dari pekerjaan guru, tetapi pada bagaimana 
siswa menggunakan kemampuan kognitif untuk berpikir kritis. 
Misalnya pada bidang literasi, jika mahasiswa pada mata kuliah 
sebelumnya dituntut untuk mengingat dan menggunakan materi 
yang telah mereka baca, maka pada konsep penilaian 
kemampuan mahasiswa dituntut untuk berpikir logis untuk 
mengabstraksi maksud dan tujuan materi tersebut. Juga dalam 
pelajaran "numerik" atau sains, seperti fisika, kimia, dan 
khususnya matematika. Siswa tidak hanya dapat menghafal 
rumus atau formula, tetapi juga menemukan konsep dasar 
sehingga dapat diterapkan pada pemecahan masalah yang lebih 
luas. 
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b. Evaluasi Perilaku 
Bagaimanapun, pemerintah tahu bahwa pendidikan di Indonesia 
sangat mahal. Ini karena setiap wilayah unik dan tidak dapat 
dipaksa untuk menerapkan satu sistem yang menggunakan 
elemen standar. Dalam sistem evaluasi perilaku, pemerintah 
mengevaluasi mutu pendidikan sekolah. Tidak hanya dari segi 
hasil belajar, tetapi juga dari segi ekologi pendidikan dan sarana 
prasarana yang tersedia. Singkatnya, peningkatan mutu 
pendidikan bukanlah menggunakan indikator kualitas tetap, 
tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. 

c. Perluasan penilaian hasil belajar 
Salah satu hal yang menarik dari topik “Merdeka Belajar” adalah 
perluasan nilai-nilai siswa dari nilai ujian nasional menjadi 
pekerjaan rumah dan tugas. Ke depan, para siswa akan 
mendapatkan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan 
minat dan bakatnya. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan 
bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan. Sebab, manusia 
memiliki bakat alami yang berbeda-beda, dan tidak bisa 
ditentukan dengan tes formal.  

2. Tujuan Konsep Merdeka Belajar Pada Pendidikan 4.0 
Pemerintah memiliki gagasan Merdeka Belajar bukan tanpa alasan dan 
fokus yang jelas. Pada tahun 2021, kurikulum akan direformasi total agar 
sistem pendidikan 4.0 menjadi lebih efisien. Jadi mengapa ide ini 
kompatibel dengan pendidikan 4.0? Berikut penjelasannya: 

a. Pengembangan pola pikir 
Tujuan merdeka belajar berfokus pada pengembangan 
keterampilan memahami kepada siswa. Dengan kata lain, siswa 
akan tertantang untuk berpikir dengan kritis dengan analisis 
yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa 
membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. 
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Sebab, dalam industri 4.0 basisnya adalah information 
innovation dengan customized organization lain informasi yang 
bisa di akses oleh semua orang. Siswa yang tidak mampu 
menganalisis semua informasi tersebut tentu akan gagal 
membuat analisis serta kesimpulan yang benar dan akurat. Hal 
ini tentu akan menjadi masalah ketika para siswa masuk ke dunia 
industri yang telah mengadopsi machine learning dan 
kecerdasan buatan (AI).  

b. Inovasi di tingkat pendidikan 
Salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini adalah 
membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya di 
sekolah. Oleh karena itu, pemerintah menghapus penilaian 
melalui Ujian Nasional (UN), menggantinya menjadi penugasan 
dan portofolio. Alasannya jelas, siswa dituntut untuk 
menggunakan alat bantu dalam menciptakan sesuatu dan 
mampu memecahkan masalah. Fokus pada bagaimana siswa 
dapat merespon masalah melalui kegiatan sekolah. Proses ini 
penting bagi para siswa untuk belajar mengaplikasikan teori yang 
mereka pelajari di kelas menjadi hasil yang nyata. Siswa akan 
belajar membuktikan, bukan hanya menghafal materi. 

c. Infrastruktur “Merdeka Belajar” dan Pendidikan 4.0 
Terdapat tiga kondisi infrastruktur dasar yang wajib disiapkan 
sekolah-sekolah untuk dapat menyelenggarakan kurikulum 
pendidikan 4.0, yaitu: jaringan internet yang stabil dan 
berkecepatan tinggi; instrumen pembelajaran berbasis digital; 
dan yang terakhir pengajar atau mentor profesional serta 
berkualitas.  

Jika ada salah satu indikator yang belum terpenuhi, sekolah tersebut 
dipastikan akan gagal dalam menyelenggarakan kurikulum sesuai 
standar pendidikan 4.0 dan merdeka belajar mirip yang dibutuhkan. 
Namun, pembangunan infrastruktur pendidikan yang berbasis teknologi 
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artinya yang tidak murah. Oleh karena itu, sekolah harus segera 
menyiapkan infrastruktur tersebut secara sedikit demi sedikit dan 
terjadwal. Khususnya pada hal dana yang akan dianggarkan.  

 

Penutup 
Kebijakan merdeka belajar yang memberikan keleluasaan kepada siswa 
untuk melakukan kegiatan diluar kelas akan mendorong mereka untuk 
mandiri. Sekolah yang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk 
kegiatan diluar kelas akan membantu mereka lebih tahu penerapan 
ilmunya nanti dalam suatu bidang kerja. Ini akan membantu siswa untuk 
kemudian bisa lebih siap menghadapi dunia kerja yang saat ini semakin 
sulit. 
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Pendahuluan 
Pendidikan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang meliputi 
pengetahuan, keterampilan, maupun kebiasaan yang dimiliki oleh 
individu maupun sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi 
sampai ke generasi berikutnya. Proses penurunan aspek pendidikan 
tersebut dilakukan melalui proses pengajaran, pelatihan maupun 
penelitian yang dibimbing oleh seseorang yang mumpuni dibidangnya 
maupun secara otodidak. Pendidikan juga termasuk salah satu pondasi 
terpenting dalam kemajuan suatu bangsa. Semakin baik dan tertatanya 
sistem pendidikan disuatu bangsa tentu dapat menghasilkan kualitas 
sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas. Selain itu, tentu 
semakin baik pula kualitas bangsa tersebut. Di era perkembangan 
teknologi informasi saat ini, peserta didik memiliki peluang yang cukup 
besar untuk mendapatkan serta mengakses berbagai jenis ilmu 
pengetahuan dari berbagai sumber tanpa ada batas ruang dan waktu.  

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, bahkan 
menjadi kebutuhan. Adanya pendidikan tentu sangat membantu 
manusia dalam menggali serta meningkatkan potensi yang ada dalam 
dirinya, baik dari segi aspek kognitif, aspek psikomotorik, maupun aspek 
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afektif. Adanya merdeka belajar dalam sistem pendidikan tentu sangat 
membantu dan memudahkan peserta didik dalam mendapatkan ilmu 
pengetahuan sesuai dengan fashion yang ingin didalaminya. Disamping 
itu, pendidik juga memiliki kemerdekaan dalam membuat materi ajar 
sehingga diminati oleh peserta didik. Untuk mendukung merdeka belajar 
tentu tidak lepas dari peran media pembelajaran seperti media 
pembelajaran berbasis audio visual sebagai pendukung sehingga 
terbentuknya sistem pendidikan yang berkualitas. 

 

Pembahasan 
Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat saat ini, hal 
tersebut tentu tidak lepas dari peran teknologi informasi yang semakin 
berkembang. Adanya perkembangan tersebut tentu membawa dampak 
yang cukup besar di berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu, 
sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan yang 
berprofesi sebagai guru maupun dosen sudah semestinya untuk dapat 
membuka diri agar dapat menghasilkan media pembelajaran yang tidak 
membosankan dan dapat mendukung konsep merdeka belajar dalam 
proses pembelajaran. Hal tersebut tentu disebabkan karena salah satu 
faktor yang dapat menyukseskan program merdeka belajar tentu dengan 
pemanfaatan dan penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan 
perkembangan teknologi saat ini. 

Media pembelajaran sendiri merupakan sebuah perantara yang dapat 
digunakan oleh segenap pendidik dalam mentransfer ilmu pengetahuan 
ke seluruh peserta didik. Dengan demikian, tentu proses pembelajaran 
dapat menjadi lebih mudah dipahami, efektif, efisien, menyenangkan, 
serta dapat menarik perhatian peserta didik. Sebagai seorang pendidik 
(guru/dosen) yang tampil sebagai penggerak tentu menarik perhatian 
peserta didik sangat diperlukan agar proses pembelajaran dapat 
tersampaikan dengan baik sehingga dapat mengenali potensi kecerdasan 
yang dimiliki setiap peserta didik. 

Merdeka belajar bukan saja diperuntungkan bagi peserta didik akan 
tetapi juga diperuntungkan bagi pendidik. Oleh karena itu, dengan 
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menggunakan berbagai macam jenis media pembelajaran seperti media 
audio visual, tentu sangat membantu pendidik dalam membuat dan 
menyampaikan bahan ajar yang disesuaikan dengan konteks 
pembelajaran dan disampaikan ke peserta didik sehingga dapat 
terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, berkualitas, serta 
terciptanya kemerdekaan dalam belajar. 

Media audio visual merupakan media yang menghubungkan antara 
unsur suara dan unsur gambar. Adanya kedua unsur tersebut tentu 
membuat media audio visual sangat efektif, memberi pengalaman nyata, 
lebih menarik, bersifat linier, dinamis, kesan ruang dan waktu, 
mengandalkan dua indera manusia sekaligus, dan sebagainya. Adanya 
pembelajaran dengan menggunakan media audio visual tentu peserta 
didik dapat berimajinasi sehingga mampu merangsang potensi yang ada 
dalam setiap diri peserta didik itu sendiri. Dengan demikian, konsep 
merdeka belajar dapat diimplementasikan dengan baik sehingga 
menghasilkan output yang berkualitas yang didampingi oleh pendidik 
sebagai penggerak dalam menuntut minat dan bakat dari setiap peserta 
didik. 

Adanya media audio visual tentu peserta didik sangat terbantu dalam 
proses pembelajaran, tanpa harus takut ketinggalan materi yang 
disampaikan oleh pendidik. Selain itu, peserta didik dapat menjadi lebih 
produktif serta komunikatif. Dengan pemanfaatan media audio visual, 
tentu pendidik sebagai penggerak lebih kreatif dan update terhadap 
perkembangan teknologi informasi sehingga tercerminnya konsep 
merdeka belajar dalam pendidikan. 

Adapun jenis media audio visual yang dapat dipertimbangkan untuk 
mendukung konsep merdeka belajar seperti, film (komersial, 
dokumenter, dan animasi), video, dan televisi. Dengan memanfaatkan 
media tersebut tentunya dapat membuat peserta didik menjadi lebih 
kritis, mandiri, dan tentunya dapat mendiskusikan fenomena yang dilihat 
dalam media tersebut di kelas baik sesama teman maupun dengan 
pendidik.  
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Penutup  
Oleh sebab itu, dalam menentukan dan memilih media audio visual 
dalam mendukung konsep merdeka belajar, hendaknya disesuaikan 
dengan keadaan lingkungan yang ada disebuah lembaga pendidikan baik 
dari segi sarana maupun prasarana yang tersedia, mengingat pentingnya 
penggunaan media tersebut. Dengan penggunaan media pembelajaran 
yang sesuai tentu sangat diharapkan dapat membentuk karakter seluruh 
peserta didik menjadi pribadi lebih mandiri, berani, peduli terhadap 
lingkungan sosial budaya, memiliki tata krama, dan tentunya 
berkompetensi. Dengan memanfaatkan media audio visual di era 
perkembangan teknologi informasi saat ini, tentu sangat membantu 
peserta didik agar lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran 
yang disampaikan oleh pendidik. Setiap media audio visual yang dipilih 
untuk mendukung merdeka belajar tentu memiliki kelebihan dan 
kekurangan. Untuk itu, pendidik sebagai penggerak sudah semestinya 
mempertimbangkan sebaik mungkin media audio visual yang mana akan 
dipakai. 
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Pendahuluan 
Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, 
budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi 
mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. 
Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi 
juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi 
dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran 
yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran 
mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal 
dan selalu relevan. 

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab 
tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai 
perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia 
industri, maupun dinamika masyarakat. 

 



194 Merdeka Belajar Merdeka Mengajar 

 

Pembahasan 
Program kampus merdeka, merupakan jawaban dalam menerjemahkan 
berbagai kebutuhan pendidikan pada era globalisasi, khususnya industri 
4.0, yang menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital. Boleh 
jadi program kampus merdeka merupakan proses pragmatisasi 
pendidikan ke arah pemenuhan tenaga kerja industri di masa depan. 
Dengan rasionalitas mewujudkan link and match antara pendidikan, 
khususnya vokasi dengan dunia usaha serta dunia industri (DUDI). 

Tidak bisa dimungkiri, dinamisnya problematika yang terjadi dalam 
kehidupan masyarakat, mengakibatkan perkembangan ilmu 
pengetahuan menjadi semakin kompleks, dengan bukti, ditemukannya 
konsep ilmu yang interdisipliner, multidisipliner bahkan transdisipliner. 
Realitas tersebut sejalan dengan tujuan diberlakukannya kebijakan 
kampus merdeka, oleh Nadiem Makarim sebagai Mendikbud, pada 
kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Masalah pentingnya adalah, 
bagaimana implementasi nyata dari kebijakan kampus merdeka yang 
menjadi kebijakan unggulan dalam bidang pendidikan saat ini. Apakah 
anjuran untuk tidak berdemonstrasi, merupakan realitas dari konstruksi 
makna “Kampus Merdeka”. 

Dielaborasikan melalui konsep kampus merdeka, tentu kampus tersebut, 
harus menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mengekspresikan minat 
dan bakatnya, mengupas problematika sosial melalui dialektika 
akademik, juga melaksanakan analisa ilmiah pada berbagai isu 
kontemporer, guna meningkatkan kapasitas spiritual, intelektual, 
emosional dan sosial mahasiswa. Tentu pola pembelajaran tersebut, 
sangat mendukung implementasi pendidikan sepanjang hayat di 
perguruan tinggi. Idealnya pun, kampus merdeka, harus menjadi 
kekuatan penyeimbang politik, yang pada hakikatnya penuh 
kepragmatisan, karena kekuasaan cenderung korupsi, kekuasaan yang 
absolut pasti korupsi. Dengan realitas tersebut, fungsi kampus, selain 
yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang 
Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat, juga perlu dioptimalkan menjadi suara nalar dan gerakan 
moral masyarakat, guna meminimalisir ketidakadilan, juga mendekatkan 
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ketimpangan antara cita-cita dan kenyataan, khususnya upaya 
mewujudkan kesejahteraan umum. 

Makna “Kampus Merdeka” wajib mendukung kemerdekaan dalam 
berpikir, tidak hanya sebatas pada keleluasaan dalam melaksanakan 
perkuliahan di luar prodinya serta keleluasaan dalam menjalankan 
penelitian dan pengabdian masyarakat. Tetapi bersifat komprehensif 
dengan memberikan kepastian hukum kepada mahasiswa, agar 
diakomodir orientasi mereka, untuk memperluas wawasannya, serta 
menumbuhkan sikap kritisnya, sehingga kampus tidak menjadi tempat 
yang prosedural, kopong, dan miskin gagasan. 

Kampus merdeka pun, perlu menjadi kebijakan strategis dalam 
mengelola bonus demografi. Nyatanya kreatifitas, inovasi, dan kolaborasi 
merupakan kunci, dalam memenangkan persaingan pada era modern ini. 
Tentu realitas tersebut perlu dipandang sebagai kebutuhan yang nyata. 
Sehingga implementasi dari kebijakan kampus merdeka tidak hanya 
bersifat pragmatis dan prosedural, tetapi bersifat komprehensif, yang 
implementasinya nyata, pengawasannya jelas, dan evaluasinya 
terstruktur, guna melindungi kampus dari berbagai kepentingan politik. 

 

Penutup 
Secara spesifik, Kampus Merdeka didesain menghasilkan mahasiswa 
yang mampu bersinergi bersama masyarakat untuk melakukan inovasi 
untuk menghadapi disrupsi. Oleh karenanya Kampus Merdeka didesain 
mampu melakukan inovasi dan melakukan kerjasama nyata dengan 
perusahaan/institusi atau instansi berkelas, baik itu perusahaan swasta, 
organisasi nirlaba, BUMN, BUMD, atau universitas lain yang berkelas. 
Dengan dua hal ini Kampus Merdeka akan melakukan pengembangan 
kurikulum bersama mitra kerjasamanya secara sinergis. Di pihak lain, 
mitra kerjasama akan berpeluang menguatkan manajemen mereka 
dengan menempatkan tenaga kerja yang berkualitas dari perguruan 
tinggi. 
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Membumikan Keteladanan dan Pendidikan Akhlak 
Mahasiswa sebagai warga Kampus Merdeka, selain difasilitasi pencapaian 
keilmuan dan keahlian sesuai prodi yang diambil, berhak selama 2-3 
semester untuk melakukan studi di luar prodi sesuai minatnya, 
melakukan praktik mengajar atau magang di perusahaan/BUMN, 
BUMD, penelitian bersama dosen favoritnya, penelitian bersama 
mahasiswa S2/S3, atau KKN di masyarakat pilihannya. Mahasiswa bisa 
melakukan independent study dengan kurikulum hasil rancangan 
mereka dengan dosen pilihan mereka. 

Segala upaya Kampus Merdeka di atas, pada dasarnya adalah untuk 
kepentingan mahasiswa. Oleh karenanya mahasiswa harus menyambut 
dan menyiapkan diri dengan baik. Paling tidak ada 7 (tujuh) hal yang 
tepat untuk dipersiapkan, yaitu: (1) memahami paradigma mengapa 
harus ada Kampus Merdeka; (2) melebarkan energi positif untuk 
berkolaborasi bersama banyak pihak membangun pendidikan yang 
holistik; (3) mulai berlatih kuliah dengan aktif berdiskusi dan berdebat 
dengan menimbang berbagai macam solusi, mengorganisir variabel, dan 
merumuskan inovasi; (4) mempersiapkan diri dengan berkomunikasi 
secara baik, termasuk dengan kritikus, pesimistik, dan penentang keras 
ide; (5) belajar kritis terhadap pihak di luar diri dan kritis terhadap diri 
sendiri; (6) gunakan teknologi informasi secara positif; dan (7) 
membingkai semuanya dalam frame ketakwaan. 
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Pendahuluan 
Pendidikan merupakan sarana untuk mencapai kemakmuran bagi 
seluruh umat manusia. Pendidikan yang berkualitas juga mencerminkan 
masyarakat yang maju dan modern. Pendidikan menjadi mesin budaya, 
kebiasaan setiap zaman berubah seiring dengan perubahan yang 
ditimbulkan oleh proses pendidikan. Pendidikan mampu menghadirkan 
ide-ide kreatif dan inovatif dalam perjalanan perkembangan setiap 
zaman. Ketika suatu negara ingin menjadikan hidup lebih baik bagi 
semua warganya, pendidikan merupakan komponen penting yang harus 
dipersiapkan untuk memenuhi keinginan dan aspirasi tersebut 
(Mustaghfiroh, 2020). 

Pendidikan di Indonesia dalam konteksnya berkembang ke arah yang 
positif. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet 
Indonesia Maju yang baru-baru ini pada tanggal 28 April 2021 diangkat 
menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mencetuskan 
terobosan/kebijakan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia di 
penghujung tahun 2019 yang ia namakan Kebijakan Merdeka Belajar. 
Kebijakan ini diberlakukan bukan tanpa alasan, namun berdasarkan 
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temuan penelitian Program for International Student Assessment (PISA) 
tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa hasil penilaian pelajar Indonesia 
menduduki peringkat keenam dari bawah. Terobosan ini memberikan 
konsep pendidikan yang sangat ideal di mana guru, dosen, siswa dan 
mahasiswa dipandang sebagai subjek dalam proses pembelajaran yang 
bersinergi (Mauizdati, 2020). 

Terobosan ini juga berkaitan erat dengan Revolusi Industri 4.0. yang juga 
memengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia, sehingga 
menjadikan Pendidikan 4.0 kata kunci yang terkenal di kalangan 
pendidik saat ini. Apa itu Education 4.0? Apakah pendidik benar-benar 
memahaminya atau mereka hanya mengikuti apa yang dilakukan orang 
lain. Pendidikan 4.0 adalah jawaban atas kebutuhan Revolusi Industri 4.0 
di mana manusia dan teknologi diselaraskan untuk memungkinkan 
kemungkinan-kemungkinan baru (Hussin, 2018). Visi baru pembelajaran 
mendorong siswa dan mahasiswa untuk mempelajari tidak hanya 
keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan tetapi juga untuk 
mengidentifikasi sumber dalam mempelajari keterampilan dan 
pengetahuan tersebut. Pembelajaran dibangun di sekitar mereka tentang 
di mana dan bagaimana belajar dan melacak kinerja mereka dilakukan 
melalui penyesuaian berbasis data. Teman sebaya menjadi sangat penting 
dalam pembelajaran mereka. Mereka belajar bersama dan dari satu sama 
lain, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran 
mereka (Fisk, 2017). 

 

Pembahasan 
Merdeka Belajar adalah inti dari pemikiran bebas, dan harus didahului 
oleh guru/dosen sebelum dapat diajarkan kepada siswa/mahasiswa. 
Menurut Nadiem, tanpa proses penjabaran kompetensi dasar dan 
kurikulum, pembelajaran tidak akan pernah terjadi pada kompetensi 
pendidik di jenjang manapun. Lebih lanjut, di tahun-tahun mendatang, 
sistem pengajaran akan bergeser dari yang sebelumnya bernuansa di 
dalam kelas menjadi di luar kelas dikenal dengan sebutan Merdeka 
Mengajar. Siswa/mahasiswa dapat lebih banyak berdiskusi dengan 
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guru/dosen melalui outing kelas, sehingga siswa/mahasiswa tidak hanya 
mendengarkan penjelasan guru/dosen saja, namun suasana belajar akan 
lebih nyaman. Konsep Merdeka Belajar Merdeka Mengajar ala Nadiem 
Makarim dilatarbelakangi oleh keinginannya untuk menciptakan 
lingkungan belajar mengajar yang bahagia tanpa beban pencapaian nilai 
tertentu (Mustaghfiroh, 2020). 

Merdeka Belajar artinya kebebasan belajar, yaitu memberikan 
kesempatan kepada siswa/mahasiswa belajar sebebas mungkin dengan 
cara yang tenang, santai, bahagia tanpa stress dan tekanan dengan 
memperhatikan bakat alaminya, tanpa memaksa siswa/mahasiswa untuk 
belajar atau menguasai suatu bidang ilmu diluar hobby dan 
kemampuannya, sehingga masing-masing dari siswa/mahasiswa 
memiliki portfolio yang sesuai dengan passionnya. Sebab, memberikan 
beban kepada siswa/mahasiswa di luar kemampuannya merupakan 
perbuatan yang tercela dalam akal sehat dan tidak mungkin dilakukan 
oleh guru/dosen yang bijak. Jika kebebasan belajar terpenuhi maka akan 
tercipta “belajar mandiri” dan “instansi pendidikan yang mandiri” 
(Abidah et al., 2020). 

Konsep Merdeka Belajar sangat berbeda dengan kurikulum yang 
digunakan dalam pendidikan formal di Indonesia. Tujuan Merdeka 
Belajar khususnya pada tingkat Perguruan Tinggi adalah (1) mencapai 
hasil belajar lulusan dengan tambahan kompetensi, baik soft skill 
maupun hard skill, sesuai kebutuhan saat ini; dan (2) mempersiapkan 
lulusan menjadi pemimpin bangsa yang unggul dan berwibawa; dan (3) 
menginternalisasikan sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai dan 
diperlukan untuk dunia bisnis dan/atau industri, sehingga ada link and 
match antara kemampuan dan keunikan kognitif individu yang 
diperhitungkan dalam konsep pendidikan ini (Widodo, 2021). 

Gagasan Merdeka Belajar Merdeka Mengajar menekankan pada 
kemandirian dan keluwesan instansi pendidikan dalam menggali 
kemampuan dan potensi maksimal siswa/mahasiswa, di mana 
siswa/mahasiswa harus bebas berkembang secara alamiah dari 
pengalaman langsung sebagai rangsangan terbaik dalam belajar. 
Guru/dosen juga harus mampu membimbing dan memfasilitasi 
pembelajaran. Institusi pendidikan harus berubah menjadi laboratorium 
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pendidikan (Mustaghfiroh, 2020). Kebijakan Merdeka Belajar mencakup 
empat topik yaitu penghapusan ujian nasional, pelaksanaan ujian sekolah 
berstandar nasional yang diserahkan ke sekolah, penyederhanaan format 
rencana pelajaran (RPP), dan sistem zonasi penerimaan siswa baru (PSB) 
(Mauizdati, 2020). Kebijakan ini membawa tujuan besar yang ingin 
dicapai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, yaitu terbentuknya 
budaya lembaga pendidikan yang otonom dan non birokrasi, serta 
tumbuhnya pengembangan sistem pendidikan yang inovatif 
(Kemdikbud, 2019; Kemendikbud and Tohir, 2019) 

 
Gambar 1: Konsep Merdeka Belajar (Abidah et al., 2020) 

Pendidikan juga bertanggung jawab untuk mendorong siswa/mahasiswa 
menjadi dewasa, berani, mandiri, dan mencoba sendiri hal-hal baru. Oleh 
karena itu, nuansa pendidikan harus diupayakan untuk memberikan 
kesempatan kepada siswa/mahasiswa untuk selalu berpikir secara 
mandiri dan kritis dalam menemukan jati dirinya. Hal terpenting dalam 
konteks ini adalah tidak membekali siswa/mahasiswa dengan 
pengetahuan positif yang diterima begitu saja, tetapi bagaimana 
guru/dosen mengajar siswa/mahasiswa untuk berpikir sendiri. Salah satu 
hal yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada 
siswa/mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan 
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transfer saintifik. Dalam hal ini, siswa/mahasiswa bukan hanya sebagai 
objek dari suatu proses pendidikan (Mustaghfiroh, 2020). 

Revolusi industri 4.0 disebut sebagai revolusi digital karena penyebaran 
alat komunikasi informasi di semua aspek kehidupan pada masa revolusi 
industri 4.0, dikenal dengan istilah era disrupsi digital. Di bidang 
pendidikan, revolusi industri keempat merupakan jawaban atas 
kebutuhan revolusi ini, di mana teknologi dan manusia diadaptasi untuk 
menciptakan peluang baru dengan cara yang inovatif dan kreatif. Dan 
pendidik dituntut berperan dalam membantu masa transisi tersebut 
(Sasikirana and Herlambang, 2020), sehingga adanya penerapan 
kebijakan Merdeka Belajar Merdeka Mengajar merupakan jawaban atas 
kebutuhan sistem pendidikan pada masa Revolusi Industri. 4.0. Bagi 
institusi pendidikan, revolusi industri keempat menghadirkan tantangan 
dan peluang. Institusi pendidikan harus inovatif dan kolaboratif untuk 
maju dan berkembang jika tidak ingin tertinggal jauh karena lembaga 
pendidikan akan mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang mampu memajukan, mengembangkan, dan mewujudkan cita-cita 
bangsa yaitu mendidik manusia. Membelajarkan manusia tidak 
sesederhana membalikkan telapak tangan. Institusi pendidikan harus 
mampu mengikuti perkembangan zaman. Di era Revolusi Industri 
Keempat, sistem pendidikan diharapkan mampu mengenali bahwa 
peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, dapat memecahkan 
masalah, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan 
berkolaborasi (Simarmata et al., 2020; Yamin and Syahrir, 2020).  

Pemerintah mempromosikan Merdeka Belajar Merdeka Mengajar untuk 
alasan yang sangat baik dan fokus yang jelas. Kurikulum akan dirombak 
total pada tahun 2021 untuk memastikan keberhasilan sistem pendidikan 
4.0. Konsep pendidikan Merdeka Belajar Merdeka Belajar berkaitan 
dengan perkembangan kemampuan kognitif, minat dan bakat pada 
siswa/mahasiswa. Artinya siswa/mahasiswa akan dituntut untuk berpikir 
kritis dan analitis. Kemampuan ini diperlukan untuk membuat 
keputusan yang tepat ketika menyelesaikan masalah. Karena fondasi 
Industri 4.0 adalah teknologi data, atau informasi yang dapat diakses 
siapa saja (Simarmata et al., 2020). Siswa/mahasiswa yang tidak dapat 
menganalisis semua data ini hampir pasti gagal menarik kesimpulan yang 
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benar dan akurat dan tidak diragukan lagi akan menjadi masalah ketika 
siswa/mahasiswa memasuki dunia industri, yang menggunakan mesin 
dan kecerdasan buatan (AI). 

Dalam dunia pendidikan terdapat sembilan kecenderungan yang saling 
berkaitan dengan revolusi industri 4.0, yaitu: 1) Siswa/mahasiswa dapat 
belajar tidak mengenal ruang dan waktu, artinya siswa/mahasiswa diberi 
keleluasaan dalam belajar fleksibel dengan waktu dan tempat, serta 
teknologi; 2) Pembelajaran individual, artinya siswa/mahasiswa yang 
kesulitan memahami materi akan dapat belajar hingga mencapai tujuan 
pembelajarannya. Siswa/mahasiswa yang merasa lebih mampu 
memahami materi akan diberi pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang 
lebih tinggi; 3) Siswa/mahasiswa memiliki pilihan lain ketika 
memutuskan bagaimana cara belajar, artinya pengetahuan belajar 
individu menghasilkan siswa/mahasiswa yang dapat memvariasikan 
tahapan pembelajaran mereka dengan menggunakan media apapun yang 
mereka anggap perlu; 4) Pendidikan berbasis proyek. Siswa/mahasiswa 
saat ini dituntut untuk dapat belajar melalui pembelajaran berbasis 
proyek karena hal tersebut mendemonstrasikan keterampilan dalam 
berbagai situasi dalam jangka pendek; 5) Pengalaman Praktis, artinya 
siswa/mahasiswa dituntut tidak hanya dibatasi oleh ruang yang disebut 
kelas, tetapi juga harus diperoleh melalui pengalaman lapangan; 6) 
Interpretasi Data, artinya siswa/mahasiswa saat ini dituntut untuk 
mampu mengubah ilmu teoritis menjadi sebuah angka; namun dalam 
interpretasi data, hal ini akan menjadi poin yang dianggap lebih penting 
dari pada kurikulum yang akan datang; 7) Mix Assessment, artinya bahwa 
pendidik menilai dari berbagai perspektif, bukan hanya satu; 8) 
Partisipasi Peserta Didik, artinya dalam kegiatan belajar mengajar, tidak 
hanya guru/dosen tetapi juga keterlibatan siswa/mahasiswa sangat 
penting; guru/dosen hanya berperan sebagai fasilitator; semua kegiatan 
di kelas membutuhkan keterlibatan siswa/mahasiswa secara langsung; 9) 
Perubahan Tren Pendidikan 4.0 yang dianggap secepat kilat. Ini 
merupakan beban tugas yang berat yang harus ditanggung oleh pendidik. 
Karena seorang pendidik harus menjadi aktor agar dapat membantu 
siswa/mahasiswa mengalami perubahan dan tidak dipandang sebagai 
ancaman (Fisk, 2017; Hussin, 2018). 
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Penutup 
Penerapan Merdeka Belajar Merdeka Mengajar dalam sistem dan 
pengajarannya harus sesuai dengan tren pendidikan di era Revolusi 
Industri. 4.0. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran harus mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan 
peluang pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Dan karena guru/dosen 
sangat penting untuk keberhasilan sistem pendidikan Merdeka Belajar 
Merdeka Mengajar, mereka harus mampu beradaptasi dengan sistem 
pendidikan baru yang kompeten dan terampil. 

Keberhasilan instansi pendidikan dalam menghadapi era industri 4.0 
tidak lepas dari inovasi yang diciptakan oleh sumber daya yang 
berkualitas, sehingga mampu menjawab tantangan dalam menghadapi 
kemajuan teknologi dan persaingan di dunia kerja di era globalisasi. 
Dalam pengembangan sumber daya teknologi yang inovatif dan mudah 
beradaptasi sarana dan prasarana pembelajaran harus selalu diperbarui 
dari segi teknologi informasi, internet, analisis big data, dan 
komputerisasi. Instansi pendidikan menyediakan infrastruktur 
pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. Terobosan 
inovatif akan menghasilkan peningkatan produktivitas industri dan 
munculnya bisnis startup berbasis teknologi. Kurikulum pendidikan yang 
responsif terhadap era industri 4.0 sangat diperlukan. 
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Pendahuluan 
Pendidikan yang berkualitas jadi sebuah keniscayaan untuk membangun 
bangsa yang maju. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi (Kemendikbudristek) secara konsisten terus melakukan 
transformasi pendidikan melalui terobosan Merdeka Belajar. Merdeka 
Belajar merupakan terobosan yang dilakukan Kemendikbudristek untuk 
menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui kebijakan 
yang menguatkan peran seluruh insan pendidikan. Adapun perubahan 
yang dilakukan melalui empat upaya perbaikan. Pertama, perbaikan pada 
infrastruktur dan teknologi, Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan 
pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. 
Transformasi ketiga, yakni perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan 
budaya. Sedangkan keempat, melakukan perbaikan kurikulum, 
pedagogi, dan asesmen 

Globalisasi & Strategi-Pemerintah Indonesia serius dalam menangkap 
perubahan revolusi yang juga terjadi dalam dunia pendidikan. Dunia 
dalam 20 tahun lagi tidak bisa diprediksi, itulah alasan utama pemerintah 
memiliki cara untuk menyiasati dinamisme revolusi industri. Sistem 
pendidikan mau tidak mau harus mengikuti apa yang terjadi dengan arus 
revolusi satu dekade ke depan. 
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Inovasi akan sangat erat hubungannya dengan daya saing tinggi di era 
global. Indonesia termasuk negara yang harus mengembangkan inovasi 
sebagai bentuk standarisasi kualitas negara baik. Berdasarkan laporan 
World Economic Forum pada tahun 2006 posisi daya saing Indonesia 
berada pada urutan 50 diantara 125 negara. Berbagai indikator tersebut 
menunjukkan bahwa Indonesia saat ini relatif tertinggal dalam 
percaturan ekonomi dunia yang telah mengarah ke era globalisasi 

Beberapa pengamat dan ahli manajemen menyatakan bahwa inovasi 
menjadi jaminan untuk perusahaan atau organisasi dalam meningkatkan 
daya saingnya. Pernyataan tersebut banyak didukung dengan hasil 
penelitian atau bukti empiris. Pembahasan soal inovasi ini juga menjadi 
tolok ukur penting yang disinggung Nadiem Makarim. Mengacu pada 
hubungan dengan sistem pendidikan di Indonesia, kualitas pendidikan 
Indonesia akan penting untuk dunia. Meski tidak dapat diprediksi, tetapi 
tetap pada indikator tertentu yang bisa diperhitungkan. Misalnya seperti 
mengasah inovasi, kreativitas, kolaborasi, berpikir kritis, komunikasi, 
problem solving dan compassion (rasa cinta dan kasih kepada sesama 
makhluk Tuhan). 

 

Pembahasan 
Pada dasarnya tujuan Revolusi Belajar adalah untuk memberikan 
alternatif praktis dengan tindakan dan program yang efektif dan 
sederhana membangun masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri, 
keluarga, sekolah, bisnis dan negara. Revolusi cara belajar yang dimaksud 
adalah perubahan cepat dan radikal, karena kita hidup di tengah revolusi 
yang akan mengubah cara kita hidup berkomunikasi, berpikir dan 
mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Dengan adanya revolusi cara 
belajar manusia maka secara otomatis akan dengan mudah mengikuti 
dan menyesuaikan arus dari perkembangan zaman saat ini.  

Selain itu revolusi ini akan menentukan cara kita dan anak-anak bekerja, 
mencari nafkah, dan menikmati hidup keseluruhan. Model revolusi cara 
belajar ini diperkenalkan oleh Gordon Dryden & Jeannette Vos yang 
peduli tentang persoalan pendidikan yang terdiri dari seperangkat model 
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dan cara belajar sebagai sarana yang efektif dan efisien untuk 
membiasakan belajar. Pandemi yang masih merebak hingga saat 
sekarang ini memang sangat membutuhkan kiat demikian. Dapat kita 
lihat secara nyata, cara belajar kita secara otomatis berubah, berbagai 
metode belajar baru pun tercipta agar para pelajar tetap bisa melakukan 
aktivitas belajar seperti biasa dengan pembelajaran daring (dalam 
jaringan). Untuk beberapa pihak cara belajar seperti itu kurang efektif 
bagi para pelajar. Banyak kesulitan dan keterbatasan dari pembelajaran 
daring tersebut di mana para pelajar yang kurang mampu, tidak memiliki 
gawai untuk dapat mengikuti pembelajaran secara online dan juga sinyal 
di daerah-daerah tertentu yang tidak stabil, serta masih banyak daerah 
yang tertinggal yang belum memiliki akses internet.  

Dari hal tersebut dapat kita lihat, pembelajaran daring ini seperti zaman 
pada masa penjajahan di mana hanya orang-orang tertentu yang dapat 
mengikuti pembelajaran. Namun pemerintah sudah berusaha 
semaksimal mungkin untuk mewujudkan revolusi belajar ini ke seluruh 
daerah tanpa terkecuali. Berbagai bantuan kouta untuk pembelajaran 
daring diberikan meskipun terkadang banyak para pelajar yang salah 
mempergunakan bantuan itu. 

Mengingat kembali sistem pendidikan yang menjelaskan betapa 
pentingnya peran para pengajar dalam dunia pendidikan bagi pelajar, Ki 
Hajar Dewantara selalu menerapkan tiga semboyan dalam bahwa Jawa, 
yaitu: 

1. Ing Ngarso Sung Tulodho, artinya "Di depan, seorang pendidik 
harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik." 

2. Ing Madyo Mbangun Karso artinya "Di antara murid, guru harus 
menciptakan ide dan prakarsa." 

3. Tut Wuri Handayani artinya "Dari belajar, seorang guru harus 
bisa memberikan dorongan serta arahan." 

Jangan memaksa para pelajar untuk terus belajar karena hal itu kurang 
efektif dalam menarik perhatian para pelajar. ALBERT EINSTEIN pernah 
menyampaikan dalam tulisannya pada sebuah buku Tampaknya, 
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peristiwa paling buruk (di dunia ini) adalah jika sekolah dijalankan 
dengan metode ancaman, paksaan, dan autoritas semu. 

Salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini adalah membuat siswa 
mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Oleh karena 
itu, pemerintah menghapus penilaian melalui UN, dan menggantinya 
menjadi penugasan dan portofolio. Alasannya jelas, siswa akan ditantang 
untuk mampu berinovasi terhadap instrumen dan penyelesaian masalah. 
Fokusnya adalah bagaimana siswa mampu menjawab persoalan dalam 
bentuk proyek mata pelajaran dari sekolah. Proses ini penting bagi para 
siswa untuk belajar mengaplikasikan teori yang mereka pelajari di kelas 
menjadi sebuah hasil yang nyata. Siswa akan belajar membuktikan, 
bukan hanya menghafal materi. 

Ada banyak program Kemendikbud untuk guru dan tenaga kependidikan 
yang berlandaskan semangat Merdeka Belajar. Tujuan Merdeka Belajar 
adalah pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap 
inisiatif Merdeka Belajar, selalu berupaya mewujudkan pelajar-pelajar 
Pancasila. Salah satunya. Program Guru Penggerak. Program ini adalah 
pelatihan bagi guru agar dapat menjadi penggerak di sekolah dan 
komunitasnya dan mewujudkan Pelajar Pancasila. Guru penggerak 
merupakan pemimpin dalam pembelajaran yang dapat mendorong 
tumbuh kembang murid secara holistic, aktif dan proaktif dalam 
mengembangkan pendidik dalam mengimplementasikan pembelajaran 
yang terpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi 
ekosistem pendidikan dalam mewujudkan profil I Pelajar Pancasila. 

 

Penutup 
GURU dan tenaga pendidik sangat berperan dalam menentukan nasib 
suatu negara. Kemampuan mendidik diyakini akan menghasilkan 
generasi penerus bangsa yang menentukan nasib satu negara. Tren dunia 
kerja yang dinamis sangat mempengaruhi bagaimana kita 
mempersiapkan anak-anak kita meraih masa depannya. Belum lagi, 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat 
memungkinkan terjadinya pertukaran informasi tanpa batasan ruang dan 
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waktu. Hal itu dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif 
terhadap karakter anak bangsa. Untuk itu guru dituntut dapat 
menanamkan keterampilan literasi sedini mungkin kepada siswanya 
karena literasi menjadi modal utama dalam mewujudkan bangsa yang 
cerdas dan berbudaya, serta bekal untuk nantinya bersaing di pasar 
global. Tak kalah pentingnya juga untuk ditanamkan para guru adalah 
kemampuan enumerasi dan karakter yang kuat. 
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Pendahuluan 
Setelah dilantik, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, menggulirkan 
kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan bersejarah dalam sistem 
pendidikan Indonesia. Terjadi transformasi atau perubahan signifikan 
pada aktivitas akademik perguruan tinggi. Jika sebelumnya aktivitas 
akademik konstan atau monoton, kebijakan merdeka belajar akan 
membuat aktivitas akademik penuh variasi. Kebijakan merdeka belajar 
bisa dikatakan terobosan yang wajib di akomodir pelaksanaannya oleh 
perguruan tinggi. Karena kebijakan merdeka belajar dikemas apik 
menyesuaikan kebutuhan dan kondisi perguruan tinggi. Kebijakan 
tersebut dinamakan Kampus Merdeka. Empat fokus yang merupakan 
sasaran penting kampus merdeka. Terdapat satu poin yang sangat 
menarik dan baru, yaitu mahasiswa diberikan hak melakukan 
pembelajaran tiga semester di luar program studi asalnya. 
Mengisyaratkan mahasiswa merdeka selama tiga semester. Merdeka 
namun tetap terikat dengan peraturan akademik.  
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Ditinjau dari terminologi arti atau makna dari kata Merdeka, identik 
dengan mandiri, independen, serta tidak tunduk. Ketiga kata tersebut 
sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikutnya terdapat kata 
belajar, di depan kata merdeka. Kata belajar umum dalam dunia 
pendidikan. Belajar didefinisikan sebagai upaya memperoleh 
pengetahuan. Secara sederhana merdeka belajar disimpulkan sebagai 
upaya memperoleh pengetahuan secara mandiri. Tentu dalam konteks 
sesungguhnya, harus bergantung dan mengacu kepada pihak maupun 
komponen tertentu. Mahasiswa dapat secara bebas berimprovisasi serta 
berekspresi tetapi kurikulum yang telah ditetapkan, wajib dijadikan 
acuan. Sesuai dengan nasihat Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan wajib 
diposisikan sebagai fondasi guna melakukan pengembangan diri dengan 
sungguh, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ditengah 
masyarakat. Nasihat buah pikiran Bapak Pendidikan Nasional Indonesia 
dapat diartikan bahwa mengembangkan diri dilakukan dalam 
pendidikan dengan belajar. Sehingga akan diperoleh pengetahuan yang 
membebaskan manusia dari belenggu yang mendera kebebasannya. 
Selain itu, dimilikinya pengetahuan membuat manusia menghargai serta 
menghormati sesama manusia.  

Perguruan Tinggi harus bergerak cepat. Kebijakan merdeka belajar harus 
disikapi serius. Kebijakan baru mahasiswa selama tiga semester diberi hak 
belajar di luar program studi asalnya merupakan tantangan baru yang 
keefektifannya harus diuji. Dengan cara mengubah atau menyesuaikan 
kurikulum di perguruan tinggi. Apabila dilakukan penghitungan, tiga 
semester untuk satuan kredit semester yang standar, setara dengan 60 
SKS. Sesuai dengan buku panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 
jenis aktivitas yang dilakukan mahasiswa di luar program studi asalnya 
seperti; aktivitas belajar di ruangan kelas, melakukan praktik/magang, 
penelitian, berwirausaha, pertukaran pelajar, melakukan pengabdian 
kepada masyarakat (PKM), aktivitas mengabdi dengan turun ke desa, 
serta belajar secara individu (mandiri). Aktivitas tersebut diharapkan 
sebagai sarana mahasiswa melakukan pengembangan potensi dirinya, 
keinginan dan peminatannya.  

Dapat ditarik kesimpulan, kebijakan merdeka belajar mempunyai 
maksud menghadirkan suasana pendidikan serta belajar yang langsung 
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tepat sasaran. Tidak lagi sebatas mendengar cerita maupun dongeng, 
tetapi langsung diarahkan untuk melakukan eksekusi maupun 
implementasi. Selain itu, agar kurikulum yang dimiliki setiap program 
studi di perguruan tinggi semakin berkualitas dan tidak muluk-muluk. 
Terintegrasi antara mata kuliah, dengan demikian, kualitas serta mutu 
pendidikan semakin baik dan mumpuni. Mutu serta kualitas mahasiswa 
lulusan yang memiliki keahlian akan semakin meningkat, secara soft serta 
hard skills. Mahasiswa lulusan akan siap serta sesuai dengan kebutuhan. 
Mahasiswa lulusan juga akan memiliki jiwa kepemimpinan yang beretika, 
unggul, serta memiliki karakter kepribadian yang berkualitas.  

 

Pembahasan 
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin fokus 
membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Seperti amanat Nawacita 
kelima, menghadirkan hidup sejahtera serta berkualitas bagi seluruh 
masyarakat Indonesia. Berdasarkan pressrelease BPS (15/02/2021), 
penduduk miskin Indonesia per September 2020 sejumlah 27,55 Juta jiwa 
atau 10,19%. Berdasarkan data BPS, per bulan Februari 2020, Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,88 juta jiwa. Lulusan perguruan 
tinggi menganggur sebesar 6,76% dari jumlah TPT. Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, permasalahan pengangguran 
terjadi karena belum link and match antara dunia pendidikan dengan 
ketenagakerjaan (Republika/22/10/2020). Menaker menegaskan 
permasalahan lulusan perguruan tinggi yang menganggur wajib 
ditangani serius. Terlebih negara Indonesia bakal mendapatkan bonus 
demografi di sepuluh tahun yang akan datang.  

Organization for Economic Co-operation Development (OECD) 
memaparkan, penyerapan lulusan perguruan tinggi Indonesia berada 
pada posisi kategori lambat. Penyebabnya, mutu serta kualifikasi lulusan 
perguruan tinggi Indonesia jauh dari yang dibutuhkan dunia kerja. OECD 
menegaskan bahwa keadaan mengkhawatirkan ini harus disikapi. OECD 
berfokus terhadap Era Revolusi Industri 4.0, di mana lulusan perguruan 
tinggi akan bertarung dari segi keahlian serta kemampuan, bukan hanya 
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dari sesama lulusan perguruan tinggi Indonesia, tetapi juga pencari kerja 
dari negara lain. Perguruan tinggi ditantang mampu berkontribusi 
meningkatkan mutu lulusan ini.  

Apa yang dikatakan dan menjadi harapan dari Presiden, Menaker serta 
OECD sejalan dengan tujuan kebijakan merdeka belajar. Kebebasan 
dalam wujud hak melaksanakan aktivitas pembelajaran tiga semester di 
luar dari program studi asalnya merupakan jalan dan solusi. Hadirnya 
kebijakan ini sejatinya memotivasi mahasiswa guna menguasai ragam 
ilmu pengetahuan sebagai modal dalam menapaki dunia kerja. Kebijakan 
ini juga akan mempersiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang sensitif 
dan memandang positif terhadap terjadinya perubahan, mulai dari 
perubahan aspek sosial, aspek kebudayaan, aspek tantangan dunia kerja, 
serta perubahan di aspek teknologi. Intinya melalui pelaksanaan 
kebijakan merdeka belajar; kemampuan, kompetensi, serta keahlian 
mahasiswa lulusan menjadi lebih mapan serta sejalan dengan kebutuhan 
dunia usaha serta dunia industri.  

Perguruan tinggi memegang peranan penting mewujudkan tujuan serta 
harapan dari kebijakan merdeka belajar. Perguruan tinggi harus meramu 
kalender akademik serta kurikulum di perguruan tinggi, agar berjalan 
sesuai dengan tujuan serta harapan dari kebijakan merdeka belajar. 
Perguruan tinggi wajib melibatkan sarana teknologi guna mendukung 
kinerja akademiknya. Perguruan tinggi wajib pula melandasi programnya 
kedepan berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Thn 2020 pasal 15 ayat 1. 
Dalam kaitannya untuk eksekusi, perguruan tinggi wajib menjalin kerja 
sama dunia usaha maupun dunia industri. Misalnya memfasilitasi 
mahasiswa yang diproyeksikan guna ikut praktik kerja (magang). Agar 
mahasiswa diterima, harus ada kerja sama, kesepakatan, serta 
komunikasi yang dilakukan. Mahasiswa harus dipersiapkan sebaik 
mungkin, agar mampu mengikuti alur kerja di perusahaan maupun 
industri. Jadi sebelum melakukan praktik kerja (magang) mahasiswa 
sudah menguasai, ketika selesai praktik kerja, lebih menguasai lagi 
(kompeten).  

Hakikat dapat melakukan pengambilan mata kuliah antar program studi, 
terlebih dahulu dilakukan sinkronisasi data mata kuliah lintas program 
studi. Sehingga mahasiswa akan semakin terlengkapi kualifikasi serta 
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kompetensinya. Misalnya mahasiswa jurusan sekretaris, pasti 
membutuhkan pengetahuan serta kemampuan mengakses dunia maya 
untuk kelengkapan administrasi tugas. Dapat melintas mengambil mata 
kuliah ke program studi Informatika Komputer, yang salah satu mata 
kuliahnya Pengantar Internet. Mahasiswa manajemen pemasaran, ketika 
lulus serta terjun mencari kerja, akan membutuhkan kemampuan 
berkomunikasi serta berpenampilan. Untuk memenuhi tujuan ini, dapat 
melintas ke program studi sekretaris, yang dalam kurikulumnya terdapat 
mata kuliah Beauty and Handsome. Artinya perguruan tinggi harus 
cerdas menyikapi serta mengkombinasikan komponen serta perangkat 
akademik yang ada di perguruan tinggi.  

Demikian pula dengan pengabdian kepada masyarakat, turun ke desa 
tertentu, berwirausaha, serta pertukaran pelajar. Harus di eksekusi 
dengan program dan strategi yang tepat. Dibutuhkan kerja sama serta 
kolaborasi, tidak hanya dengan dunia usaha serta dunia industri, tetapi 
juga dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, instansi swasta, 
perbankan, kelompok masyarakat, bahkan perangkat desa. Wajib 
hukumnya bagi perguruan tinggi bergerak cepat ke seluruh lini sesuai 
dengan yang dibutuhkan. Agar kesepakatan dan komunikasi berjalan 
mulus, tentu perguruan tinggi mempersiapkan mahasiswa. Jangan 
sampai mahasiswa diturunkan tanpa modal. Akan memengaruhi kerja 
sama serta komunikasi selanjutnya.  

Mahasiswa sebagai subjek dari kebijakan merdeka belajar juga harus 
membuka diri serta antusias untuk diisi. Jangan hanya mengharapkan 
perguruan tinggi yang bekerja. Apabila satu pihak saja yang bekerja keras, 
harapan akan keberhasilan ibarat api jauh dari panggang. Tidak akan 
tercapai sampai kapan pun. Mahasiswa diharapkan aktif dan jemput bola. 
Tidak zamannya lagi mahasiswa vakum dan menanti. Harapan dan cita-
cita, serta keinginan Presiden, Menaker serta pihak lain harus dijawab 
dengan keseriusan untuk terlibat aktif. Seluruh unsur yang memiliki 
potensi berakibat gagalnya program harus dihindari. Mahasiswa harus 
berani, mandiri, kuat, tegar, serta memiliki integritas. Sesuai dengan 
karakter SDM lulusan perguruan tinggi yang unggul.  

Setiap perjuangan memiliki tantangan. Nilai serta kesempatan positif 
kebijakan merdeka belajar tidak seromantis susunan kalimatnya. 
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Tantangan perguruan tinggi yang pertama, tidak meratanya kondisi 
setiap perguruan tinggi. Ada yang kokoh dalam pendanaan, tidak sedikit 
pula yang sering kelimpungan. Pemerintah memang banyak 
mengucurkan subsidi, tetap saja belum mampu menyentuh secara 
keseluruhan. Tantangan kedua yaitu sarana, pra sarana, dan 
infrastruktur. Pemerintah juga banyak memberikan hibah, sejalan 
dengan pendanaan, implementasinya belum merata. Tantangan ketiga 
kualifikasi Sumber Daya Manusia. Erat kaitannya dengan tantangan 
pertama dan kedua. Pemerintah banyak melakukan pelatihan dan 
seminar, namun tetap belum maksimal. Tantangan keempat sulitnya 
mendapat kesempatan atau peluang dengan dunia usaha atau industri. 
Banyak dunia usaha atau industri yang memberikan peluang lebih kepada 
perguruan tinggi negeri dari pada swasta. Tidak sedikit pula saat ini, dunia 
usaha, dunia industri, dan instansi pemerintah yang membuka perguruan 
tinggi sendiri.  

 

Penutup 
Perguruan tinggi dapat dianalogikan seperti pabrik yang memproduksi 
SDM. Unggul tidaknya SDM yang diproduksi tergantung kualitas bahan, 
matangnya strategi, serta komposisi material lainnya. Agar SDM yang 
dihasilkan berkarakter, memiliki budi pekerti yang baik, dan memiliki 
intelegensi yang baik, seluruh tahapan serta material yang dipergunakan 
haruslah baik. Oleh sebab itu, kemendikbud, sekarang kemendikbud 
ristek, perguruan tinggi, dan seluruh pihak yang memiliki kepentingan 
wajib menjalin kerja sama serta sama-sama membuka diri. Sehingga 
kebijakan merdeka belajar tidak sebatas slogan, tetapi dijalankan. Dengan 
demikian semangat merdeka belajar akan mampu membangun SDM 
Unggul Indonesia.  
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Pendahuluan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim 
menjelaskan alasan memilih konsep "Merdeka Belajar" 
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/27/16515301/ini-penjelasan 
mendikbud-nadiem-soal-konsep-merdeka-belajar), sebagai program 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud. Menurut 
Nadiem kata "Merdeka Belajar" paling tepat digunakan sebagai filosofi 
perubahan dari metode pembelajaran yang terjadi selama ini. Sebab, 
dalam "Merdeka Belajar" terdapat kemandirian dan kemerdekaan bagi 
lingkungan pendidikan menentukan sendiri cara terbaik dalam proses 
pembelajaran. “Kenapa kami memilih "Merdeka Belajar" dari awal? 

Jawabannya ada dua, pertama filsafat Ki Hadjar Dewantara 
menginsipirasi saya dan tim saya mengenai dua konsep, satu adalah 
kemerdekaan, kedua adalah kemandirian,” kata Nadiem saat rapat kerja 
dengan Komisi X di DPR RI, Kamis (27/8/2020). “Dan ini dua konsep ini 
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nyambung ya, ini dua konsep yang tidak bisa dipisahkan, kemandirian 
dan kemerdekaan, dan itu adalah esensi Ki Hadjar Dewantara yang 
menginspirasi kami di Kemendikbud terhadap apa perubahan yang 
dibutuhkan,” Menyahuti kandungan makna dari pernyataan Mendikbud 
di atas, sekaligus menjadi dasar pemikiran dalam penguraian dan 
penganalisaan substansi pesan utama artikel ini, yakni “Merdeka Belajar, 
Merdeka Mengajar Peluang Sinergisitas Nilai-Nilai Lokal Untuk Mencipta 
SDM Berwawasan Ke-Indonesiaan”  Akan bagaimanakah sesungguhnya 
isu ini akan teraplikasi secara maksimal di lapangan, tentunya tidak akan 
mudah menjawabnya secara serampangan. Namun, satu hal yang mesti 
diingat bahwa Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar Peluang Sinergisitas 
Nilai-Nilai Lokal Untuk Mencipta SDM Berwawasan Ke-Indonesiaan, 
bukanlah pekerjaan yang mudah. 

Keterlibatan banyak elemen dalam penyelenggaraan adalah salah satu 
aspek yang integral untuk menyatakan bahwa pekerjaan ini cukup berat 
dan memerlukan keseriusan setiap elemen untuk bekerja secara optimal. 
Adapun elemen-elemen yang dimaksudkan, antara lain: 1) aspek 
ketersediaan sarana dan pra-sarana yang memadai, sehingga proses 
pembelajaran dapat terlaksana secara baik, 2) aspek ketenagaan, pengajar 
atau para guru sebagai pendidikan yang mumpuni (profesional) dan 
berkecukupan secara kuantitas dan kualitas, 3) ketersediaan budget 
(dana) untuk pembayaran jasa pelaksanaan pembelajaran setiap bulan, 4) 
ketersediaan para karyawan (administrator) secara profesional, 5) peserta 
didik, 6) lingkungan sekolah yang mendukung dan dukungan aktif para 
orang tua terhadap segala program sekolah, 7) dukungan pemerintah 
secara hirarkis, baik pemerintahan terendah sampai pemerintahan pusat, 
8) terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak dunia kerja (pihak 
swasta) dalam pengembangan pendidikan dimasa akan datang. 

Selanjutnya, penguraian tentang topik Merdeka Belajar dan Merdeka 
Mengajar peluang sinergisitas nilai-nilai lokal untuk mencipta SDM 
berwawasan ke-Indonesiaan ini, akan diulas dari perspektif nilai lokal 
(Local Value Or Local Wisdom), dan wujudnya keterpaduan segala aspek 
di atas, segalikus prasyarat terwujudnya kesuksesan pelaksanaan 
merdeka belajar, merdeka mengajar ini. Bagaimana sesungguhnya 
Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar dalam konteks sinergisitas nilai-
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nilai lokal untuk mencipta SDM berwawasan ke-Indonesiaan ini, pada 
prinsipnya tidak terlepas dari Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Bab III Prinsip 
Profesionalitas, Pasal 7 khususnya berkaitan dengan profesi Guru dan 
Dosen, yang secara berurutan akan diketengah berikut ini: 1) Bab Guru: 
(1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus 
yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. memiliki bakat, 
minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b. memiliki komitmen untuk 
meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak 
mulia; c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan 
sesuai dengan bidang tugas; d. memiliki kompetensi yang diperlukan 
sesuai dengan bidang tugas; e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan 
tugas keprofesionalan; f. memperoleh penghasilan yang ditentukan 
sesuai dengan prestasi kerja; g. memiliki kesempatan untuk 
mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar 
sepanjang hayat; h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalan; dan i. memiliki organisasi profesi 
yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 
tugas keprofesionalan guru.   

Selanjut pada Bab IV, Bagian Ke-satu tentang Kualifikasi, Kompetensi, 
dan Sertifikasi, Pasal 10 (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui 
pendidikan profesi. Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan Pasal 
32, dinyatakan bahwa: (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi 
pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. (2) Pembinaan dan 
pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 
kompetensi profesional. (3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui jabatan fungsional. 
(4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. 2) Bab 
Dosen: Bab Dosen Bagian Ke-satu Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, 
dan Jabatan Akademik Pasal 45 Dosen wajib memiliki kualifikasi 
akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan 
memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi 
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tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional.  

Pasal 46, yakni: (1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana 
yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. (2) Dosen memiliki 
kualifikasi akademik minimum: a. lulusan program magister untuk 
program diploma atau program sarjana; dan b. lulusan program doktor 
untuk program pascasarjana. (3) Setiap orang yang memiliki keahlian 
dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. (4) Ketentuan 
lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik 
satuan pendidikan tinggi.  

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan dosen, meliputi: Pasal 69, 
yakni: (1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan 
pengembangan profesi dan karier. (2) Pembinaan dan pengembangan 
profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 
profesional. (3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan 
melalui jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) 
Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Pasal 
70 Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier 
dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.  

 

Pembahasan 

1. Merdeka Belajar Pada Strata Pendidikan Informal 
Persoalan yang sangat menarik diperbincangkan ketika istilah “Merdeka 
Belajar” dilontarkan menteri pendidikan dan kebudayaan, Nadiem 
Makarim. Segenap akademisi pun memberikan komentar, ada yang sinis 
dan tidak sedikit memberikan pujian. Menurut Abdul Gani Jamora 
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Nasution (2020), ini mengingatkan, bahwa aktivitas yang ada di dalam 
pendidikan dan pembelajaran, terus diminati dan dikaji. Targetnya 
idealnnya adalah untuk membawa generasi masa mendatang unggul di 
antara negara-negara lainnya. Akan tetapi, konsepsi apapun yang 
dilontarkan perlu diuji secara akademik tentang landasan pikirnya. 

Bukan berarti, setiap apa yang dipikirkan langsung diterapkan. Bahkan, 
setelah diterapkan pun haruslah dievaluasi. Agar jangan terjebak pada 
anomali dan bahkan miskonsepsi dalam skala pendidikan nasional. 
Berbicara pendidikan skala nasional, tentu merujuk apa yang tercantum 
dalam undang-undang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas) 
nomor 20 tahun 2003 “berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Dari 
tujuan pendidikan tersebut, kompleksitas yang ditargetkan sungguh luar 
biasa. Hal inilah kemudian tidak heran para pembuat kebijakan 
berlandaskan untuk terus memikirkan ulang tentang praktik pendidikan 
dan pembelajaran yang sedang berlangsung. Terlepas dari berbagai 
faktor, misalnya kompetisi global pendidikan nasional jauh di bawah 
dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya dan khazanah 
lokalitas nusantara yang dimiliki, memikirkan ulang tentang praktik 
pendidikan dan pembelajaran memang sebuah keharusan. 

Berkaitan dengan khazanah lokalitas tersebut, menjadi demikian 
penting dilakukannya kolaborasi antar nilai yang ada di dalam komunitas 
masyarakat di mana peserta didik. Pendidikan awal dalam keluarga 
adalah barometer keberhasilan peserta didik di masa yang akan datang. 
Oleh Echa Tika (2018), mengajarkan nilai-nilai moral anak-anak Anda 
adalah salah satu tanggung jawab terpenting yang Anda miliki sebagai 
orang tua, dalam setiap keluarga.  Agar anak-anak anda bertindak secara 
moral, mereka perlu mengetahui yang baik, peduli tentang kebaikan dan 
praktik melakukan kebaikan seperti hubungan nila norma dan moral. 

Nilai-nilai keluarga mencakup beberapa aspek, antara lain: (1) Nilai-nilai 
sosial, mencakupi, a) rasa hormat dan kesopanan kerja sukarela, b) 
kebaikan bagi oranglain, c) membimbing orang lain, d) sikap disiplin 
yang sesuai Sikap terhadap orang lain, e) pilihan bahasa, (2) Nilai 
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Kewarganegaraan, a) kesempatan, b) kesetaraan, c) patriotisme, f) 
kebebasan, f) hak-hak individu, g) menghormati hukum, (3) Nilai Kerja, 
a) kerjasama, b) komitmen terhadap keunggulan, c) komitmen terhadap 
keunggulan, d) reativitas dan ekspresi, e) kepuasan dalam pencapaian, f) 
keamanan keuangan atau stabilitas, g) filosofi belanja, h) produktivitas, 
i) pendidikan dan pengetahuan, (4) Nilai-nilai Agama, a) penghormatan 
untuk Tuhan, b) kepatuhan terhadap perintah-perintah, c) gaun dan 
penampilan,  (5) Nilai-Nilai Umum, a) kejujuran, b) kepercayaan, c) 
welas asih, d) keberanian, e) integritas, f) kesabaran, g) ketekunan, h) rasa 
syukur, i) sikap positif, j) waktu bersama yang berkualitas. Melihat ragam 
nilai dalam basis nilai keluarga, menjadikan anak-anak lebih merdeka 
dalam mengenali nilai, bahkan proses penanaman nilai pada diri anak. 
Tentu merdeka belajar yang dinikmati oleh anak-anak didik ini tidak 
terlepas dari pantauan dan bimbingan para orang tua bahkan keluarga 
besarnya. Sementara itu, para orang tua ataupun anggota keluarga secara 
keseluruhan (bahkan guru sebagai pendidik), secara sadar atau tidak 
sadar memiliki suasana yang bebas (merdeka) dalam memilih nilai yang 
sesuai dengan keadaan anak didiknya, baik dalam segi umur, 
kemampuan, jenis kelamin, dan lainnya. Bagaimana sesungguhnya 
merdeka belajar anak didik/peserta didik, sesungguhnya terletak kepada 
ragam pilihan nilai-nilai yang tersedia pada basis nilai keluarga mereka 
sendiri. Artinya, anak-anakpun sebenarnya juga telh memiliki potensi 
dalam bentuk bakat, minat, serta motivasi dalam diri mereka, yang pada 
waktunya akan nampak dalam bentuk pilihan-pilihan mereka terhadap 
aspek nilai yang memang telah tersedia di dalam keluarganya.  

Selanjutnya, Mellissa Catalina Trisnadi (2021), menyatakan bahwa 
menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Ada tanggung jawab besar 
untuk mendidik anak dan membentuk karakternya sebagai fondasi 
hidup mereka kelak. Orang tua merupakan guru utama bagi anak, 
dengan keluarga sebagai tempat pertama anak untuk belajar mengenal 
nilai-nilai keluarga, mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan 
salah. Namun, Anda bingung harus mulai dari mana ketika ingin 
mengajarkan nilai-nilai tersebut pada anak. Sebelum membahas 
mengenai nilai-nilai keluarga yang akan Anda ajarkan pada anak, mari 
cari tahu dahulu tentang apa itu nilai keluarga.   
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2. Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar Pada Strata 
Pendidikan Formal 

Sebagainama halnya merdeka belajar yang ditujukan kepada para peserta 
didik (anak didik), Merdeka Belajar Pada Basis Nilai-Nilai Akademik, 
lebih ditujukan kepada peran utama para akademisi secara umum. Oleh 
Rasto (2015), mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan 
tanggung jawab moral yang cukup berat. Berhasilnya pendidikan pada 
siswa sangat bergantung pada pertanggungjawaban guru dalam 
melaksanakan tugasnya. Pernyataan ini dipertegas oleh Zamroni (2000), 
bahwa “guru adalah kreator proses belajar mengajar”. 

Lebih lanjut dikemukakannya, bahwa orang yang akan mengembangkan 
suasana bebas bagi siswa untuk mengkaji apa yang menarik minatnya, 
mengekspresikan ide-ide dan kreativitasnya dalam batas-batas norma-
norma yang ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian dapat 
dikemukakan bahwa orientasi pengajaran dalam konteks belajar 
mengajar diarahkan untuk pengembangan aktivitas siswa dalam belajar. 
Gambaran aktivitas itu tercermin dari adanya usaha yang dilakukan guru 
dalam kegiatan proses belajar mengajar yang memungkinkan siswa aktif 
belajar. Oleh karena itu mengajar tidak hanya sekedar menyampaikan 
informasi yang sudah jadi dengan menuntut jawaban verbal melainkan 
suatu upaya integratif ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Dalam 
konteks ini guru tidak hanya sebagai penyampai informasi tetapi juga 
bertindak sebagai director and facilitator of learning. Dalam konteks ini, 
Nasution (1982), mengemukakan kegiatan mengajar diartikan sebagai 
segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi 
atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya 
dengan anak sehingga terjadi proses belajar.  

Dengan demikian proses dan keberhasilan belajar siswa turut ditentukan 
oleh peran yang dibawakan guru selama interaksi proses belajar mengajar 
berlangsung. Kemudian Usman (1994), menyebutkan mengajar pada 
prinsipnya adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar 
atau mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha 
mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan 
bahan pengajaran yang menimbulkan terjadinya proses belajar. 
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Pengertian ini mengandung makna bahwa guru dituntut untuk dapat 
berperan sebagai organisator kegiatan belajar siswa dan juga hendaknya 
mampu memanfaatkan lingkungan, baik ada di kelas maupun yang ada 
di luar kelas, yang menunjang terhadap kegiatan belajar mengajar. 

Bukan saja itu, kebebasan para pendidik (apakah disebut Guru ataupun 
Dosen), untuk menentukan cara dan tekhnik ataupun metode 
penyampaian materi itu kepada anak didik, yang tujuannya agar 
bagaimana materi itu dapat dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. 
Terwujudnya keadaan ini, memiliki essensi yang amat besar bagi 
kemajuan suatu bangsa. Dalam kaitan ini, Siti Mustaghfiroh (2020), ikut 
memberikan pandangan bahwa pendidikan merupakan media untuk 
mencapai kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Progresivisme juga 
menolak corak pendidikan yang otoriter yang terjadi di masa lalu dan 
sekarang. Pendidikan yang otoriter dianggap dapat menghambat dalam 
mencapai tujuan yang baik, karena kurang menghargai kemampuan yang 
dimiliki manusia dalam proses pendidikan. Padahal semua elemen 
dianggap sebagai motor penggerak untuk mencapai sebuah kemajuan 
atau progres ke depan. Dengan demikian, bagi progresivisme, ide-ide, 
teori-teori, dan cita-cita tidak cukup hanya diakui sebagai hal-hal yang 
ada (being), tetapi yang ada ini harus dicari maknanya untuk mencapai 
sebuah kemajuan. 

Dalam konteks Merdeka Mengajar Pada Basis Nilai-Nilai Akademik, yang 
ingin penulis kemukakan adalah bagaimana Policy Merdeka Belajar yang 
dimiliki oleh para pendidik (Guru dan Dosen), memiliki kemampuan 
untuk meramu berbagai nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat dan 
kemudian menjadi nilai-nilai prioritas untuk ditransfer kepada anak 
didik. Tentunya terlebih dahulu digodok dan uji kelayakannya di dalam 
RPS (Rencana Pembelajaran Semester) atau dalam Kurikulum sekolah 
dan PT (Perguruan Tinggi).  Dengan wujudnya merdeka mengajar yang 
tertuang dalam bentuk RPS, atau Kurikulum atau apapun namanya, 
sebagai wujud kreativitas guru dan dosen sekaligus wujud 
pengejawantahan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud), tentang konsep Merdeka Belajar dan Merdeka 
Mengajar. Tentunya akan terwujud prestasi-prestasi cemerlang, boleh 
jadi dalam bentuk prestasi akademik. Meskipun kita mengetahui bahwa 
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prestasi akademik di banyak kalangan masih menjadi perdebatan banyak 
pihak, namun bagaimanapun terminologi yang kita gunakan sampai 
dengan saat ini adalah prestasi akademik yang ada saat ini. Secara umum 
konseptual prestasi akademik dapat kita rumuskan yaitu suatu bidang 
yang mempelajari tentang kurikulum dalam fungsinya untuk 
meningkatkan pengetahuan dalam segi pendidikan yang dapat dikelola 
oleh suatu sekolah.  

3. Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar Pada Strata 
Pendidikan Non-Formal  

Nilai-nilai kearifan lokal dewasa ini telah banyak ditinggalkan (Trisna 
Sukmayadi, 2018), seiring dengan kemajuan teknologi informasi akibat 
dari tidak terbendungnya arus globalisasi dan masih lemahnya sistem 
penyaringan bangsa ini terhadap penangkal dampak negatif. Oleh karena 
itu, diperlukan sekali penggalian nilai-nilai kearifan lokal yang 
sesungguhnya itulah identitas bangsa. Upaya penanaman nilai menjadi 
sangat penting, agar anak-anak sebagai generasi bukan saja mengerti 
tentang nilai-nilai moralitas yang harus dijunjung tinggi, akan tetapi 
mampu pula melaksanakan nilai tersebut dalam kehidupan nyata 

Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar Pada Basis Nilai-Nilai Lokal, 
sesungguhnya telah dimulai dari proses merdeka belajar, merdeka 
mengajar pada basis nilai-nilai keluarga. Telah dikemukakan atas bahwa 
di mana nilai-nilai keluarga telah merangkum kompleksitas nilai pokok 
kehidupan (social value, national value, job value, religion value, general 
value). Namun pada tahapan Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar Pada 
Basis Nilai-Nilai Lokal, terjadi proses metamorposis dari proses 
pengenalan dan penanaman nilai kepada proses internalisasi dan 
pelaksanaan nilai dalam wujud perilaku.  

Menurut Sofyan Sauri (2009), Ketentuan umum Undang-Undang No.20 
tahun 2003 tentang SISDIKNAS point 2 menyebutkan bahwa pendidikan 
nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 
Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 
kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan 
perubahan zaman. Selain itu, dalam Bab II Pasal 3 disebutkan pula bahwa 
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Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 

 Bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada 
nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia. Subyek kata berakar 
pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dapat dijadikan 
azaz untuk melegalisasi bahwa proses merdeka belajar dan merdeka 
mengajar dikehendaki untuk mengkolaborasikan nilai-nilai budaya lokal 
sebagai wujud pengayaan khazanah nilai pembelajaran di kelas. 

Kembali Sofyan Sauri (2009), menegaskan bahwa implikasi pendidikan 
nilai di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa 
pendekatan sebagai berikut:  

1. Pendekatan Penanaman Nilai (inculcation approach) adalah 
suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman 
nilai-nilai sosial dalam diri siswa.  

2. Pendekatan perkembangan kognitif karena karakteristiknya 
memberikan penekanan pada aspek kognitif dan 
perkembangannya\ 

3. Pendekatan analisis nilai (values analysis approach) memberikan 
penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk 
berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang 
berhubungan dengan nilai-nilai sosial. 

4. Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach) 
memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam 
mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk 
meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka 
sendiri. Oleh Chabib Thoha (2004), bahwa metode penanaman 
adalah proses, cara, perbuatan menanam, menanami, atau cara 
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menanamkan. Penanaman yang dimakud merupakan suatu cara 
atau proses untuk menanamkan suatu perbuatan sehingga apa 
yang diinginkan untuk ditanamkan akan tumbuh dalam diri 
seseorang, yaitu dengan beberapa metode: a) Metode Uswah 
atau Keteladanan, b). Metode Hiwar atau Percakapan, c) Metode 
Qishah atau Cerita, d) Metode Amtsal atau Perumpanaan, e) 
Metode Pembiasaan, f) Metode ‘Ibrah atau Mau’idah,. g) Metode 
Targhib dan Tarhib (Janji/Ancaman), 
Adapun beberapa bentuk nilai-nilai lokal yang paling mungkin 
digunakan guru dan dosen dalam proses merdeka belajar dan 
merdeka mengajar, seperti: 1) Sistem nilai, 2) Kepercayaan, 
 3) Agama, 4) Teknologi, 5) Ideologi, 6) Etos kerja 
(DosenSosiologi.Com, 2020). Dalam hal ini Dewi Ratih (2019), 
bahwa nilai-nilai lokal memiliki peran dan fungsi yang penting, 
yakni:  (1) untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, 
(2) pengembangan sumber daya manusia, (3) pengembangan 
kebudayaan dan ilmu pengetahuan, 4) sebagai sumber 
petuah/kepercayaan/sastra dan pantangan, (5) sebagai sarana 
membentuk dan membangun integrasi komunal, (6) sebagai 
landasan etika dan moral, dan (7) fungsi politik. 
 

Penutup 
Menyambut suka cita pernyataan Mendikbud, tentang konsep Merdeka 
Belajar (bahkan merdeka mengajar), dengan mengedepankan dua alasan 
pertama filsafat Ki Hadjar Dewantara menginspirasi saya dan tim saya 
mengenai dua konsep, satu adalah kemerdekaan, kedua adalah 
kemandirian,” kata Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X di DPR RI, 
Kamis (27/8/2020). “Dan ini dua konsep ini nyambung ya, ini dua konsep 
yang tidak bisa dipisahkan, kemandirian dan kemerdekaan, dan itu 
adalah esensi Ki Hadjar Dewantara yang menginspirasi kami di 
Kemendikbud terhadap apa perubahan yang dibutuhkan,” dalam 
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aplikasinya tidaklah semudah yang dibayangkan seperti membalik 
telapak tangan. Pertanyaan ini sekaligus menjadi dasar pemikiran dalam 
penguraian dan penganalisaan substansi pesan utama artikel ini, yakni 
“Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar Peluang Sinergisitas Nilai-Nilai 
Lokal Untuk Mencipta SDM Berwawasan Ke-Indonesiaan. Akan 
bagaimanakah sesungguhnya isu ini akan teraplikasi secara maksimal di 
lapangan, tentunya tidak akan mudah menjawabnya secara 
serampangan. Namun, satu hal yang mesti diingat dalam konteks artikel 
ini bahwa Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar Peluang Sinergisitas Nilai-
Nilai Lokal Untuk Mencipta SDM Berwawasan Ke-Indonesiaan, juga 
bukanlah pekerjaan yang mudah, akan tetapi hadirnya semangat 
kebersamaan dan saling bersinergis apa yang menjadi harapan perbaikan 
citra pendidikan Indonesia di masa depan akan terwujud. 

 Artikel kali ini mencoba menawarkan satu pemikiran, bahwa untuk 
melakukan perbaikan pendidikan bangsa ini tentunya harus dengan 
melakukan kajian-kajian strategis. Kajian strategis yang dimaksudkan 
adalah bagaimana mengkolaborasikan segala potensi bangsa ini untuk 
ikut serta mewarnai keilmuan peserta didik. Kita tentunya tidak ingin 
peserta didik pintar dari domain kognitif saja, dengan mengabaikan 
domain lainnya. Atau kita juga tidak ingin mengabaikan domain kognitif 
dengan memberikan prioritas pada domain lain seperti afektif atau 
psikomotorik, tentu keterpaduan antara ketiganya. 
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Pendahuluan 
Kualitas siswa atau lulusan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi 
akademik siswa atau lulusan tetapi juga cara berpikir mereka. Berpikir 
kritis (critical thinking) merupakan salah satu indikator kemampuan 
berpikir siswa dalam menghadapi suatu masalah baik di sekolah atau di 
lingkungan sosial mereka (Strakov and Cimermanov, 2018). Berpikir kritis 
merupakan cara berpikir yang mengedepankan logika yang didasarkan 
pada fakta dan informasi yang ada. Para pakar pendidikan mengatakan 
kemampuan seorang siswa dalam menghadapi suatu masalah dengan 
menggunakan pikiran kritis merupakan cerminan kualitas pendidikan 
yang sangat baik (Alessio, Avolio and Charles, 2019). Pentingnya 
kemampuan berpikir kritis siswa juga didukung oleh survey yang 
dilakukan oleh lembaga Times Education Suplement yang 
mengungkapkan hasil survey yang mereka lakukan pada Maret 2019 di 
mana bahwa hampir seluruh guru-guru di seluruh dunia menyatakan 
bahwa siswa penting untuk memiliki kemampuan berpikir. Tetapi fakta 
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yang ditemukan bahwa hanya 85% dari siswa yang memiliki kemampuan 
kritis. 

Tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dari suatu negara berbeda 
dengan negara lain. Negara-negara Eropah misalnya, tingkat berpikir 
kritis siswanya lebih tinggi dari negara-negara yang berada di benua 
lainnya seperti Asia atau Afrika. Hal ini disebabkan karena sistem 
pendidikan di negara-negara Eropa berbeda dengan sistem pendidikan di 
negara-negara Asia atau Afrika. Salah satu perbedaan yang paling 
mendasar dari sistem pendidikan di negara-negara Eropa adalah tujuan 
pendidikan dan kurikulum untuk menjadikan siswa lebih mandiri dalam 
berpikir dan bertindak. Siswa tidak dibatasi dengan aturan-aturan yang 
mengekang kreativitas siswa untuk berpikir dan berkarya. Tetapi siswa 
diberi kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi serta dirangsang 
kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai permasalahan 
baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Dalam kontek pendidikan di Indonesia, kemampuan berpikir kritis siswa 
juga masih tergolong sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh suasana 
belajar-mengajar yang masih kaku dan penuh aturan yang mengikat 
kemampuan siswa dalam berkreasi dan berinovasi. Kekakuan dan aturan-
aturan ini selalu menjadi penghalang bagi siswa untuk tampil 
menyampaikan gagasan dan pendapat lebih leluasa dan berani di setiap 
kesempatan. Siswa hanya menjadi “penurut” dan “penghafal” segala 
informasi yang disampaikan guru kepada mereka tanpa ada kemauan dan 
keinginan untuk mempertanyakan kebenaran atau keberadaan informasi 
tersebut. Siswa menjadi kurang kritis dan bahkan hanya “membeo” 
dengan apa yang disampaikan oleh guru. 

Kondisi pendidikan seperti ini menjadi perhatian yang sangat serius dari 
Pemerintah Indonesia, khususnya Kemendikbud Ristek. Keinginan 
untuk merubah sistem pendidikan yang kaku dan penuh aturan itu ingin 
dihilangkan dan menggantikannya dengan sistem pendidikan yang lebih 
bebas dan tidak kaku. Sehingga muncullah suatu program pendidikan 
yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek 
(Kemendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, yang dinamakan 
“Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar.” Konsep “Merdeka Belajar, 
Merdeka Mengajar” ini merupakan program kebijakan pendidikan di 
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Indonesia yang memberikan ruang kebebasan yang diistilahkan dengan 
“kemerdekaan” bagi siswa untuk belajar dan berinovasi. Menghilangkan 
sekat-sekat penghambat, seperti aturan-aturan yang kaku, yang 
membatasi kemampuan akademik maupun bakat siswa. Disamping itu, 
guru juga turut berperan aktif dalam membimbing siswa untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. 

 

Pembahasan 
Berpikir kritis dimaknai sebagai suatu cara berpikir dalam menganalisis 
suatu permasalahan yang didasarkan pada fakta atau informasi yang ada. 
John Dewey, yang dikenal sebagai “Bapak Berpikiri Kritis Modern”, 
mengatakan bahwa berpikir kritis merupakan suatu proses berpikir yang 
didasarkan pada keuletan dan kecermatan dalam memutuskan suatu 
perkara dengan didukung oleh dasar pemikiran yang jelas dan simpulan 
yang benar. Dewey, dalam hal ini, ingin menekankan bahwa dalam 
berpikir kritis itu harus didasarkan kepada fakta dan ilmu pengetahuan 
serta kecermatan dalam berpikir hingga dalam mengambil simpulan 
sesuai dengan fakta yang ada (Fisher, 2011).  

Selanjutnya Muglia et al. ( 2018)menekankan bahwa berpikir kritis 
merupakan proses berpikir yang kompleks dengan penalaran tingkat 
tinggi dalam menganalisis suatu permasalahan dan mengambil simpulan 
yang tepat. Kemudian, Ennis (2009) sependapat bahwa berpikir kritis 
merupakan suatu keahlian berpikir reflektif yang masuk akal dalam 
mengevaluasi bukti dan mengambil suatu simpulan. Berdasarkan definisi 
berpikir kritis yang disampaikan para ahli di atas, kita dapat 
menyimpulkan bahwa berbikir kritis itu merupakan cara berpikir yang 
sistematif, reflektif, dan kompleks dalam menganalisis suatu hal dengan 
memeriksa fakta atau informasi secara cermat sebelum mengambil suatu 
simpulan. 

Dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, berbagai cara 
dilakukan oleh berbagai pihak untuk dapat mewujudkannya. Salah satu 
cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan ruang kebebasan 
kepada siswa untuk berkreasi dan berinovasi pada saat proses belajar 
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berlangsung. Ruang kebebasan yang dimaksudkan tersebut yakni dengan 
menciptakan suasana lingkungan yang merdeka bagi siswa pada saat 
proses belajar di kelas. Menteri Kemendikbudristek, Nadiem Anwar 
Makarim, menerangkan bahwa “Merdeka Belajar” merupakan suatu 
terobosan perubahan metode pembelajaran selama ini. Dia 
menambahkan bahwa di dalam “Merdeka Belajar” terdapat kemandirian 
dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan menentukan sendiri cara 
terbaik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Sang Menteri 
menekankan bahwa dalam metode “Merdeka Belajar” terdapat dua kata 
kunci: kemerdekaan dan kemandirian. 

Dengan konsep “Medeka Belajar” tersebut terdapat ruang bagi siswa dan 
guru untuk menentukan dan menyepakati metode pembelajaran yang 
sesuai bagi siswa. Dalam hal ini semua pihak akan sama-sama 
diuntungkan. Di mana siswa tidak lagi merasa terpaksa untuk belajar di 
ruang kelas dengan metode yang dia tidak sukai. Sedangkan guru juga 
dapat mengajar dengan rasa senang dan optimis tanpa khawatir 
mendapat penolakan dari siswa. Dengan demikian, proses belajar-
mengajar dapat berlangsung dengan baik dan lancar. 

Disamping itu program “Merdeka belajar” juga menjadi kesempatan yang 
baik bagi guru untuk dapat mewujudkan siswa-siswa yang berkualitas 
dan mandiri serta memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik. Dengan 
adanya ruang “kebebasan” untuk menentukan metode belajar-mengajar 
bersama, guru dapat melakukan langkah-langkah yang dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan cara merangsang 
kemampuan berpikir kritis siswa melalui kegiatan menulis esai, laporan 
atau tulisan argumentatif (Strakov and Cimermanov, 2018; Fisher, 2011). 
Selain itu, siswa juga bisa dirangsang berpikir kritis dengan melaksanakan 
kegiatan lomba debat, metode tanyak-jawab, memunculkan suatu 
permasalahan dengan problem-solving, atau dapat juga dengan 
menugaskan siswa untuk presentasi atau pidato di depan kelas. 
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Penutup 
Berpikir kritis merupakan suatu cara berpikir sistematis dalam 
menganalisis suatu permasalahan yang didasarkan pada fakta yang ada 
dalam mengambil suatu kesimpulan, Kemampuan berpikir kritis ini 
sangat penting untuk dikuasai oleh siswa sebagai tolak ukur keberhasilan 
suatu pendidikan. Tetapi kenyataannya kemampuan berpikir kritis siswa 
di Indonesia masih tergolong rendah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 
metode untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengasah 
berpikir kritis mereka. 

Merdeka Belajar yang dirancang Kemendikbudristek merupakan metode 
belajar yang memberikan siswa dan guru ruang “merdeka” dalam 
menentukan metode pembelajaran yang sama-sama disepakati bersama. 
Metode ini akan memberikan siswa kemerdekaan dan kemandirian 
dalam belajar. Disamping itu, metode ini juga memberikan ruang bagi 
guru untuk mencari formula dan strategi yang tepat untuk dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 
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Pendahuluan 
Merdeka Belajar (Freedom to learn) mulai menjadi perbincangan di dunia 
pendidikan Indonesia setelah adanya Pidato Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim pada peringatan 
Hari Guru Nasional (HGN) tanggal 22 November 2019. Berdasar pada 
KBBI terbitan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, menyatakan 
bahwa kata “merdeka” memiliki tiga arti, yaitu membebaskan, tidak kena 
tuntutan dan tidak terikat (leluasa). Prof. Dr. H. Wina Sanjaya, M. Pd. 
dalam bukunya yang berjudul Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar 
Proses Pendidikan, menjelaskan bahwa belajar adalah proses mental yang 
terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya 
perubahan perilaku karena adanya interaksi antara individu dengan 
lingkungan sekitarnya. Interaksi tersebut menciptakan suatu 
pengalaman baru bagi individu dan menambah pengetahuan dan 
keterampilan serta sikap dalam keseharian.  

Proses belajar seharusnya menciptakan sebuah kebahagian bagi semua 
pihak, anak, orang tua dan pengajar. Perhatikan wajah dan tingkah laku 
seorang anak usia 7 tahun yang akan pertama kali masuk SD kelas 1. 
Kemanapun dan di manapun berada dan ketemu dengan siapa saja akan 
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cerita dan berkata bahwa dia akan masuk SD kelas 1. Hari senin pagi, si 
anak sudah bangun tidur lebih dulu, semua aktivitas pagi dilalui dengan 
gembira, hingga orang tua mengantarkan anak ke sekolah juga dengan 
wajah penuh dengan senyuman kebahagiaan. Guru kelas menyambut 
kedatangan para peserta didik baru juga dengan wajah sumringah dan 
mengumbar senyuman. Hari itu semua terlihat Bahagia. Berjalannya 
waktu proses belajar mengajar menjadi membosankan, terkadang 
menjadi sebuah beban, baik bagi guru (pembelajar), peserta didik dan 
orangtua.  

 

Pembahasan 
Makna merdeka belajar secara umum yaitu memberikan kesempatan 
secara bebas kepada para peserta didik atau siswa untuk belajar dengan 
nyaman, santai tanpa ada tekanan. Proses belajar bisa difokuskan kepada 
bakat, pengetahun, kemampuan dan kemauan yang ada dan dimiliki oleh 
peserta didik. Pendidik atau pengajar seharusnya bisa melihat dengan jeli 
kemampuan peserta didik guna terwujudnya merdeka belajar. Pengajar 
yang bijak tidak akan memaksakan kepada peserta didik untuk beajar 
hitung-hitungan kepada peserta didik yang tidak suka hitung-hitungan.  

Terciptanya merdeka belajar tergantung kepada peserta didik itu sendiri 
seperti besar kecilnya minat belajar, kemampuan fisik, bakat. Persepsi 
peserta didik kepada mata pelajaran dan pengajar yang berbeda bisa 
membuat kemauan peserta didik untuk belajar. Misalnya seorang peserta 
didik tidak suka pelajaran Bahasa Ingris, tetapi karena cara penyampaian 
dan pengajaran yang dilakukan pendidik menarik dan membuat peserta 
didik selalu penasaran, maka lama-kelamaan peserta didik tersebut 
menjadi tertarik untuk belajar Bahasa inggris dengan serius. Faktor lain 
terciptanya Bahagia belajar bisa datang dari dukungan keluarga, teman 
dan lingkungan sekitar. Adanya dukungan kurikulum yang sesuai dengan 
keadaan sekolah dan fasilitas penunjang dalam proses belajar mengajar.  

Konsep merdeka belajar tidak secara langsung memberi kebebasan 
kepada peserta didik semau mereka sendiri, tetap ada batas dan 
aturannya. Adanya konsep merdeka belajar tidak lantas dijadikan sebuah 
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alasan untuk bermalas-malasan, tidak mengerjakan tugas, berpakain 
semaunya sendiri, datang ke sekolah atau mengikuti pertemuan sering 
terlambat. Merdeka belajar ditekankan kepada pencapaian tujuan dari 
proses pembelajaran. Misalnya seseorang akan ke kota Surabaya dari 
Jakarta. Orang tersebut bebas menentukan mau naik kereta api, pesawat 
terbang, bis, travel atau kendaraan sendiri. pemilihan jenis transportasi 
yang digunakan tentunya memiliki berbagai pertimbangan seperti waktu 
tempuh, biaya akomodasi selama perjalanan, waktu tempuh dan 
kenyamanan selama perjalanan.  

Seorang peserta didik pada saat proses belajar dalam keadaan senang, 
diyakini kemampuan otaknya untuk mengingat materi pelajaran akan 
lebih lama dan lebih banyak. Peserta didik akan mempelajari dan mencari 
tahu materi yang diberikan oleh pengajar karena munculnya rasa 
penasaran sehingga tidak cepat bosan serta putus asa. Pendidik dituntut 
berpikir penggunaan metode pembelajaran yang bisa di terima oleh para 
peserta didik yang memiliki sifat berbeda-beda. Hampir di setiap 
Lembaga Pendidikan terdapat yang namanya pengajar favorit bagi 
peserta didik, hal tersebut bisa terjadi karena beberapa factor, misalnya 
pendidik tersebut cara mengajarnya pelan dan tidak terburu-buru, tidak 
pernah marah, selalu mendengarkan keluhan peserta didik. Peserta didik 
akan menjemput ke kantor guru saat pergantian jam belajar dan guru 
tersebut belum masuk kelas.  

Kendala utama tidak bisa terselenggaranya merdeka belajar yaitu adanya 
target kurikulum yang dibebankan pemerintah kepada para pendidik, 
sehingga proses belajar mengajar terkesan sekedar lewat yang penting 
tersampaikan. Tidak adanya pendalaman materi dan penghayatan 
peserta didik, karena cara penyampaian guru yang terburu-buru. 
Keadaan tersebut secara tidak langsung menjadi beban dan tekanan 
tersendiri bagi pendidik. Pendidik secara tidak langsung harus 
memikirkan bagaimana cara menyampaikan materi secara cepat tetapi 
dapat dipahami oleh peserta didik, muncullah tugas-tugas yang 
dibebankan kepada peserta didik.  

Proses belajar mengajar saat ini bisa menyesuaikan dengan 
perkembangan teknologi, yaitu tidak harus tatap muka di dalam kelas, 
tetapi bisa dilakukan di manapun berada asal terhubung dengan internet. 
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Sistem pembelajaran secara online membuat banyak guru yang khawatir 
materi tidak tersampaikan dengan baik. Bagi peserta didik belajar secara 
online awalnya sangat menyenangkan karena tidak harus capek-capek 
berangkat ke sekolah. Orang tua yang memiliki pendapatan di bawah 
rata-rata harus dengan terpaksa menyediakan perangkat elektonik agar 
anaknya bisa mengakses materi yang diberikan oleh guru. Munculnya 
kebijakan dari pemerintah, mau tidak mau, suka tidak suka keadaan 
tersebut harus dilaksanakan.  

 

Penutup 
Pendidik yang baik harus bisa memahami perilaku peserta didik yang 
beragam, kemampuan pendidik dalam menyampaikan materi kepada 
peserta didik sangat menentukan keberhasilan dalam proses belajar 
mengajar. Pendidik membebaskan peserta didik untuk belajar sesuai 
dengan kemauan dan kemampuan diri, tetapi tetap terdapat beberapa 
instrument sebagai kontrol. Ketika peserta didik bisa menunjukkan 
kreativitasnya dalam proses belajar karena belajar sesuai dengan 
minatnya, maka akan tercipta rasa nyaman dan menyenangkan.  

Orang tua sebagai unsur pendidik utama di rumah, sudah seharusnya 
bisa melihat potensi sang anak, sehingga tidak membandingkan 
kemampuan anak dengan temannya. Pemberian apresiasi dari orang tua, 
sangat membantu merangsang kreativitas anak. Perasaan senang dan 
merasa dihargai oleh orang-orang disekitarnya akan membuat anak 
semakin percaya diri dalam mengembangkan minat belajar sesuai 
dengan kemauannya. Bahagia belajar bukan hanya sebuah slogan, semua 
bisa dilakukan jika berbagai stakeholder saling bergandengan tangan. 
Tidak ada pendidik yang ahli dalam proses belajar mengajar, semua terus 
dan terus belajar, saling berbagai pengetahuan dan pengalaman guna 
terciptanya merdeka belajar guna menciptakan suasana Bahagia belajar 
pada peserta didik.  
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Pendahuluan 
Semangat merdeka kerap lantang disuarakan oleh yang terjajah karena 
identitas dan hakikat dirinya terampas oleh suatu sistem yang berlaku. 
Merdeka menjadi impian akan kebebasan untuk bertindak, bersuara, dan 
mengekspresikan diri. Mandiri dan menjadi diri sendiri.  

Menjadi merdeka niscaya melazimkan gerak di luar tatanan lama. 
Namun, apakah dengan bergerak di luar tatanan lantas kita bebas 
meniadakan aturan yang ada? Tentu tidak. Bagaimana dengan 
kecenderungan ego yang selalui ingin lepas dari kekangan, lalu kemudian 
meliar sesukanya? Tak dipungkiri, rasa merdeka dapat menyebabkan 
eforia; bisa berkobar tanpa kendali terutama bila “merdeka” dimaknai dan 
dihidupi menurut versi ego dan kepentingan masing-masing. Terciptalah 
suatu paradoks: rasa merdeka (yang dihidupi dengan sesukanya) lantas 
kembali membuat hidup terjajah. Penjajah kali ini adalah keakuan diri.  
Jadi, bagaimana seharusnya semangat merdeka dihidupi di tengah dunia 
terus berubah secara konstan? Apakah “aku” ikut terus berubah juga atau 
bagaimana? Semua pihak perlu berefleksi secara terus menerus untuk 
memaknai semangat Merdeka Belajar yang sesungguhnya. 
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Pembahasan 
Craft menuliskan dalam bukunya Education for Diversity bahwa 
education (pendidikan) berakar pada dua kata Latin yaitu educare, yang 
artinya melatih dan membentuk (to train, to mold), dan educere, yang 
artinya memimpin ke luar (to lead out). Sekalipun dua makna ini cukup 
berbeda, namun keduanya mewakili makna pendidikan. Satu sisi 
menganggap pendidikan mampu melestarikan dan meneruskan 
pengetahuan lintas generasi, di sisi lain pendidikan diharapkan untuk 
mempersiapkan generasi baru menghadapi perubahan-perubahan di 
masa depan mereka. Saat keduanya berjalan seimbang maka pendidikan 
menjadi proses yang mengubahkan (a transforming process). 

Program Merdeka Belajar menurut Mendikbud akan menjadi arah 
pembelajaran ke depan yang fokus pada meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia. Apalagi di era perubahan serba cepat ini bangsa Indonesia 
dihadapkan pada tantangan eksternal dan internal. Secara eksternal 
berupa hadirnya Revolusi industri 4.0 yang bertumpu pada cyber-
physical system, dengan didukung oleh kemajuan teknologi, basis 
informasi, pengetahuan, inovasi, dan jejaring, yang menandai era 
penegasan munculnya abad kreatif. Sementara dari internal tantangan 
lainnya berupa gejala melemahnya mentalitas anak-anak bangsa sebagai 
dampak maraknya simpul informasi dan melimpahnya arus 
kemutakhiran dari dunia maya. Perubahan-perubahan ini menuntut 
penyesuaian dan respon yang proaktif dari seluruh pemangku 
kepentingan. 

Melalui tulisan perspektif kritisnya, Educare and Educere: Is a Balance 
Possible in the Educational System, Bass dan Good menuliskan bahwa 
para pemangku kepentingan harus terlibat aktif dalam menjalankan 
peran mereka jika ingin berkomitmen terhadap perubahan-perubahan 
pendidikan di depan. Identitas sistem pendidikan nasional dan para 
pemangku kepentingan menjadi taruhan dalam era perubahan ini. 
Identitas yang sesungguhnya akan terpampang nyata buat semua orang 
melalui kinerja dan produk pendidikan yang kelak dihasilkan.  

Ki Hadjar Dewantara dulu memimpikan bangsa Indonesia menjadi 
bangsa yang merdeka dari segala macam bentuk penjajahan. Beliau 
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menggunakan pendidikan sebagai media untuk mewujudkannya. 
Merdeka lahiriah berarti tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik dan 
lain-lain, sedangkan merdeka batiniah berarti mampu mengendalikan 
diri dan mandiri dengan tanpa melanggar kemerdekaan orang atau 
golongan lain. Menurut Ki Hadjar Dewantara, hakikat pendidikan adalah 
sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam 
diri anak, sehingga anak menjadi individu yang utuh (holistik) ditengah-
tengah masyarakat (nasional dan dunia). Konsep pendidikan Ki Hadjar 
Dewantara adalah tawaran terhadap distorsi-distorsi pelaksanaan 
pendidikan di Indonesia saat ini.  

Program Merdeka Belajar itu ibarat upaya penebusan, transformasi dari 
kondisi terdistorsi menjadi sesuatu yang solid dan kokoh. Ia berproses 
(dirapikan, diperbaiki, dipangkas, pruning) secara terus menerus dan 
proaktif menghasilkan produk pendidikan yang fenomenal dan 
berdampak. Apakah produk pendidikan melalui program Merdeka 
Belajar ini akan fenomenal dan berdampak? Akankah bersifat redemtif 
dan transformastif buat bangsa Indonesia? Kiranya pertanyaan-
pertanyaan ini menjadi motor penggerak dalam diri semua pihak. 

 

Penutup 
Merdeka Belajar adalah suatu fenomena impian, lahir dari intensi untuk 
berubah dan bergerak maju. Sangat baik jika sudah terbangun pondasi 
yang kuat untuk pegang kendali, sehingga gerak dan semangat merdeka 
ini tidak sekedar mengikuti “arah angin” rupa-rupa fenomena yang ada di 
sekitarnya atau bahkan di dunia. Gerak tanpa pondasi adalah gerak tanpa 
identitas, karena identitas sejati tampak melalui integritas yang 
ditunjukkan. Lalu, pondasi tak tergoyahkan yang seperti apa yang 
dibutuhkan oleh semangat Merdeka Belajar? Apakah berupa 
pengejahwantahan identitas bangsa? Atau, nilai-nilai persatuan dalam 
keragaman bangsa? 

Kemerdekaan juga sejatinya lekat dengan rasa syukur yang darinya lahir 
karya-karya besar untuk kemajuan bersama. Menjadi merdeka artinya 
tidak terkungkung oleh kelaziman, namun kreatif mengambil bagian 
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untuk menyusun tatanan yang lebih baik. Merdeka Belajar kiranya 
menjadi momen redemtif dan transformatif buat semua pemangku 
kepentingan pendidikan, termasuk pendidik. Semoga terwujud tatanan 
pendidikan baru yang lebih baik, yang mengubahkan dan 
mentransformasi bangsa ini. Berharap Merdeka Belajar bisa menjadi 
tonggak bersejarah bagi generasi masa depan nanti.  

Ya, program Merdeka Belajar bukanlah solusi akhir, tetapi adalah awal 
perjuangan baru. 

Bersediakah kita? Siapkah? Mampukah? Lagi-lagi ini menjadi 
pertanyaan untuk kita semua. 
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Pendahuluan 
Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam membangun 
karakter sebuah bangsa sekaligus sebagai pendukung utama 
penyelenggaraan pembangunan. Hal ini sejalan dengan amanat UU No 
20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yang 
menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Wawan Suyatmiko selaku Manajer Riset Transparency International 
Indonesia (TII) pada Kamis (28/1/2021) mengatakan bahwa skor Indeks 
Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 berada di angka 37 pada 
skala 0-100. Adapun skor 0 sangat korup dan skor 100 sangat bersih. "IPK 
Indonesia tahun 2020 ini berada pada skor 37 dengan ranking 102 dari 180 
negara dan skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu.” 

Menurut Wawan, Indonesia berada di posisi 85. "Jika tahun 2019 lalu kita 
berada pada skor 40 dan ranking 85, ini 2020 kita berada di skor 37 dan 
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ranking 102. Negara yang mempunyai skor dan ranking sama dengan 
Indonesia adalah Gambia.” 

Sedangkan menurut Nurul Ghufron Wakil Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) sampai dengan 18/3/2021 jumlah Kepala Daerah Hasil 
Pilkada yang Terjerat Kasus Korupsi sebanyak 429 Kepala Daerah. Ratna 
Megawangi (2004) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa budaya 
korupsi yang merupakan praktik pelanggaran moral (ketidakjujuran, 
tidak tanggung jawab, rendahnya disiplin, rendahnya komitmen kepada 
nilai-nilai kebaikan), adalah penyebab utama negara sulit untuk bangkit 
dari keadaan kritis. 

 

Pembahasan 
Berdasarkan semua realita tersebut di atas, membuktikan bahwa bangsa 
ini sedang mengalami krisis karakter jujur. Berbagai kasus ketidakjujuran 
terus saja dilakukan oleh para pejabat di negeri ini dan jika diteliti lebih 
jauh, pelaku korupsi umumnya dilakukan oleh kaum terpelajar lulusan 
sekolah atau perguruan tinggi. Hal itu mencerminkan sekolah dan 
perguruan tinggi ternyata belum mampu membekali sikap dan perilaku 
jujur bagi para lulusannya.  

1. Belajar Jujur Dari Denmark 
Denmark adalah sebuah negara kecil yang terletak paling selatan dari 
negara-negara Skandinavia, berbatasan dengan Swedia, Norwegia dan 
Jerman. Total luas Denmark 42.943 km2 dengan jumlah penduduk 5,84 
juta jiwa (per tahun 2021). Denmark adalah negara dengan skor Indeks 
Persepsi Korupsi (IPK) tertinggi (88 poin) dari 180 negara di dunia pada 
tahun 2020. Angka ini naik 1 poin jika dibandingkan dengan perolehan 
tahun 2019.  

Denmark adalah salah satu negara termakmur di dunia dan menjadi salah 
satu tempat yang paling nyaman untuk hidup dan bertempat tinggal. 
Mengapa Denmark menjadi salah satu negara paling makmur, paling 
bahagia dengan tingkat korupsi nyaris nol di dunia? 
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Orang Denmark ternyata sangat percaya bahwa semua kebaikan yang ada 
di negaranya berawal dari kejujuran, pada saat seorang jujur maka semua 
fasilitas umum untuk rakyat akan terbangun dengan baik oleh 
pemerintah, sebagaimana mestinya sesuai standar mutu yang telah 
ditetapkan di segala bidang mulai dari kesehatan, pendidikan, 
kesejahteraan, dll. Mereka yakin jika setiap aparat pemerintah jujur, 
mulai dari pejabat, menteri, polisi dan seterusnya dan rakyatnya jujur, 
maka sebuah negara bisa menjadi makmur tanpa perlu menjadi negara 
yang paling pintar di bidang pendidikan. 

Ternyata memang benar, Denmark masuk dalam salah satu negara 
dengan tingkat korupsi nyaris nol, seperti juga di Finlandia dan New 
Zealand. Karena kejujuran itulah akhirnya pendidikan di negara ini pun 
menjadi lebih baik dan sangat maju. Jadi tidak salah jika kita katakan 
bahwa ketidakjujuran (mental korup), akan melahirkan bencana berantai 
dalam sebuah negara. Mereka begitu yakin bahwa kejujuran adalah awal 
dari semua kebaikan dan bukannya kepintaran. 

Mereka tidak terlalu pusing jika seorang anak belum bisa berhitung saat 
masuk SD atau bahkan setelah sekolah SD, tapi mereka sangat peduli jika 
seorang anak tidak jujur dan beretika buruk. Nah, sebagai penduduk 
paling bahagia di dunia, bagaimana cara orang Denmark dalam 
membesarkan anak-anak sehingga bisa menjadi anak yang bahagia pula? 

Menurut buku The Danish Way of Parenting yang ditulis oleh Jessica 
Joelle Alexander dan Iben Dissing Sandahl, terdapat 6 teori pola asuh 
orang tua yang harus diterapkan pada anak.  

Teori ini disingkat menjadi PARENT (orangtua). 

1. P for Play (bermain) 
Orangtua Denmark membebaskan anak-anaknya untuk 
bermain. Bahkan mereka diperbolehkan sekolah setelah 
menginjak usia 7 tahun. Sehingga anak di Denmark memiliki 
banyak waktu untuk bermain sebelum usia sekolah. Dari 
permainanlah mereka belajar mengenai banyak hal seperti 
ketangguhan, bersosialisasi dan bergaul, serta mengendalikan 
diri. 
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2. A for Authencity (autentisitas) 
Anak-anak di Denmark sudah diajarkan untuk jujur pada diri 
sendiri dan mengenali emosi yang dirasakannya sejak kecil. 
Sebagai orangtua, mengajarkan dan memperlihatkan kejujuran 
emosi jauh lebih penting dibandingkan kesempurnaan. Di 
Indonesia dan negara lainnya ending sebuah film biasanya 
berakhir bahagia, tetapi tidak dengan film di Denmark. Akhir 
film yang sedih maupun menggantung akan membuat anak 
mengembangkan pikirannya dan merasa lebih bahagia. Mereka 
mampu merasa bahagia akan kehidupan yang mereka jalani 
karena tidak sesedih cerita di televisi. Sehingga mereka biasa 
mengenal emosi sedih, kecewa maupun bahagia dan menjadi 
tidak mudah iri dengan kebahagiaan orang lain. 

3. R for Reframing (memaknai ulang) 
Reframing adalah melihat segala sesuatu dari beberapa sisi. Hal 
ini sudah diajarkan para orangtua di Denmark pada anak-
anaknya. Mereka dikenal sebagai optimis realistis, yakni orang 
yang selalu mampu menemukan sisi positif dari segala hal tetapi 
tetap realistis. Mama juga bisa menerapkan reframing untuk 
mendidik si Kecil, dengan begitu pikirannya akan menjadi lebih 
kritis, mampu berempati serta tidak mudah berpikiran negatif 
pada orang lain. Hindari memberi label yang negatif pada anak 
karena khawatirnya saat besar nanti anak akan mendefinisikan 
dirinya sesuai label yang ia dapatkan sejak kecil. 

4. E for Empathy (empati) 
Anak-anak di Denmark diajarkan untuk selalu berempati pada 
orang lain. Hal ini tidak hanya dilatih oleh orangtua, bahkan guru 
di sekolahpun ikut serta. Apabila ada anak yang marah atau 
menangis, biasanya orangtua akan bertanya kira-kira apa alasan 
anak tersebut marah maupun menangis. Sehingga anak pun 
dapat tumbuh rasa empatinya terhadap orang lain. 
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Salah satu pilar yang diajarkan orang Denmark pada 
keturunannya adalah tidak menghakimi orang lain bahkan anak-
anak sekalipun. Mereka sangat menghormati keputusan yang 
dibuat oleh orang lain. Mampu berempati dengan baik membuat 
penduduk Denmark lebih jujur terhadap perasaannya, karena 
orang lain akan berempati terhadap apa yang mereka alami. 

5. N for No ultimatums (tanpa peringatan) 
Orangtua di Denmark mendidik anak-anaknya dengan penuh 
rasa hormat dan bebas dari ketakutan serta ancaman. Berbeda 
dari gaya pengasuhan negara lain di mana orangtua ingin selalu 
ditakuti dan dipatuhi pada detik itu juga. Akan ada perbedaan 
antara anak yang dididik untuk hormat terhadap orangtua 
dengan anak yang takut pada orangtua. Di mana anak yang 
hormat akan memiliki kedekatan dan hubungan yang harmonis 
dengan kedua orangtuanya, sementara anak yang dididik takut 
pada orangtua tidak akan memiliki kedekatan emosional seperti 
ada jurang pemisah antara keduanya. 

6. T for Togetherness (kebersamaan) 
Bagi orang Denmark, kebersamaan untuk berkumpul dengan 
keluarga sangatlah penting. Oleh sebab itu, sesibuk apapun 
mereka akan selalu menghabiskan hari libur untuk berkumpul 
bersama keluarga tercinta. Berkumpul disini bisa dalam bentuk 
mengobrol, makan bersama maupun melakukan kegiatan yang 
menyenangkan bersama satu sama lain. 

2. Belajar dari Hatta dan Hoegeng 
Cara lain untuk menekan korupsi di Indonesia dapat dilakukan, jika para 
aparat dan pejabat pemerintah memiliki sikap jujur dan hidup sederhana 
seperti yang ditunjukkan oleh Proklamator RI Mohammad Hatta dan 
Mantan Kapolri (1968-1971) Jenderal Hoegeng Imam Santoso.  

Kisah tentang kejujuran, kesederhaan, ketekunan dan tidak kenal 
kompromi Bung Hatta bagi pejabat Indonesia telah menjadi legenda. 
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Dikisahkan oleh I Wangsa Wijaya, sekretaris pribadi sang wakil presiden 
yang selalu menolak menerima uang, tepatnya pada 1971 ketika ia pergi 
berobat ke Belanda. Saat tiba di Indonesia, Bung Hatta bertanya kepada 
Wangsa tentang catatan penerimaan dan pemakaian uang selama 
perjalanan. Ketika mengetahui ada sisa uang, ia memerintahkan Wangsa 
mengembalikan kepada negara dan mengucapkan terima kasih kepada 
presiden. Wangsa pun bergegas mengembalikan uang ke Sekretariat 
Negara. Namun, Wangsa malah dijadikan bahan tertawaan di sana. 
Alasannya, uang yang sudah dikeluarkan dianggap sah menjadi orang 
yang dibiayai. Apalagi, yang dibiayai adalah mantan wakil presiden yang 
ditanggung negara. Singkat cerita, Wangsa pun berhasil mengembalikan 
uang kepada Sekneg sembari membawa bukti penyerahan. Setelah itu, 
Bung Hatta puas. 

Kisah lain Bung Hatta bisa dilihat dari cerita tentang sepatu Bally, di mana 
hingga akhir hayatnya, Hatta tidak pernah memiliki sepatu merek Bally 
impiannya tersebut. Tak lama setelah wafat pada 14 Maret 1980, keluarga 
Bung Hatta menemukan lipatan guntingan iklan lama dalam dompetnya. 
Iklan itu adalah iklan sepatu merek Bally, yang dulu disimpannya. 
Padahal, dengan jabatannya sebagai wakil presiden dan berasal dari 
keluarga yang cukup mampu, bukan perkara sulit untuk 
mendapatkannya. Hatta bersikukuh untuk tidak memilikinya, karena dia 
memilih untuk hidup sederhana. 

Jenderal Hoegeng merupakan sosok yang dikenal karena integritasnya. 
Karakternya yang tegas dan teguh menjaga kehormatan ini juga terukir 
berkat guyonan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur 
dalam sebuah diskusi di Bentara Budaya Jakarta, Gus Dur mengatakan, 
hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia: polisi tidur, patung polisi, dan 
Jenderal Hoegeng. 

Kisah kejujuran Hoegeng, bermula setelah lulus PTIK pada 1952, ia 
ditempatkan di Jawa Timur. Namun, integritasnya diuji saat menjadi 
Kepala Reskrim di Sumatera Utara. Saat itu Hoegeng menolak rumah 
pribadi dan mobil yang disediakan cukong judi. Hoegeng memilih tinggal 
di hotel, hingga kemudian dia mendapat rumah dinas. Setelah mendapat 
rumah dinas, dia juga menolak rumah itu diisi dengan segala macam 
perabot pemberian orang, yang dianggapnya sebagai bentuk suap. Saat 
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pemberi perabot itu tidak mau menerima pengembalian barang itu, 
Hoegeng tetap mengeluarkannya dari rumah dinas dan meletakkannya 
di pinggir jalan. Usai bertugas di Medan, dia ditempatkan di Jakarta. 
Untuk sementara, perwira polisi itu bahkan rela tinggal di garasi rumah 
mertuanya di Menteng. 

 

Penutup 
Untuk membangun Indonesia yang kuat dan makmur membutuhkan 
karakter, perilaku dan kejujuran dari semua pejabat dan masyarakatnya, 
bukan sekedar angka-angka akademik yang tertera di buku rapor sekolah. 
Belajarlah juga dari pengalaman negara lain dan mulailah dari lingkungan 
terkecil yaitu keluarga kita sendiri. Mari kita bangun Indonesia makmur 
dan maju bersama masyarakat yang jujur, berakhlak mulia dan religius. 
Kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam membangun 
negara beliau memulainya dengan membangun akhlak dan perilaku 
masyarakatnya. Dan ingatlah selalu kata-kata bijak yang sangat terkenal 
dari Bung Hatta, “kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang 
cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit 
diperbaiki.” 
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Pendahuluan 
Sains berupaya menjelaskan berbagai fenomena alam dan menyelesaikan 
masalah yang dihadapi manusia dengan menggunakan metode ilmiah. 
Biasanya metode ilmiah yang digunakan ilmuwan dalam menyelesaikan 
masalah terdiri atas enam langkah yakni merumuskan masalah, 
mengajukan hipotesis, merancang percobaan, melakukan percobaan, 
menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Namun demikian, tidak 
semua masalah yang dihadapi bersifat kongkret sehingga terkadang 
sangat sulit melakukan metode ilmiah dengan percobaan langsung.  

Komputasi numerik berhubungan erat dengan penggunaan komputer 
untuk mensimulasi, memvisulisasi dan memecahkan suatu masalah. 
Tentu saja dalam komputasi numerik ini juga melibatkan metode 
numerik. Metode numerik secara umum didefinisikan sebagai metode 
yang memformulasikan suatu fenomena alam dalam bentuk persamaan 
matematis di mana persamaan matematisnya dapat diselesaikan hanya 
dengan operasi hitungan. Metode numerik biasanya digunakan untuk 
memecahkan berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan secara 
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eksak baik karena sifatnya yang tidak linear maupun rumitnya persamaan 
matematik yang digunakan. Komputasi numerik sangat penting dalam 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernyataan tersebut 
tidaklah keliru karena pada kenyataannya fenomena alam tidaklah selalu 
bersifat linear dan tidak selalu berlaku konsep idealisasi seperti layaknya 
di kajian teori untuk siswa sekolah menengah. Konsep idealisasi ini 
biasanya sering muncul untuk mempermudah siswa/mahasiswa 
memahami fenomena yang sedang dipelajari. Padahal sebenarnya konsep 
idealisasi ini sangat tidak tepat untuk menjelaskan fenomena yang 
sebenarnya terjadi. Sebagai contoh pada bidang fisika, konsep idealisasi 
biasanya digunakan untuk menjelaskan fenomena gerak vertikal/ gerak 
jatuh bebas di mana gesekan udara diabaikan. Tentu saja mengabaikan 
gesekan udara pada pembahasan gerak vertikal pada tingkat universitas 
sangat tidak tepat karena dengan mengabaikan hambatan udara, 
mahasiswa akan kesulitan memahami berbagai besaran fisika dalam 
gerak vertikal seperti konsep kecepatan terminal. 

Peran komputasi numerik sangatlah penting sehingga di berbagai 
belahan negara di dunia, komputasi numerik diajarkan sejak siswa berada 
di sekolah menengah atas. Sayangnya, di Indonesia di tingkat perguruan 
tinggi, komputasi numerik biasanya hanya diajarkan pada mahasiswa 
sains (ilmu murni) dan teknik, tidak diajarkan pada mahasiswa 
pendidikan sains seperti pendidikan fisika, apalagi untuk siswa sekolah 
menengah atas. Padahal banyak penelitian menunjukkan bahwa 
komputasi numerik sangat penting dikuasai oleh guru untuk 
mempersiapkan siswa-siswanya menyesuaikan diri dengan 
perkembangan zaman. Pada umumnya, kesulitan yang dihadapi 
perguruan tinggi untuk mengintegrasikan komputasi numerik dalam 
kurikulum adalah padatnya kurikulum sehingga hampir tidak mungkin 
untuk menambahkan mata kuliah komputasi numerik dan penguasaan 
bahasa pemrogram komputer mahasiswa yang masih minim. 
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Pembahasan 
Poduk sains seperti hukum maupun teori biasanya terbentuk dari 
serangkaian pengamatan terhadap berbagai fenomena alam yang 
kemudian disajikan dalam suatu bentuk persamaan matematis. 
Pemodelan fenomena alam secara matematis ini dapat menimbulkan 
kesulitan bagi mahasiswa/siswa untuk memahami makna dari fenomena 
alam yang sesungguhnya terjadi. Seiring dengan semakin kompleksnya 
materi yang dipelajari mahasiswa maka semakin rumit persamaan 
matematisnya. Oleh karena itu mahasiswa dituntut menguasai metode-
metode tertentu untuk memecahkan masalah tersebut. Salah satu 
metode yang biasa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yaitu 
metode analitik, namun seiring semakin kompleksnya permasalahan 
yang harus dipecahkan maka diperlukan metode numerik tertentu agar 
masalah matematis tersebut dapat dipecahkan dengan operasi 
perhitungan. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, 
penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian metode 
numeriknya biasanya menggunakan bantuan komputer (komputasi 
numerik).  

Komputasi numerik sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan seperti 
lulusan fisika saat mereka bekerja. Selain dibutuhkan di dunia kerja, 
komputasi numerik juga diperlu diajarkan dalam proses pembelajaran di 
kelas karena komputasi numerik dapat memberikan berbagai 
keuntungan pedagogy seperti dapat mengembangkan kemampuan 
analitis, memfasilitasi pembelajaran melalui simulasi dan visualisasi 
berbagai sistem dan fenomena alam serta meningkatkan kualitas 
pembelajaran.  

Salah satu keunggulan komputasi numerik dibandingkan metode analitik 
adalah dapat menunjukkan berbagai fenomena alam yang lebih nyata 
dengan menganalisis berbagai faktor yang harus dianalisis. Pada 
umumnya faktor-faktor ini banyak yang diabaikan dalam metode analitik 
dengan pertimbangan untuk mempermudah analisis masalah. 
Komputasi numerik dapat memberikan kesempatan mahasiswa belajar 
berdasarkan paradigma problem solving (pemecahan masalah) secara 
lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. 
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Namun demikian, mengajarkan komputasi numerik kepada mahasiswa 
seperti pada pendidikan fisika S-1 masih menjadi tantangan, apalagi 
untuk siswa sekolah menengah atas. Berbagai penelitian telah dilakukan 
untuk menemukan cara terbaik mengajarkan komputasi numerik seperti 
untuk mahasiswa pendidikan fisika S-1. Namun pada kenyataannya, pada 
berbagai kasus yang terjadi di berbagai universitas di benua Amerika dan 
Eropa, karena rumit dan padatnya kurikulum yang digunakan sehingga 
hampir tidak mungkin mengajarkan komputasi numerik sebagai mata 
kuliah dengan nilai kredit sendiri. Berbagai upaya telah dilakukan untuk 
mengatasi masalah ini, seperti dengan mengintegrasikan komputasi 
numerik dalam mata kuliah wajib yang dipadukan dengan kegiatan 
praktikum di laboratorium dilengkapi sumber materi dalam web dan 
memberikan pelatihan tambahan. 

Sebagian besar mahasiswa juga mengalami kendala untuk membuat 
visualisasi dan simulasi karena mahasiswa harus menguasai bahasa 
pemrograman komputer tertentu. Dengan demikian, untuk mengajarkan 
komputasi numerik, mahasiswa harus belajar bahasa pemrograman 
tertentu yang tentu saja akan semakin menyulitkan mahasiswa. 
Penggunaan bahasa pemrograman yang mudah dan gratis seperti Python 
maupun bahasa pemrograman berbayar seperti Origin dan IGOR juga 
menimbulkan masalah karena mahasiswa tinggal menggunakan program 
yang sudah jadi. Dengan demikian mahasiswa akan menganggap 
komputasi numerik sebagai kotak hitam yang tidak mereka pahami. Oleh 
karena itu penggunaan program yang menuntut mahasiswa aktif 
membuat sendiri bahasa pemrogramannya merupakan pilihan yang 
paling tepat. 

Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengajarkan komputasi 
numerik dengan keterbatasan kemampuan mahasiswa tentang bahasa 
pemrograman komputer adalah menggunakan spreadsheet excel. 
Spreadsheet excel merupakan salah satu software spreadsheet yang 
biasanya sudah terinstall dikomputer ketika mahasiswa membeli 
komputer. Pada umumnya mahasiswa sudah terbiasa menggunakan 
spreadsheet excel sejak mereka duduk di sekolah menengah atas. Dengan 
demikian masalah yang perlu dicarikan solusinya adalah bagaimana 
mengajarkan konsep komputasi numerik dengan spreadsheet excel. 
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Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengajarkan komputasi 
numerik dengan spreadsheet excel adalah penggunaan pemodelan 
numerik dengan spreadsheet. Dengan pemodelan numerik 
menggunakan spreadsheet excel, mahasiswa dapat dilatih membuat 
model sistem dinamis tanpa menuntut pengetahuan mendalam tentang 
persamaan differensial seperti solusi analitiknya. Pemodelan numerik 
dengan spreadsheet excel dapat membantu siswa sekolah menengah atas 
memahami hubungan sebab akibat yang disebabkan rangkaian umpan 
balik yang tampak dalam model spreadsheet. Sebagai contoh dalam 
peristiwa peluruhan radio aktif. Berdasarkan pemodelan spreadsheet 
excel ini, siswa hanya perlu mengubah berbagai nilai parameter tentang 
peluruhan radio aktif untuk melihat hubungan sebab akibat yang secara 
matematis dinyatakan dalam persamaan differensial. Dengan demikian 
pemodelan numerik dengan spreadsheet dapat menjadi sarana 
mahasiswa maupun siswa belajar komputasi numerik memahami 
berbagai fenomena alam yang melibatkan situasi umpan balik tanpa 
harus belajar persamaan differensialnya terlebih dahulu. 

 

Penutup 
Spreadsheet excel merupakan salah program komputer yang tidak 
membutuhkan penguasaan bahasa pemrograman bagi penggunanya. 
Mayoritas siswa sekolah menengah atas dan mahasiswa familiar 
spreadsheet excel. Dengan demikian spreadsheet excel sangat potensial 
digunakan untuk mengajarkan komputasi numerik. Tentu saja 
dibutuhkan pengetahuan guru/dosen tentang pemodelan dengan 
spreadsheet excel sebagai bagian komputasi numerik.  

Sejak di sekolah menengah atas, seharusnya siswa sudah dibiasakan 
menggunakan spreadsheet excel untuk memecahkan berbagai masalah 
dalam berbagai pelajaran, bukan hanya pelajaran ekonomi atau akuntansi 
saja. Siswa dapat diperkenalkan memecahkan berbagai persolan fisika, 
kimia, maupun matematika dengan spreadsheet excel walapun dengan 
pendekatan analitis. Pada saat mahasiswa duduk di semester awal, 
mereka dapat diajarkan komputasi numerik dengan pemodelan 
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spreadsheet excel. Pada semester selanjutnya mahasiswa dapat belajar 
tentang komputasi numerik dengan berbagai metode numerik dengan 
menggunakan program komputer lain maupun tetap menggunakan 
spreadsheet excel. 
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Pendahuluan 
Konsep pendidikan merdeka belajar di antaranya adalah pengembangan 
pola pikir dan inovasi. Artinya siswa ditantang untuk mampu berpikir 
kritis dengan analisis yang baik dan mampu berinovasi terhadap 
instrumen dan penyelesaian masalah. Fokusnya adalah bagaimana siswa 
mampu menjawab persoalan dalam bentuk proyek seperti dikutip dalam 
pintek.id. Untuk dapat lebih memahami tentang pembelajaran berbasis 
proyek, ikuti penjelasan tentang topik ini. 

 

Pembahasan 
Apa itu pembelajaran berbasis proyek? Pembelajaran Berbasis Proyek 
atau Project Base Learning disingkat menjadi PBL merupakan model 
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu 
investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. PBL lebih dari sekedar 
metode pengajaran. Seperti dikutip dari educatorsusa.org, PBL 
merupakan revitalisasi pendidikan bagi siswa agar dapat berkembang 
secara intelektual dan emosional. Siswa akan memperoleh pengetahuan 
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dan keterampilan dengan menghadapi tantangan, dan masalah dunia 
nyata selamat periode proyek. Tantangan dan masalah yang dihadapi, 
bertujuan agar siswa mampu dalam mengembangkan dan meningkatkan 
kemampuannya dalam berpikir kritis, melakukan analisis, memecahkan 
permasalahan, bekerjasama dengan tim dan manajemen diri. Selain 
perkembangan dalam berpikir kritis, kolaboratif dan inovatif, siswa dapat 
mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi (literasi 
komunikasi). Siswa dapat menampilkan hasil karyanya kepada 
masyarakat. Siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam 
berbicara di depan publik melalui presentasi hasil ataupun melakukan 
promosi produk yang dihasilkan kepada masyarakat, ataupun publikasi 
dalam bentuk tulisan atau laporan dari hasil karyanya  

Mengapa PBL? Menurut educatorsusa.org PBL adalah kunci integral 
untuk meningkatkan kesuksesan siswa dan pertumbuhan jangka 
panjang. Melalui kolaborasi, refleksi, dan pengambilan keputusan 
individu memberikan siswa gambaran dan pembelajaran tentang situasi 
dunia nyata yang akan mereka hadapi saat mereka dewasa. PBL dapat 
mengembangkan pembelajaran dan menyediakan konten dan 
keterampilan yang dapat diterapkan siswa secara aktif dalam kehidupan 
di masa depan.  

PBL tidak hanya bermanfaat bagi siswa, di sisi lain kita sebagai pendidik 
(guru atau dosen) memiliki kesempatan untuk terlibat dengan siswa lebih 
intens dengan menemukan minat dan perhatian siswa serta memberikan 
motivasi dan membangkitkan semangat siswa untuk belajar 
berpartisipasi dan aktif. PBL merupakan salah satu cara kita sebagai 
pendidik untuk membangun budaya mandiri, keterbukaan dan semangat 
kerja tim serta mendorong kolaborasi dengan menghubungkan siswa 
dengan komunitas dan dunia nyata. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam PBL. Dalam pelaksanaannya, 
untuk penerapan PBL tentu saja siswa dituntut untuk menggunakan 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK). TIK digunakan mulai dari 
mencari informasi, membuat proposal, menganalisis, berhubungan 
dengan sesama tim, pembimbing (guru atau dosen) dan pihak lain 
misalnya mentor dari dunia usaha dan dunia industri. Sehingga siswa 
dituntut untuk memiliki kemampuan dalam TIK (literasi TIK). Siswa 
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dapat membuat tulisan, laporan atau presentasi dalam bentuk power 
point atau video dengan bermacam-macam aplikasi untuk menampilkan 
visualisasi yang lebih baik. TIK pun mempermudah dan mempercepat 
kolaborasi dan komunikasi antar stakeholder. Komunikasi dapat 
dilakukan di manapun dan kapan pun tanpa dibatasi oleh ruang dan 
waktu dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti whats’ application 
group, zoom meeting, google meeting, skype dan lain-lain.  

PWMP sebagai satu contoh PBL. Salah satu contoh bentuk PBL adalah 
program Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian atau disingkat 
dengan PWMP. PWMP merupakan salah satu bentuk pembelajaran 
berbasis proyek yang digagas oleh Kementerian Pertanian yang 
dilaksanakan di salah satu sekolah vokasi di Bogor untuk berinovasi 
terhadap instrumen dan penyelesaian masalah dalam proyek 
pengembangan kewirausahaan di sektor pertanian. Tujuannya adalah 
untuk mengembangkan jiwa wirausaha bagi siswa di bidang pertanian 
dalam bentuk bisnis. 

Siswa belajar untuk berkolaborasi dengan membentuk tim yang memiliki 
minat usaha yang sama, kemudian mereka dituntut untuk membuat 
sebuah proposal bisnis usaha pertanian. Mereka akan difasilitasi sejumlah 
modal dan dalam menjalankan bisnisnya akan didampingi oleh 
pembimbing sebagai motivator dan stakeholder dari dunia usaha atau 
dunia industri sebagai mentor.  

Melalui PWMP diharapkan siswa dapat mengaplikasikan teori yang 
didapat dan menimba pengalaman berdasarkan kegiatan bisnis nyata 
yang mereka lakukan. Dengan melakukan bisnis sesuai minat (student 
voice and choice), diharapkan siswa termotivasi untuk menjalankan 
bisnisnya. Melalui PWMP, siswa tidak saja diasah untuk 
mengembangkan pengetahuan konten yang mendalam tentang bisnis 
pertanian, namun juga pemikiran kritis, kolaborasi, kreativitas, dan 
keterampilan komunikasi. 

Berikut pendapat Fi salah satu peserta PWMP yang melaksanakan bisnis 
budidaya ayam buras tentang manfaat PWMP, “manfaat PWMP tentu 
lumayan banyak, kita bisa belajar untuk beternak dengan baik dengan 
cara langsung mempraktikkannya, dan menurut saya PWMP ini 
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merupakan kegiatan wirausaha yang mengajarkan kita untuk mandiri 
dan kreatif dalam mencari informasi baik itu mengenai sistem 
pemeliharaan sampai ke sistem pemasaran. Kadang saya mencari 
informasi ke Balitnak, ke peternak-peternak di sekitar Bogor, bahkan 
untuk pemasaran saya sempat terjun langsung ke pasar…. Pengalaman 
dan pembelajaran lumayan banyak kita dapatkan dari PWMP ini…”. 

 

Penutup 
Dari pemaparan salah seorang peserta PWMP tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa PWMP dapat menjadi satu contoh PBL dalam upaya 
mengembangkan pembelajaran dan menyediakan konten dan 
keterampilan yang dapat diterapkan siswa secara aktif sesuai dengan 
minat (student voice and choice) dalam kehidupan nyata di masyarakat 
baik kini maupun untuk bekal di masa depan.  

Hasil dari praktik atau pembelajaran langsung di lapangan adalah 
pengalaman. Pengalaman di lapangan atau dunia nyata yang diperoleh 
siswa merupakan pembelajaran terbaik bagi siswa. Seperti kata bijak atau 
pepatah yaitu “pengalaman adalah guru yang terbaik”.  
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Pendahuluan 
Pembelajaran daring atau dalam jaringan merujuk kepada penggunaan 
teknologi informasi dan komunikasi sebagai media dalam melaksanakan 
pembelajaran. Peserta didik atau siswa terhubung dengan pendidik atau 
guru dalam jaringan internet. Pembelajaran daring memberikan peluang 
pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Peserta didik 
dan pendidik dapat berada di tempat yang berbeda dan waktu yang tidak 
bersamaan. Kondisi ini berbeda dengan pembelajaran konvensional yang 
umumnya dilakukan yaitu pendidik dan peserta didik melaksanakan 
pembelajaran di tempat dan waktu yang sama. Munculnya istilah daring 
atau dalam jaringan internet, juga memunculkan istilah untuk tidak 
kondisi tidak berada dalam jaringan internet yaitu luar jaringan atau 
luring. 

Pendidik dapat melaksanakan pembelajaran daring secara penuh atau 
campuran. Pembelajaran daring secara penuh tidak melibatkan 
pertemuan secara luring. Semua pertemuan daring secara penuh 
dilakukan secara daring baik itu secara sinkron maupun asinkron. 



262 Merdeka Belajar Merdeka Mengajar 

 

Pertemuan sinkron merujuk pada pertemuan yang dilakukan secara 
daring pada waktu yang bersamaan. Pendidik dan peserta didik dapat 
berada di tempat yang berbeda-beda, namun waktu pertemuannya pada 
waktu yang sama. Pertemuan sinkron memanfaatkan teknologi seperti 
teleconference atau video telephony untuk melaksanakan pertemuan. 
Dengan teknologi tersebut seolah-olah pendidik dan peserta didik seperti 
melakukan pertemuan secara langsung di kelas. Pendidik dan peserta 
didik berinteraksi secara langsung. Pertemuan yang dilakukan umumnya 
terjadwal sama seperti pertemuan yang dilakukan secara langsung di 
kelas.  

Pertemuan asinkron merujuk pada pembelajaran yang dilakukan oleh 
pendidik dan peserta didik di tempat yang berbeda dan waktu yang tidak 
bersamaan. Sebagai contoh pendidik dapat meletakkan materi 
pembelajaran di suatu Learning Management System (LMS) yang dapat 
diakses oleh peserta didik sewaktu-waktu. Peserta didik mendapatkan 
kemandirian dan kebebasan untuk mengatur waktu dan kecepatannya 
dalam belajar. Umumnya materi disajikan secara sistematis dan ketika 
suatu materi telah selesai terdapat quiz untuk melanjutkan ke materi 
selanjutnya dan hal tersebut peserta didik sendiri yang menentukan. 
Meskipun tidak berinteraksi secara langsung, pendidik dan peserta didik 
dapat berinteraksi pada fitur diskusi yang umumnya terdapat pada LMS. 

Pembelajaran daring secara campuran atau blended merupakan 
kombinasi daring dan luring. Bentuk dari pertemuan daring secara 
campuran umumnya terdapat pertemuan yang dilakukan secara daring 
seperti menggunakan LMS dan pertemuan yang dilakukan secara luring 
seperti pertemuan tatap muka langsung yang dilakukan di kelas. Bentuk 
lain dari pembelajaran ini adalah flipped classroom yang menggabungkan 
pertemuan tatap muka langsung dengan pertemuan secara daring. 
Umumnya materi pembelajaran diunggah di suatu LMS dan peserta didik 
mengakses dan mempelajarinya secara mandiri sehingga peserta didik 
memiliki pengetahuan terkait materi tersebut sebelum pertemuan tatap 
muka secara langsung. Pada sesi pertemuan tatap muka secara langsung 
dilaksanakan pembahasan, diskusi dan latihan sehingga melibatkan siswa 
dalam pembelajaran aktif.  
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Salah satu tantangan dalam pembelajaran daring adalah membuat 
peserta didik terlibat dan termotivasi dalam pembelajaran. Pendidik 
harus membuat pembelajaran menyenangkan, menantang dan sesuai 
dengan tujuan pembelajaran sehingga peserta didik semakin terlibat dan 
termotivasi dalam pembelajaran. Salah satu upaya yang dapat digunakan 
dalam pembelajaran daring adalah menggunakan strategi gamification 
atau gamifikasi. 

 

Pembahasan 
Sebagian besar orang menyukai bermain game. Kata game disini jika 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti permainan. 
Namun saat ini kata game lebih identik untuk menyebutkan permainan 
video game yaitu permainan yang menghadirkan lingkungan virtual 
dengan memanfaatkan perangkat digital. Dengan menggunakan 
perangkat digital, berbagai macam bentuk game dengan berbagai 
aktivitas dapat diwujudkan. Aktivitas yang memiliki keterbatasan atau 
mustahil untuk dilaksanakan di dunia nyata dapat diwujudkan melalui 
lingkungan virtual yang diciptakan oleh game. Game mempunyai unsur 
menyenangkan sehingga membuat penggunanya menjadi terlibat dan 
termotivasi dalam melakukan aktivitas memainkan game. Unsur 
menyenangkan tersebutlah yang diharapkan mampu meningkatkan 
motivasi dan keterlibatan penggunanya sehingga sebuah aktivitas 
dikemas dalam bentuk game.  

Pengemasan aktivitas dalam bentuk menyerupai game melahirkan istilah 
Gamification atau gamifikasi yang merupakan strategi menggunakan 
elemen game dalam konteks bukan game. Gamification telah diterapkan 
di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Strategi 
gamification digunakan untuk membuat aktivitas pembelajaran 
menyerupai game sehingga mempunyai unsur yang menyenangkan dan 
berdampak pada keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik. Upaya 
tersebut tentunya dilakukan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. 

Beberapa pandangan menyebutkan game dan gamification adalah hal 
serupa namun berbeda. Gamification merupakan sebuah proses untuk 
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membuat aktivitas menyerupai game sehingga membuatnya tidak 
sekompleks game. Gamification hanya menggunakan elemen dari game 
tersebut. Gamification dapat berupa penggunaan game mechanic seperti 
poin atau lencana ketika penggunanya dapat menyelesaikan suatu 
aktivitas. Berbeda dengan game maupun serious game yang harus 
menyiapkan suatu lingkungan permainan beserta dengan kondisi yang 
terdapat di dalamnya. Hal ini yang membuat gamification lebih mudah 
dirancang dan diterapkan dalam pembelajaran jika dibandingkan dengan 
game maupun serious game. 

Gamification dapat membantu dalam meningkatkan motivasi dan 
keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring sehingga kurangnya 
motivasi dan minimnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran dapat 
diminimalisir. Unsur menyenangkan yang juga dimiliki oleh gamification 
diharapkan dapat membantu mengatasi kendala rendahnya interaksi dan 
motivasi yang disebabkan karena kurangnya atau belum terbiasanya baik 
siswa maupun guru dalam berinteraksi dalam lingkungan yang virtual. 

Salah satu contoh penerapan sederhana dari penerapan gamification 
dalam pembelajaran daring adalah memberikan poin dan lencana ketika 
siswa menyelesaikan suatu tugas ataupun aktivitas tertentu. Misalnya 
siswa yang selalu hadir mendapatkan lencana kehadiran atau siswa yang 
mencapai poin tertentu dapat mendapatkan lencana dan masuk ke level 
tertentu. Contoh lain adalah adanya leaderboard yang menunjukkan 
perolehan poin dari masing-masing siswa yang dapat memberikan efek 
motivasi siswa untuk dapat mencapai peringkat atas dan menghindari 
peringkat bawah atau zona tidak aman. 

Guru dapat mengambangkan danmenerapkan gamification sendiri pada 
LMS yang telah dimiliki ataupun dengan menggunakan layanan aplikasi 
gamification yang ada di pasaran seperti Gimkit, Class Dojo, 
BookWidgets, Kahoot dan Classcraft. Guru dapat bereksperimen juga 
dengan menambahkan cerita ataupun unsur budaya seperti rancangan 
lencana yang mengambil unsur budaya lokal sehingga membuatnya 
menjadi unik dan menarik bagi siswa serta secara tidak langsung dapat 
mengenalkan budaya lokal kepada siswa.  
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Faktor yang juga menjadi perhatian dalam penerapan gamification adalah 
perbedaan dari motivasi intrinsik setiap penggunanya. Salah satu upaya 
yang dilakukan adalah dengan mempersonalisasi gamification sesuai 
dengan preferensi dari setiap pengguna sehingga dapat semakin 
meningkatkan keterlibatan pengguna. Personalisasi gamification 
diistilahkan dengan tailored gamification. Strategi umum dari tailored 
gamification adalah dengan mengkategorikan pengguna berdasarkan apa 
yang memotivasinya dan pemilihan game mechanic yang sesuai dengan 
kategori dari pengguna tersebut. Framework tipe pengguna yang paling 
populer digunakan adalah Hexad User Type yang dikembangkan oleh 
Andrzej Marczewski. Hexad User Type membagi pengguna gamification 
berdasarkan apa yang memotivasinya menjadi enam tipe yaitu 
Socialisers, Free Spirit, Achievers, Philanthropist, Player dan Disruptors. 
Hexad User Type dapat digunakan sebagai acuan pengembang 
gamification dalam menentukan game mechanic yang akan digunakan 
sesuai tipe pengguna tertentu ataupun memilih berdasarkan tipe 
pengguna yang paling dominan. 

 

Penutup 
Gamification dapat membantu mengatasi hambatan yang berkaitan 
dengan rendahnya keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran 
daring. Gamification yang merupakan penggunaan elemen game dalam 
konteks non games mempunyai unsur menyenangkan yang dimiliki oleh 
game namun tidak sekompleks game sehingga lebih mudah untuk 
dirancang dan diterapkan dalam pembelajaran. Gamification dapat 
dikembangkan sendiri maupun menggunakan layapan aplikasi 
gamification yang ada dipasaran. Gamification dapat dibuat lebih 
personal atau tailored gamification untuk semakin meningkatkan 
keterlibatan pengguna. 
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Pendahuluan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim 
tahun 2020 mengenalkan konsep "Merdeka Belajar" sebagai program 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal ini 
dilakukan salah satunya untuk mengikuti perkembangan IPTEK di dunia. 
Dengan adanya merdeka belajar, pada unit pendidikan yaitu sekolah, 
guru, dan murid, punya kebebasan, kebebasan untuk berinovasi, 
kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. 

Berbagai reformasi dan inovasi dilakukan oleh sejumlah negara maju 
untuk mewujudkan kecakapan pendidikan yang berorientasi pada 
keterampilan abad 21. Keterampilan-keterampilan ini akan sangat 
membantu peserta didik untuk dapat menyelesaikan berbagai macam 
permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dan dunia 
profesional di kemudian hari. Beberapa negara sudah mulai melakukan 
inovasi pembelajaran dan mengintegrasikan keterampilan rekayasa 
(engineering), berpikir komputasi (Computational Thinking), Berpikir 
Desain (Design Thinking), Berpikir Sistem (System Thinking) dan 
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kewirausahaan (Entrepreneurship) dalam kurikulum pembelajaran di 
berbagai jenjang. 

Salah satu keterampilan tambahan yang menjadi trend secara global 
dalam dunia Pendidikan, budaya, dan sains adalah berpikir komputasi 
(Computational Thinking, CT). Bahkan CT merupakan salah satu 
keterampilan tambahan yang diajukan untuk melengkapi keterampilan 4 
C’s (Critical thinking & problem solving, Creativity, Communication & 
Collaboration) yang telah dikeluarkan oleh UNESCO sebagai “skill” yang 
diperlukan oleh generasi di masa depan atau lebih sering disebut sebagai 
generasi digital. Perkembangan teknologi dan penggunaan komputer 
yang sangat pesat membuat banyak negara menyadari akan pentingnya 
CT dalam pendidikan. Negara-negara yang sudah mengintegrasikan CT 
dalam kurikulum antara lain Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Cina, 
Taiwan, Singapura, Malaysia, dan sebagian besar anggota Uni Eropa. 

 

Pembahasan 
Computational thinking atau berpikir komputasi pertama diperkenalkan 
oleh Seymour Papert di awal dekade 80-an, kemudian dilanjutkan pada 
penelitian Jeanette Wing yang menyatakan berpikir komputasi 
merupakan keterampilan mendasar semua orang untuk kemampuan 
analitis yang perlu ditambahkan di samping kemampuan mendasar 
dalam membaca, menulis dan berhitung. Pada penelitiannya 
computational thinking merupakan keterampilan berpikir yang 
ditambahkan setelah 4C (critical thinking, creativity, collaboration, and 
communication). Berdasarkan literatur kajian Jeanette M Wing dalam 
Megadomani, Aritta. (2020) disebutkan: 

“Computational thinking is the thought processes involved in formulating 
a problem and expressing its solution(s) in such a way that a computer-
human or machine-can effectively carry out”. Computational thinking is 
taking an approach to solving problems, designing systems and 
understanding human behaviour that draws on concepts fundamental to 
computing. 
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Berdasarkan hal tersebut, computational thinking dideskripsikan sebagai 
proses berpikir dalam merumuskan masalah dan menyelesaikan masalah 
secara komputasi dapat melalui komputer, manusia atau mesin. 
Computational thinking tidak sama dengan pemograman atau ilmu 
komputer tetapi akan memainkan peran sangat penting dalam segala 
bidang dan profesi dan diharapkan keterampilan berpikir ini dapat 
diintegrasikan juga dalam pendidikan anak-anak. Computational 
thinking memiliki perjalanan penelitian oleh para pakar hingga tahun 
2011, The Computer Science Teacher Association (CSTA) dan The 
International Society for Technology of Education (ISTE) memberikan 
kesempatan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir 
dalam menyelesaikan masalah dan berpikir kritis melalui kekuatan 
komputasi, melalui aktivitas merancang, menciptakan dan 
mengembangkan dengan bantuan teknologi. Berdasarkan ISTE dalam 
Megadomani, Aritta. (2020), standar peserta didik harus mampu menjadi 
digital citizen, knowledge constructor, innovative designer, 
computational thinker, creative communicator, global collaborator, dan 
empowered learner. Para pemikir komputasi mampu memahami 
teknologi digital sebagai tool dan sistem untuk menghadapi tantangan 
dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dari sains ke 
humaniora. Adanya computational thinking yang diajarkan dan 
dilatihkan kepada peserta didik akan mempersiapkan mereka dalam 
menghadapi masa depan dengan pekerjaan yang hampir kesemuanya 
merupakan pekerjaan komputasi, melatih berpikir di luar jangkauan, 
yaitu keterampilan merumuskan dan menyelesaikan permasalahan 
dengan dan atau tanpa dukungan komputer baik dalam kehidupan 
pribadi, pekerjaan dan profesionalnya. 

Computational thinking telah diterapkan dalam kurikulum K-13, berlatih 
berpikir komputasi termasuk di dalamnya analisis data, representasi data, 
dekomposisi masalah, algoritma, abstraksi dan pengenalan pola. Berikut 
merupakan beberapa aktivitas dalam melatihkan computational thinking 
pada pembelajaran kepada peserta didik (Cansu, et al. 2019). 

Berdasarkan berbagai kajian diperoleh hasil terdapat empat strategi dasar 
dalam computational thinking sebagaimana yang diperlihatkan pada 
gambar berikut: 
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Gambar 1: Empat strategi dasar dalam computational thinking 

McNicholl, (2018). 

Strategi dasar dari computational thinking dapat dilatihkan melalui 
proses pembelajaran kepada peserta didik yaitu:  

1. Dekomposisi (decomposition): menguraikan permasalahan yang 
kompleks atau sistem menjadi permasalahan yang lebih 
sederhana. 

2. Pengenalan pola (pattern recognition): pemilahan pola-pola dan 
mengelompokkan yang polanya sama di antara atau di dalam 
permasalahan. 

3. Abstraksi (abstraction): fokus pada hal-hal yang penting dan 
relevan serta mengabaikan hal-hal yang tidak penting dan tidak 
relevan. 

4. Algoritma (algorithm): menyelesaikan suatu permasalahan 
dengan cara-cara yang sistematis dengan SMART (Specific, 
Measurable, Attainable, Relevant, Timebased) 

Saat ini sudah banyak negara yang menyadari pentingnya dikembangkan 
keterampilan berpikir computational thinking ini kepada peserta didik 
dalam pembelajaran seiring dengan perkembangan teknologi dan 
penggunaan komputer yang sangat pesat. Adapun negara-negara yang 
telah mengintegrasi computational thinking dalam pendidikan, antara 
lain United States, China, Jepang, Taiwan, Malaysia, Singapura dan 
sebagian anggota Uni Eropa. 
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Terkait hal tersebut, Indonesia sebagai negara di Asia Tenggara juga telah 
berupaya dalam memberikan kebijakan diintegrasikan keterampilan 
abad 21 ke dalam kurikulum 2013. Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Permendikbud Nomor 35, 
36, dan 37 Tahun 2018 yang menyebutkan informatika sebagai mata 
pelajaran pilihan di tingkat SMP dan SMA dan mulai diajarkan pada 
tahun ajaran 2019/2020. Pada Lampiran Permendikbud Nomor 37 inilah, 
secara resmi dimuat istilah computational thinking sebagai salah satu 
bagian yang dipelajari dalam mata pelajaran informatika. Adapun 
organisasi di luar satuan pendidikan resmi melakukan usaha untuk 
memperkenalkan computational thinking di Indonesia, yaitu Google yang 
mengadakan berbagai pelatihan dan acara mengenai computational 
thinking. Selain itu, Bebras Indonesia dan Tim Olimpiade Komputer 
Indonesia (TOKI) yang sejak 2016 mengadakan Bebras Challenge, yaitu 
merupakan suatu kompetisi dalam hal penyelesaian masalah dengan 
menggunakan computational thinking. 

Penentuan aktivitas pembelajaran yang berorientasi berpikir tingkat 
tinggi sebenarnya sudah mencerminkan strategi dasar dari 
computational thinking, tetapi lebih ditekankan lagi dalam keterampilan 
abstraksi, algoritma, dekomposisi dan pengenalan pola agar peserta didik 
terbiasa dengan hal tersebut. Pendekatan saintifik dalam keterampilan 
proses yang dikembangkan pada peserta didik bergantung pada 
karakteristik topik-topik dan kompetensi dasarnya. Pada pembelajaran 
yang berorientasi HOTS (Higher Order Thinking Skills diartikan sebagai 
kemampuan seseorang untuk berpikir tingkat tinggi.) dengan 
pendekatan computational thinking (CT) mengikuti langkah-langkah 
(sintaks) pada model pembelajaran tetapi lebih ditekankan pada strategi 
dasar CT nya. Pada kurikulum 2013 terdapat minimal beberapa model 
pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan abad 21, yaitu discovery 
learning, inkuiri, problem based learning dan project based learning. Kita 
perlu mempelajari model-model pembelajaran, khususnya pada sintaks 
atau urutan langkah dalam pembelajaran. Sebelum menentukan model 
pembelajaran, yang lebih utama diperhatikan adalah menentukan 
kompetensi inti, kompetensi dasar, target kompetensi, tujuan 
pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi sehingga kita dapat 
mengetahui target pembelajaran yang akan dicapai peserta didik. Berikut 
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contoh computational thinking dalam pembelajaran yang dapat 
teridentifikasi melalui aktivitas pembelajarannya. Dalam satu aktivitas 
pembelajaran dapat terdapat satu atau lebih strategi dasar computational 
thinking (abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan Pengenalan pola). 
Keempat strategi dasar ini bukan suatu urutan tahapan tetapi komponen 
strategi dasar yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan CT. 
Pada satu model pembelajaran, keempat strategi dasar ini harus ada dan 
diterapkan dalam aktivitasnya tetapi pada satu aktivitas tidak perlu 
diterapkan lengkap strategi dasarnya. Sebagai contoh adalah pada uji 
coba penanganan sampah plastik. 

 
Gambar 2: Uji Coba Penanganan Sampah Plastik 

Aktivitas pembelajaran pada ujicoba penanganan sampah plastik, 
terdapat strategi dasar computational thinking yaitu: (1) Dekomposisi, 
memahami cara pembuatan alat pirolisis, mendefinisikan bagian-
bagiannya serta memahami bagian dan prosesnya secara sederhana; (2) 
Pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan fungsi dari alat penyuling 
pada pirolisis dan bagian-bagiannya, mencari persamaannya dengan alat-
alat sederhana yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar; (3) Abstraksi, 
mengembangkan rancangannya berdasar ide masing-masing untuk 
selanjutnya membuat gambar desain rancangan alat pirolisisnya; dan (4) 
Algoritma, mengurutkan langkah-langkah secara logis, berurutan, dan 
rinci mulai dari proses awal pembuatan sampai dengan berfungsinya alat 
ini. 
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Penutup 
Kita harus bisa mengimbangi perkembangan jaman dan tantangan abad 
21 agar tidak tertinggal oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Tantangan Abad 
21 yaitu meliputi: perkembangan IPTEK, SDM yang berkompetisi, dunia 
pekerjaan, dan informasi yang sangat cepat bisa kita jawab melalui 
pendidikan. Salah satu alternatifnya yaitu dengan pembelajaran 
terintegrasi Computational Thinking (CT). 

Pendidikan di Indonesia harus mampu dan dapat bersaing dengan 
bangsa-bangsa lain di dunia, salah satunya melalui pembelajaran 
terintegrasi Computational Thinking (CT). Dengan dilatih CT 
(dekomposisi masalah, algoritma, abstraksi dan pengenalan pola) yang 
diintegrasikan dalam pembelajaran, maka peserta didik akan terbiasa 
untuk berpikir komputasi. Melalui integrasi CT dalam pembelajaran, 
diharapkan dapat mengantarkan peserta didik untuk dapat bersaing di 
masa datang. Sehingga semakin terdapat perubahan terhadap paradigma 
pendidikan supaya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
yang berdaya saing di segala aspek kehidupan karena dihadapkan dengan 
inovasi-inovasi yang semakin maju. 
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Pendahuluan 
Tidak dicantumkannya frasa agama dalam draft peta pendidikan nasional 
2020-2035 telah menjadi perdebatan yang sangat serius. Meskipun 
kemudian setelah mendengarkan banyak masukan baik dari Ormas 
Muhammadiyah dan NU serta berbagai kalangan lainnya termasuk dari 
forum guru besar pada akhirnya Mas Menteri Pendidikan Nadim 
Makarim “mengalah” dengan menyebut bahwa “Kalau ada aspirasi dari 
masyarakat kata 'agama' itu penting dalam frasa itu, ya kita silakan masuk 
dalam peta jalan. Nggak masalah. Nggak perlu panik, nggak perlu 
menciptakan polemik, kita terbuka," tutur Mas Menteri sebagaimana 
ditulis oleh CNN Indonesia (Rabu, 10/03/2021).  

Mencoba memahami Sebagian kalangan yang menyoal keberadaan 
agama setidaknya ada dua pemikiran atau pandangan yang muncul. 
Pertama, bahwa barangkali agama dipandang sebagai faktor penghambat 
kemajuan kehidupan bahkan Karl Max menyebutnya sebagai candu 
masyarakat. Kedua, agama dipandang sebagai sumber radikalisme atau 
lebih tepat dimaknai sebagai akar kekerasan.  
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Agama Sebagai Petunjuk dan 
Pembebasan 
Menganggap agama sebagai belenggu menuju kemajuan atau bahkan 
menganggapnya sebagai candu adalah pandangan dari kalangan anti 
tuhan atau ateis yang sesungguhnya sama sekali tidak memiliki 
argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Agama sejatinya 
merupakan manual book bagi umat manusia seiring dengan proses 
penciptaannya, sehingga mengabaikan agama dan atau menyoal 
keberadaan agama sama halnya memasuki hutan belantara atau lautan 
lepas tanpa arah dan panduan hendak menuju kemana. 

Tanpa panduan agama upaya manusia untuk mencapai suatu kebenaran 
dan kebaikan tentu akan terjebak pada subyektifitas yang berujung 
kepada klaim kebenaran dan penghakiman bahwa hanya diri dan 
golongannya lah yang benar. Tentu hal demikian akan bertolak belakang 
dengan hakikat penciptaan manusia yang plural (beragam) dengan 
berbagai konsekuensi dan implikasinya yang justru Tuhan memberikan 
kebebasan kepada umat manusia dengan dibekali akal dan pikiran untuk 
kemudian menentukan pilihan-pilihan dalam menjalani hidup dan 
kehidupannya. 

Kecurigaan kepada agama sesungguhnya bukan merupakan sikap yang 
baru muncul dari banyak kalangan termasuk “pemerintah”, ialah apa 
yang pernah disampaikan oleh Menristek Dikti terdahulu (M. Nasir) 
ketika menghadiri deklarasi Konsorsium PTN Kawasan Timur Indonesia 
Menolak Paham Radikalisme di Universitas Hasanuddin, Makassar, 
tahun 2017 yang lalu, bahwa sebaiknya Pendidikan Agama disampaikan 
saja di semester VII (tujuh). 

Bahkan muncul issue yang lebih ekstrim ialah pemikiran tentang 
penghapusan pendidikan agama yang tentu saja membuat Mas Menteri 
Nadiem Makarim menampiknya. Sejatinya Pendidikan Agama tidak 
masalah dihapus dengan syarat diganti saja dengan pelajaran al-Quran 
dan Hadits, Fiqih, Sejarah Peradaban Islam, Akidah Akhlak—supaya 
iman dan moralnya baik, dan Bahasa Arab (optional). Bahasa Arab 
menjadi penting karena merupakan alat utama membedah khazanah 
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ilmu agama (Islam). Tentu kemudian bagi setiap siswa hendaknya 
mendapatkan Pendidikan keagamaan sesuai dengan agama dan 
keyakinannya masing-masing. 

 

Pendidikan Agama Sedini Mungkin 
Dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah SAW bersabda “Ajarilah anak-anakmu 
‘Laa ilaaha Illallah’ ketika mereka mulai berbicara, dan talkinkanlah 
kepada mereka ketika menjelang wafatnya dengan ‘Laa ilaaha Illallah’, 
Sesungguhnya barangsiapa ucapan pertamanya ‘Laa ilaaha Illallah’ dan 
ucapan terahirnya juga ‘Laa ilaaha Illallah’ lalu ia hidup selama seribu 
tahun, maka ia tidak akan ditanya tentang satu dosapun” (HR. Baihaqi). 
Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa menanamkan nilai-nilai 
agama haruslah sejak dini. 

Tokoh agama yang sangat berpengaruh sebut saja misalnya Imam Syafi’i 
sudah hafal al-Quran saat masih berumur lima tahun. Musa La Ode Abu 
Hanafi, hafiz cilik yang masih berusia 7 tahun, tahun 2016 menorehkan 
prestasi yang membanggakan untuk Indonesia. Musa memenangi 
kompetisi penghafal al Quran di ajang Internasional. Hal itu merupakan 
pesan tentang keajaiban yang Allah SWT tunjukkan atas kecanggihan 
kalam-Nya yang bisa dihafalkan oleh jutaan umat yang secara sungguh-
sungguh mengusahakan bahkan saat masih balita sekalipun.  

Dalam hal shalat misalnya Nabi SAW mengajarkan “Perintahkanlah 
anak-anak kalian untuk shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan 
pukullah mereka jika mereka tidak mengerjakan shalat pada usia sepuluh 
tahun, dan (pada usia tersebut) pisahkanlah tempat tidur mereka.” (HR. 
Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad dan Hakim). Dengan demikian 
menanamkan pendidikan agama sejak dini adalah merupakan suatu 
perintah suci yang memang sangat penting. Jika terlambat belajar agama 
justru berbahaya, tidak sedikit Mahasiswa yang basis ilmu agamanya 
minim lantas belajar filsafat malah jadi ‘sinting’. 

Kekhawatiran Pak Menteri Ristek Dikti M. Nasir bahwa pendidikan 
agama di perguruan tinggi sebaiknya dilaksanakan di semester akhir 
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(tujuh) untuk mengantisipasi menguatnya paham radikalisme sepertinya 
tidak sepenuhnya benar. Dari segi paradigma teori term radikalisme 
sendiri juga masih perlu dituntaskan. Term radikalisme dibangun dengan 
latar belakang kebencian Barat terhadap Islam, mereka menganggap 
agama (Islam) sebagai pemicu budaya kekerasan. sebenarnya term 
radikalisme yang dimaknai sebagai ajaran dan budaya kekerasan akan 
lebih tepat disebut sebagai violenisme (baca Menyoal Radikalisme, 
Lampost 9 Juni 2017).  

 

Agama dan Kekerasan 
Karen Amstrong (2014) Peneliti Agama-Agama dalam Field of Blood 
Religion and History of Violence yang sudah dialihbahasakan oleh Mizan 
Field of Blood Mengurai Sejarah Hubungan Agama dan Kekerasan (2016), 
berkesimpulan bahwa alasan sesungguhnya bagi perang dan kekerasan 
yang terjadi sepanjang sejarah umat manusia sangat sedikit hubungannya 
dengan agama. Alih-alih berakar dari inti ajarannya, fenomena kekerasan 
merupakan reaksi terhadap kekuasaan negara, kapitalisme dan 
modernisme yang dibungkus dengan bahasa agama. Bahkan kalau kita 
mau ekstrim menyebut apa yang terjadi belakangan di kawasan Timur 
Tengah lebih merupakan perebutan ladang minyak (ekonomi) termasuk 
dagang senjata perang ketimbang soal ideologis-agama. 

Dengan demikian sangat tidak argumentative jika memandang 
pendidikan agama sebagai sesuatu yang menjadi akar masalah budaya 
kekerasan (violenisme) yang Barat menyebutnya dengan radikalisme. 
Pandangan bahwa mempelajari agama secara mendalam (radikal) 
menjadikan seseorang menjadi ekstrim dan keras adalah pandangan yang 
sesat dan menyesatkan. 

Pemahaman dan praktik beragama yang radikal (mendalam) bahkan 
sempurna ialah apa yang dicontohkan oleh Baginda Rasulullah SAW, 
Beliau adalah manusia terbaik utusan Allah SWT dimuka bumi dalam 
mengemban misi Islam Rahmatan li al-alamiin untuk menyempurnakan 
akhlak (moral) manusia. Terhadap orang yang mencaci maki, meludahi, 
menyakiti dan hal-hal tidak manusiawi lainnya Beliau balas dengan 
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kebaikan, dikunjungi dan dihadapi penuh kesabaran serta doa yang selalu 
dipanjatkan agar mereka mendapat hidayah (lihat QS. Al-Maidah: 118). 
Menurut riwayat yang masyhur ketika membaca ayat ini Beliau ulang-
ulang diiringi isak tangis sampai menjelang fajar. 

Tidak saja keluhuran sikap personal, Nabi Muhammad SAW adalah 
pemimpin pertama di muka bumi yang berhasil membangun peradaban 
'demokratis' berketuhanan dengan membuat Piagam Madinah dimana 
kemudian piagam ini disebut oleh Prof. Jimly Assidiqie (2010) dalam 
Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia sebagai "piagam tertulis 
pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan 
pengertian konstitusi dalam arti modern". dimana untuk pertama kalinya 
dalam sejarah bernegara umat manusia yang melindungi dan menjamin 
keberagaman suku dan keyakinan tetap diberikan kebebasan dan bahkan 
perlindungan dari Rasulullah SAW.  Namun demikian sejauh ini tidak ada 
rujukan nyata untuk menyebut negara yang didirikan Nabi Muhammad 
sebagai negara Islam.  

 

Penutup 
Kiranya tidak berlebihan jika kemudian Kementerian Pendidikan dan 
kebudayaan dibawah pimpinan Mas Menteri tidak saja sekedar merevisi 
peta jalan pendidikan karena merasa ada kelompok yang memintanya 
namun harus menjadi komitmen bersama bahwa persoalan keimanan 
dan ketaqwaan yang merupakan bagian dari buah keberagamaan ialah 
merupakan ruh penting dari sebuah proses pendidikan yang ianya 
merupakan amanah konstitusi dan regulasi sebagaimana diamanatkan 
dalam pasal 3 UU 20/2003 (Sisdiknas) bahwa Pendidikan nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Tidak dijadikannya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
sebagai bagian integral dari kompetensi Pelajar Pancasila pada draft peta 
jalan Pendidikan 2020-2035 tentunya dapat dinilai sebagai mendesain 
Pendidikan tanpa mementingkan persoalan agama sehingga sama halnya 
mencoba membuat habitat baru bagi ikan tanpa air, mungkinkah?? Atau 
persisnya menciptakan robot-robot bernyawa tanpa hati nurani yang 
hanya menghambakan diri kepada kemajuan teknologi. 
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Pendahuluan 
Hakekat pendidikan sejatinya adalah upaya sadar dan terencana untuk 
memanusiakan manusia, menumbuh kembangkan secara aktif potensi 
individu sehingga bisa hidup optimal, baik sebagai pribadi maupun 
sebagai anggota masyarakat yang memiliki nilai-nilai moral dan sosial 
sebagai pedoman hidupnya. Karenanya dalam perspektif kritis, Freire 
(2009), bahwa pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap 
ideologi dominan ke arah transformasi sosial. Tugas utama pendidikan 
harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan 
menganalisa secara bebas dan kritis dalam transformasi sosial maupun 
membangun sikap kritis atas sistem dan struktur ketidakadilan serta 
melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih 
adil. Pendidikan untuk memanusiakan kembali manusia yang mengalami 
dehumanisasi karena sistem dan struktur yang tidak adil. Pendidikan 
dimaknai sebagai pembebasan pada kebangkitan kesadaran kritis 
masyarakat terhadap sistem dan struktur sosial yang menindas, terbebas 
dari aspek material, ruang spiritual, ideologi, kultural, dan kelaparan, 
akan tetapi juga bebas untuk mencipta dan mengkonstruksi bahkan 
bercita-cita.  
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Namun dalam sistem dan praktek penyelenggaraan pendidikan kita 
seringkali terjerap (fixation) dan terbelenggu jerat-jerat paradoksal 
hingga akan memengaruhi progressivitas perkembangan dan kemajuan 
pendidikan kita. Terlepas dari persoalan di atas, pendidikan adalah “never 
ending process”, suatu proses budaya untuk meningkatkan harkat dan 
martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat yang selalu 
berkembang dan selalu dihadapkan pada perubahan zaman. 
Perkembangan pendidikan harus relevan dengan perubahan zaman dan 
kebutuhan masyarakat pada eranya, baik pada konsep, kurikulum dan 
materi, proses, fungsi serta tujuan institusi pendidikan. Disain pendidikan 
harus dapat mengikuti ritme perubahan zaman agar tidak tertinggal, 
menawarkan solusi faktual terhadap berbagai persoalan yang terjadi di 
dunia dan mengarus utamakan (main streaming) pengembangan 
keterbukaan berpikir demi kemajuan pendidikan itu sendiri yang selalu 
inovatif. 

 

Pembahasan 

1. Esensi, Ciri Pendidikan Kritis 
Dunia pendidikan kita masih mengalami berbagai hambatan berkaitan 
dengan upayanya mendudukkan manusia pada posisi kemanusiaannya 
yang humanis. Salah satu hambatannya adalah pola kehidupan 
masyarakat dengan aspirasi dan idealitas multiinterest berdimensi nilai 
ganda serta tuntutan hidup yang multikompleks (Arifin, 2009). Dalam 
konteks ini, pendidikan sangat rentang tercabut dari akar humanisnya 
yang relevan dengan fitrah penciptaan manusia. Realitas dan fakta di 
lapangan menunjukkan bahwa proses pendidikan yang selama ini 
diharapkan sebagai sarana dalam memanusiakan manusia justru menjadi 
medan pelanggaran berbagai nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Proses 
pendidikan yang seharusnya menjadi sarana pengembangan berbagai 
potensi kemanusiaan peserta didik justru dikonstruksi sebagai ruang 
pengkerdilan peserta didik yang berjubah pada alasan keharusan peserta 
didik untuk tunduk dalam segala instruksi pendidik meskipun instruksi 
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tersebut bisa jadi bertentangan dengan potensi diri yang dimilikinya 
(Rasyid, 2018).  

Idealisme pendidikan, Freire (2009), pendidikan kritis untuk 
memanusiakan manusia guna membangkitkan kesadaran kritis harus 
sejalan dengan tujuan dan praksis pendidikan. Banyaknya praktek di 
ruang-ruang pendidikan masih terlihat murad memberikan dominansi 
pada aspek kognitif dan aspek hafalan semata dalam memahami praktek 
pembelajaran (Rohinah, 2019). Pendidikan kritis untuk mebangkitkan 
kesadaran kritis merupakan upaya memperjuangkan pendidikan menuju 
sebuah perubahan yang murad (nyata) agar pendidikan tidak hanya 
sekedar mempersiapkan robot-robot mekanik masa depan melainkan 
mampu melahirkan manusia-manusia pembawa perubahan (change 
agent) menuju masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. 

Pendidikan kritis dicirikan: (1) Belajar dari realitas atau pengalaman, 
bahwa yang dipelajari bukan ajaran (teori, pendapat, kesimpulan, 
wejangan, nasehat) dari seseorang atau sekelompok orang yang terlibat, 
sehingga tidak ada otorisasi pengetahuan seseorang lebih tinggi dari yang 
lainnya. Keabsahan pengetahuan seseorang ditentukan oleh 
pembuktiannya dalam realitas tindakan, pengalaman langsung, bukan 
pada retorika teoritik atau kepintaran omongannya; (2) Tidak menggurui, 
yakni tidak ada guru dan tidak ada murid yang digurui. Semua orang yang 
terlibat dalam proses pendidikan ini adalah guru sekaligus murid pada 
saat yang bersamaan; (3) Dialogis, karena tidak ada lagi guru atau murid, 
maka proses mengajar-belajar sebagai proses dialogis, komunikasi dalam 
berbagai bentuk kegiatan (diskusi kelompok, bermain peran) dan media 
(peraga, grafika, audio visual) yang lebih memungkinkan terjadinya 
dialog kritis yang dikonstruksi berdasar panduan pelaksanaan proses 
belajar (daur belajar) dari pengalaman yang distrukturisasikan (structural 
experiences learning cycle). Daur belajar sebagai proses belajar alamiah 
yang dituangkan dalam setiap penyelenggaraan proses belajar; (4) 
Rangkai-ulang (Rekonstruksi), yakni menguraikan kembali rincian (fakta, 
unsur-unsur, urutan kejadian) dari suatu realitas sebagai proses 
mengalami, karena selalu dimulai dengan penggalian pengalaman 
dengan cara melakukan kegiatan langsung. Apa yang dilakukan dan 
dialaminya adalah mengerjakan, mengamati, melihat dan mengatakan 
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sesuatu yang pada akhirnya menjadi titik tolak proses belajar selanjutnya; 
(5) Ungkapan, yakni menyatakan kembali apa yang sudah dialaminya, 
bagaimana tanggapan, kesan atas pengalaman tersebut; (6) Kaji-urai 
(Analisis), yakni mengkaji sebab-sebab dan kompleksitas, kemajemukan 
kaitan-kaitan permasalahan yang ada dalam realitas tersebut, yakni 
tatanan, aturan-aturan, sistem yang menjadi akar persoalan; (7) 
Menyimpulkan, yakni merumuskan makna atau hakekat dari realitas 
sebagai suatu pelajaran dan pemahaman atau pengertian baru yang lebih 
utuh, berupa prinsip-prinsip, simpulan umum (generalisasi) dari hasil 
pengkajian atas pengalaman tersebut; (8) Tindakan, sebagai tahap akhir 
daur belajar yakni memutuskan dan melaksanakan tindakan-tindakan 
baru yang lebih baik berdasar hasil pemahaman atau pengertian baru atas 
realitas tersebut sehingga dapat menciptakan realitas-realitas baru yang 
lebih baik (Fakih, et al., 2010). 

2. Jerap Paradoksal Pendidikan 
Pada dasarnya, pendidikan tidak bebas nilai dan tidak bisa dipisahkan 
dari realitas sosial, karena pendidikan dengan bentuk dan prakteknya 
secara politis memiliki ruang yang diperebutkan antar kepentingan, 
ideologi, ekonomi, politik, agama dan budaya. Dengan demikian, 
pendidikan pada akhirnya bermetamorfosis membentuk karakter, cara 
berfikir sendiri hingga menjadi sesuatu yang bisa saja menakutkan 
tergantung oleh siapa, kekuatan apa yang mendominasi dan untuk siapa 
pendidikan ditujukan. Paradoks-paradoks seperti ini sangat mungkin dan 
bisa jadi akan membelenggu, menjerap perkembangan dunia pendidikan 
kita. Pendidikan sebagai sistem sosial, Freire (1984), bahwa sistem 
kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya membuat masyarakat 
mengalami dehumanisasi. Dalam implementasinya, Fakih, et al. (2000), 
bahwa pendidikan sebagaimana dipraktekkan di sekolah-sekolah, 
sebagai bagian dari sistem masyarakat justru pada kenyataannya menjadi 
pelanggeng proses dehumanisasi, dan bahkan rentan terjerap (fixation) 
pada fenomena paradoksal. Berdasar fakta yang ada, bahwa realitas dunia 
pendidikan (sekolah dan kampus) di Indonesia menunjukan ambiguitas, 
kontradiktif, anomali, dilematis, distorsi, dan bahkan paradoks (Solihin, 
2015; Rachbini, 2017; dan Mulyono, 2020). Di satu sisi, tujuan pendidikan 
adalah untuk membangun dan mencetak manusia-manusia yang baik 
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dan terdidik, to produce a good man, menjadikan manusia good and 
smart, “Sekolah Mencerdaskan Anak Bangsa” (Socrates; Ahmad; dan 
Rahman; cit. Solihin, 2015). Sedangkan di sisi lain, dunia pendidikan juga 
melahirkan budaya diskriminatif dan pesimisme publik sebagaimana 
adagium Sekolah itu Candu (Topatimasang, 2018) dan Orang Miskin 
dilarang Sekolah atau Orang Bodoh dilarang Sekolah (Prasetyo, 2009). 

Dalam sistem pengelolaan dan praktek penyelenggaraan pendidikan, 
masih terlihat jamak mendapat fenomena-fenomena paradoksal 
pendidikan, yaitu: (1) Dilematis, bahwa dengan pendidikan, sekolah 
untuk menghasilkan manusia yang baik, terdidik, mencerdaskan anak 
bangsa, tetapi pendidikan juga melahirkan budaya diskrimintif karena 
masih adanya gap (kesenjangan), ketidakadilan ekonomi (kemiskinan), 
SDM (literasi) (Topatimasang, 2004; Prasetyo, 2005); (2) Distorsi 
Pendidikan, bahwa konsekuensi logis liberalisasi dan kapitalisasi 
pendidikan yang terjadi saat ini justru telah memperkuat proses 
pendistorsian (penyimpangan) tujuan dan hakikat pendidikan yang 
mendampak pada cara berfikir masyarakat sehingga akan memperkuat 
budaya pragmatisme pendidikan dan pengetahuan di segala bidang. 
Dunia pendidikan di satu sisi tidak lagi dipandang sebagai tempat ideal 
untuk mencari ilmu. Dan disisi lain, banyak orang tua dan anak didik 
yang memasuki dunia pendidikan semata-mata hanya untuk mengejar 
ijazah, gelar, sertifikasi guru demi hanya mengejar jaminan kebahagiaan 
masa depan; (3) Pemenang dan pecundang (The Winners and Looser), 
bahwa dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu berbasis 
UN sebagai barometer dan standarisasi kualitas peserta didik tidak linear 
diikuti dengan kebijakan pemerataan sarana prasarana (sarpras) atau 
fasilitas penunjang sekolah yang layak (perpustakaan, laboratorium, 
kesejahteraan guru) antara sekolah di kota dan di desa. Hal ini berdampak 
pada capaian tingkat kompetensi dan kompetisi sebagai learning 
outcome dan akan melahirkan paradigma neoliberalis, di mana yang kuat 
dukungan fasilitas sarpras akan menang bersaing (kompetisi) sementara 
yang lemah dan kahat sarpras akan kalah bersaing; (4) Etis-Humanis, 
bahwa persoalan yang menjadi isu fundamental ialah masih tingginya 
biaya pendidikan (PTN-BH dan PTS terkemuka), ketidaksetaraan dan 
ketidakseragaman peserta didik (ekonomi, budaya, infrastruktur, bahasa, 
dan status sosial), jumlah peserta didik yang putus sekolah serta 
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meningkatnya tingkat kemiskinan menjadi pertimbangan penting dalam 
pendekatan alokasi dana pendidikan yang akan mengoreksi kebijakan 
pendidikan; (5) Kesenjangan tingkat SDM (Iptek dan skill) dengan pasar 
kerja industri, yakni makin meningkatnya output lulusan perguruan 
tinggi dengan keterampilan kurang memadai di bidang teknologi dan 
industri. Dalam piramida sistem SDM lulusan PT kita terjadi paradoks 
bahkan anomali yang tidak menguntungkan bagi pembangunan nasional 
di masa sekarang dan mendatang. Di tingkat menengah dan tinggi terjadi 
labor shortage atau kekurangan ketrampilan dan keahlian tingkat 
menengah dan tinggi. Tenaga kerja dengan ketrampilan menengah dan 
tinggi banyak diperlukan sejalan dengan modernisasi ekonomi Indonesia 
tetapi kurang pasokan. Sementara di tingkat bawah terjadi labor surplus, 
meningkatnya pasokan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak 
berketerampilan. 

Guna mendorong kemajuan dunia pendidikan kedepan dibutuhkan 
transformasi kultur yang tadinya administrative kultur menjadi learning 
kultur dan inovasion kultur, kultur di mana banyak tanya, banyak coba 
dan banyak karya, bahwa siswa itu bukan hanya pasif konsumtif 
pendidikan tetapi partisipasi aktif dalam pendidikan (Kemendikbud RI, 
2020). Menteri pendidikan RI, bahwa Merdeka Belajar adalah merdeka 
berpikir (Tempo.co, 2019). Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar (MB) 
merupakan Grand design pendidikan nasional yang bertujuan untuk 
perubahan secara fundamental dalam mengakselerasi lahirnya SDM 
Indonesia Unggul, berkarakter, cerdas, dan berdaya saing.  

 

Penutup 
Kiranya dapat dipahami bahwa internalisasi pendidikan kritis menjadi 
kebutuhan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun 
kesadaran kritis masyarakat guna peningkatan harkat dan martabat 
kehidupannya yang lebih baik. Pendidikan kritis menjadi core bagi sistem 
pengelolaan pendidikan nasional, pelaku pendidikan dan penyelenggara 
pendidikan dalam upaya pembangunan sumberdaya manusia 
berkualitas. Walaupun masih terdapat berbagai permasalahan 
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pendidikan yang dihadapi, pendidikan harus merupakan sebuah never 
ending process, suatu proses budaya, sejatinya adalah untuk 
meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang 
hayat yang selalu berkembang mengikuti irama perubahan zaman. 
Perubahan-perubahan paradigma yang terjadi di masyarakat terhadap 
pendidikan kita dan fenomena-fenomena paradoksal yang muncul, 
terjadi sebagai akibat dari praktek dan penyelenggaraan pendidikan, 
harus disikapi secara bijak sebagai suatu nutrisi penting dan energi positif 
yang membangun pilar pendidikan kita agar semakin kuat dan 
berkualitas dalam menghasilkan SDM unggul berdaya saing. Kondisi 
sekarang sangat mendesak dan menuntut pengembangan SDM guna 
pencapaian target Generasi Emas 2045 dan 100 tahun Indonesia merdeka 
pada capaian tingkat kesejahteraan, keharkatan, dan kemartabatan yang 
tinggi sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945, dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. 
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Pendahuluan 
Perkembangan dunia digital dan teknologi informasi mengalami 
perkembangan yang sangat cepat, sehingga informasi dengan cepat 
menyebar luas menembus jarak, ruang dan waktu. Perkembangan 
teknologi yang semakin pesat telah memberikan pengaruh besar dalam 
segala aspek kehidupan manusia baik di bidang seperti politik, ekonomi, 
budaya dan dunia pendidikan. Dengan demikian aspek pendidikan 
merupakan bagian yang harus dapat mengiringi perkembangan dan 
kekuatan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut. 

Diketahui bahwa dalam ranah pendidikan terjadi perubahan proses 
pendidikan yang sebelumnya konvensional dan tatap muka beralih 
menuju pendidikan yang digital dengan memanfaatkan media dan 
perangkat komputer yang tersedia dengan berbagai flatform media sosial. 
Pemanfaatan media sosial seperti komputer, internet, dan software 
(program komputer) yang dikembangkan untuk tujuan pendidikan. 
Bahkan pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi telah dilakukan 
pengembangan dunia pendidikan dengan terciptanya elearning. E 
Learning merupakan pengembangan pendidikan berbasis Ilmu dan 
teknologi (IT) yang membawa pengaruh terhadap dunia pendidikan 
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kedalam bentuk digital baik isi dan konten pendidikan dan sistem 
pelaksanaanya. 

Dalam e-learning proses pendidikan memberikan kemudahan kepada 
guru dan murid untuk memperoleh informasi melalui perangkat 
komputer yang terdapat di ruang digital. Setiap murid memiliki sarana 
yang memadai untuk dapat mengakses setiap informasi melalui 
perangkat elektronik seperti smartphone dan komputer yang dimilikinya. 
Perangkat smartphone yang dimiliki setiap siswa dimanfaatkan untuk 
mengakses sumber belajar yang bersifat visual, audio dan audio visual 
yang tersedia dengan di ruang digital. Pada sisi proses pembelajaran 
terjadi perubahan besar peran dan fungsi pendidik (guru) yang 
sebelumnya sebagai faktor sentral dalam menjelaskan konsep, ide dan 
gagasan kepada peserta didik. Peran guru tersebut berubah menjadi 
fasilitator, motivator dan manajerial dalam pembelajaran untuk peserta 
didik. Hal ini memberikan kemudahan kepada guru dalam proses 
pembelajaran.  

Menurut Yahfizham,( 2012) dalam (Setiadi, 2015) di kemukakan bahwa 
dalam dunia pendidikan, dampak negatif yang ditimbulkan oleh 
perkembangan dunia digital perlu diwaspadai, mengingat pesatnya 
perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan adanya 
tantangan baru terhadap pengelola sistem pembelajaran online, terkait 
hal etika dan moralitas. Maka muncul sebuah pertanyaan besar dan 
sekaligus tantangan pada saat ini adalah mampukah pendidikan digital 
membangun kecakapan moral dan pengembangan etika para murid 
dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. 

 

Pembahasan 
Elearning merupakan pembelajaran yang menggunakan teknologi 
komputer dengan memanfaatkan fasilitas internet materi pelajaran, 
interaksi atau bimbingan kepada peserta didik. ELearning dapat 
meningkatkan peluang kepada peserta didik untuk mendapatkan 
pengetahuan yang dibutuhkannya. Dalam prosesnya peserta didik 
disajikan pengalaman belajar yang dibandingkan kelas konvensional. 
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Peserta didik diberikan akses terhadap informasi yang tersedia di ruang 
web dan peserta didik dapat memilih cara belajar yang mereka inginkan 
dan dirasa paling cocok dengan kepribadian mereka ketika mengikuti 
kelas elearning (Suharyanto & Mailangkay, 2016).  

Penerapan elearning memberikan pengaruh besar terhadap metode 
pengajaran yang digunakan oleh guru. Dalam elearning Guru dituntut 
memiliki kemampuan dalam menyajikan materi pembelajaran yang 
menarik dengan menggunakan fitur-fitur yang disediakan pada sistem 
elearning dengan optimal dan efisien (Suharyanto & Mailangkay, 2016). 
Memanfaatkan sumber belajar berbasis digital seperti youtube yang berisi 
konten-konten pendidikan dan kajian materi dapat disajikan dengan 
mudah kepada siswa, sehingga dapat siswa dapat melihat dan 
mendengarkan sajian materi yang menarik. Proses pengolahan hasil tes 
siswa juga semakin mudah dan cepat, karena dibantu sistem pengolahan 
berbasis aplikasi yang terinstal dalam perangkat komputer. Suasana 
pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan dan peserta didik 
menjadi mandiri dan bertanggung jawab untuk pembelajarannya seperti 
mencari materi dengan usaha, dan inisiatif sendiri. Dengan demikian 
Elearning dapat memacu berkembangnya kemandirian dan tanggung 
jawab dalam diri siswa, karena siswa itu sendirilah yang secara leluasa 
mengatur dirinya sendiri yang diiringi motivasi yang tinggi. 

Dengan kemudahan terhadap akses sumber belajar yang dimiliki oleh 
peserta didik, guru dengan lebih mudah merancang pembelajaran untuk 
menumbuhkembangkan nilai dan moral yang ada pada peserta didik. 
Pembelajaran akan lebih mudah dengan bersumberkan pada konten-
konten pembelajaran yang mudah dan menyenangkan, seperti 
pemanfaatan video yang ada di youtube untuk mengajarkan anak tentang 
nilai dan moral. Nilai dan moral yang terdapat di dalam sumber belajar 
lebih mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik, karena media 
yang digunakan berbasis audio visual. Dengan diberikannya pendidikan 
moral bagi siswa diharapkan dapat merubah perilaku peserta didik, 
sehingga peserta didik dapat menampilkan sikap dan perilaku moral yang 
positif dan siap menghadapi perubahan zaman(Kusrahmadi, 2007). 

Di era digital ada beberapa kecerdasan yang harus dimiliki oleh peserta 
didik di antaranya ialah cerdas dalam memanfaatkan media, cerdas 
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dalam memilih sumber belajar, cerdas menilai kebenaran informasi dan 
cerdas dalam menyebarluaskan informasi yang diperoleh di ruang digital. 
Membangun kecerdasan tersebut dilakukan secara kondusif baik di 
lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat. Di tingkat sekolah perlu 
dilakukan sosialisasi pendidikan nilai dan moral yang diadakan bagi 
kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Dalam usaha 
pendidikan nilai dan moral tersebut dilakukan dengan pendekatan 
keteladanan yakni dengan cara tanggung jawab dan disiplin, sedangkan 
pendekatan pembiasaan dengan cara perilaku seperti berterima kasih dan 
berdoa. 

 

Penutup 
Pendidikan bagi individu diharapkan menghasilkan manusia yang 
memiliki moral dan etika dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. 
Perkembangan teknologi mendorong terciptanya elearning yang 
merupakan pengembangan pendidikan berbasis Ilmu dan teknologi (IT). 
Guru dan peserta didik dapat memperoleh informasi dari berbagai media 
dan sumber yang ada di ruang digital. Pembelajaran akan lebih efektif dan 
menyenangkan. Nilai dan moral yang terdapat di dalam sumber belajar 
lebih mudah diterima dan dipahami dengan pembelajaran yang konkrit. 
Kecerdasan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam memanfaatkan 
media online ialah cerdas memanfaatkan media, cerdas memilih sumber 
informasi, cerdas menilai kebenaran informasi dan cerdas dalam 
menyebarluaskan informasi. 
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Pendahuluan 
Ketika Jepang luluh-lantak dibom atom oleh pasukan sekutu. Kaisar 
Jepang segera mengumpulkan semua bawahan untuk menanyakan 
jumlah guru yang masih tersisa. Segera kumpulkan guru yang masih 
hidup dan bangun kembali sekolah. “Kita bangkit kembali,” ujar sang 
kaisar. Kisah heroik tersebut menyiratkan makna bahwa perubahan suatu 
bangsa dimulai dengan peran guru. Perubahan hal kecil di tataran 
komunitas warga bangsa dimulai dengan perubahan paradigma pendidik 
dan tenaga kependidikan dalam menjalankan pola pendidikan yang 
memerdekakan. Kurikulum yang menunjang pendidikan dapat 
dilakukan oleh guru berdasarkan konteks di Indonesia yang 
multikultural. 

Melalui tulisannya, Jr. Mataraja menjelaskan terkait konsep merdeka 
belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia menerbitkan berita bertajuk “Ini penjelasan 
Mendikbud Nadiem soal konsep merdeka belajar”. Bahwasanya merdeka 
belajar itu tidak ada hubungannya dengan Covid-19(JR Mataraja, 2020). 
Dalam konsep merdeka belajar, pada 2 Mei 2019 silam dalam Pidato 
HARDIKNAS Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 
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mengatakan bahwa guru menempati peran utama dalam upaya 
transformasi pendidikan berdasarkan kontekstual budaya setempat akan 
menjadi penyemangat belajar peserta didik. Pembelajaran aktif, inovatif, 
kreatif dan efektif akan menjalar ke dalam ruang-ruang 
kelas(KEMDIKBUD, 2019).  

 

Pembahasan 
Dalam proses perjuangan kemerdekaan belajar di Indonesia perlu adanya 
kesiapan dari para pemangku kepentingan pendidikan untuk berinovasi 
dalam sebuah metode yang tepat guna terutama dalam upaya pendidikan 
yang kontekstual. Pemikiran yang harus ditanamkan dalam mengelola 
pendidikan yang memerdekakan yaitu mind set seperti yang di katakan 
oleh Mas Mentri: “ pendidikan merupakan apa yang terjadi di ruang kelas 
dan di rumah. Teknologi tidak mungkin menggantikan koneksi itu, harus 
ada koneksi bathin agar terus tercipta dan proses belajar mengajar 
menjadi lebih efektif”(Kholisdinuka, n.d.). Seperti ungkapan Wakil 
Mentri PUPR Wempi Wetipo dalam sambutannya di Kampus STKIP 
YPPGI Abdi Wacana Wamena, Beliau mengibaratkan bahwa: “ Kalau kita 
ingin mengejar kuda yang terlepas dari ikatan atau kandang, maka kita 
harus mengejarnya mengunakan kuda juga”(Marthen Yadlogon 
Medlama, 2010, p. 70). Artinya kalau ingin agar Indonesia menjadi sama 
dengan negara lain di Dunia, maka yang harus dilakukan adalah dengan 
menginvestasikan pengkaderan sumber daya manusia Indonesia itu 
sendiri. Selain itu, kekayaan budaya di Indonesia yang sangat plural dan 
majemuk merupakan tonggak utama keberhasilan dalam mendidik 
manusia yang mendiami Negara Republik Indonesia. 

Kurikulum yang ada sekarang ini merupakan hasil dari buah pikir dan 
kerja keras para pemangku kebijakan pendidikan di Indonesia maka di 
sebut sebagai kurikulum Nasional. Namun pemerintah semestinya tetap 
memberikan otonomi pendidikan yang kontekstual kepada setiap 
propinsi, kabupaten /Kota bahkan satuan pendidikan. Inilah salah satu 
langkah untuk menuju kepada Pendidikan yang memerdekakan. Ciri dari 
pendidikan yang memerdekakan ini yaitu otonomi lebih besar 
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diserahkan kepada sekolah, mendapatkan fleksibilitas, dan mendorong 
keikutsertaan masyarakat sekolah dan masyarakat setempat dalam usaha 
meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional 
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ana Widyastuti, 
2020) Artinya, praktik pendidikan yang memerdekakan merupakan 
keberhasilan dalam pendidikan bukan di tentukan oleh Jakarta /pusat 
namun ada pada aras utama pendidikan itu sendiri yaitu satuan 
pendidikan. Dalam hal inilah, dituntut kreatifitas dan inovasi dari satuan 
pendidikan untuk menggerakan para pendidik maupun tenaga 
kependidikan. oleh sebab itu, diperlukan suatu pembaharuan dalam 
bidang pendidikan yang merupakan ujung tombak keberhasilan satuan 
pendidikan , salah satunya adalah inovasi dalam bidang ketenagaan 
pendidikan. Dalam upaya menanamkan konsep merdeka dalam belajar, 
tenaga kependidikan memiliki peranan yang sangat besar, oleh karena itu 
kinerja tenaga kependidikan juga perlu diperhatikan untuk memperoleh 
hasil kerja yang optimal.  

Peningkatan kinerja tersebut dirasa penting agar sistem pendidikan di 
sekolah dapat berjalan dengan lancar. Perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi tentunya menjadi pemicu semakin besar pula tuntutan 
kinerja tenaga kependidikan yang di dalamnya terdapat kepala satuan 
pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya seperti 
pustakawan. Maka dari itu untuk meningkatkan kualitas tenaga 
kependidikan tersebut mungkin akan dirasa lebih mudah jika adanya 
inovasi-inovasi yang tentunya akan bermanfaat bagi peningkatan mutu 
tenaga kependidikan tersebut (Rasinus, 2020). Hal yang perlu 
diperhatikan dan dihilangkan dalam penerapan konsep pendidikan yang 
memerdekakan adalah menjadikan guru sebagai pusat belajar. 
Sedangkan yang perlu untuk dipertahankan adalah kebiasaan praktek 
baik seperti menanamkan teladan, kasih, sukacita, wajib tersenyum dan 
belajar berpusatkan kepada peserta didik.  
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Penutup 
Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa upaya 
mewujudkan pendidikan yang memerdekakan memiliki metode yang 
beragam. Namun apabila berbicara pendidikan yang memerdekakan 
dalam konteks pendidikan multikultural di Indonesia, ada banyak hal 
yang menjadi pertimbangan dalam mendesain metode dimaksud. 
Diantaranya adalah: 

1. Keberagaman anak-anak Indonesia yang sangat special 
berdasarkan daerah dan tempat mereka berada, hidup dan 
beraktivitas. 

2. Perlu adanya regulasi dari pemerintah untuk memberikan 
kemerdekaan dalam mengelola kurikulum yang sesuai konteks. 

3. Perlu adanya perhatian pemerintah dalam upaya peningkatan 
kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan sehingga 
tercapainya harapan pemerintah untuk peningkatan mutu 
pendidikan di Indonesia. 
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Pendahuluan 
Pemahaman dan pelaksanaan terhadap sesuatu yang baru biasanya 
diawali dengan pro dan kontra, apalagi menyangkut seluruh pemangku 
kepentingan. Pro karena seseorang berhasil memaknai perubahan 
sebagai tantangan, kesempatan, perbaikan cara dan proses, dan 
dipandang sebagai satu cara penyesuaian diri, sedangkan yang kontra 
memahami perubahan sebagai sesuatu yang sangat sulit dihadapi dan 
akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup. Perbedaan cara 
memaknai dan menanggapi ini adalah sebagai bukti adanya perbedaan 
pada karakter setiap orang. Dengan demikian penguatan karakter 
pembelajaran menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi 
perubahan metode pembelajaran. Penguatan karakter di sini lebih 
kepada cara melakukan, cara menanggapi dan cara belajar, dengan atau 
tanpa orang lain atau metode belajar mandiri. Karakter sebagai integritas 
pembelajaran dengan prinsip belajar adalah integritas yang ditunjukkan 
dengan keutuhan, kebulatan pribadi seseorang untuk bertindak, berbuat, 
berpikir sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, keutamaan dan moral. 

Upaya penguatan karakter pembelajaran memiliki sinergi dengan 
perspektif teori tantangan dan jawaban (AJ. Toynbe). Perlu tanggap reaksi 
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menyambut setiap tantangan diikuti dengan jawaban sebagai solusi 
terhadap character gap. Penguatan diperlukan untuk menetralisir setiap 
aksi-aksi yang menjadi lawan dari perubahan. Untuk menghadapi aksi 
diperlukan aliansi sesama pemangku kepentingan, antara lain 
pemerintah dengan peraturan dan perundang-undangan yang 
diterbitkan, institut atau sekolah pelaksana pendidikan, para civitas 
akademika, pelajar dan siswa, mahasiswa dan tenaga pengajar dan 
terutama dengan diri sendiri. 

 

Pembahasan 
Hakikat penguatan karakter pembelajaran dalam “Merdeka Belajar 
Merdeka Mengajar” mengacu pada sistem “among” ajaran Ki Hajar 
Dewantara. Tut wuri handayani, di mana para pendidik mesti di luar layar 
atau berada di belakang namun cukup mempengaruhi dan memberi jalan 
kepada para anak didik untuk berjalan sendiri. Belajar sendiri adalah 
bentuk kemandirian dan keuletan ditambah dengan kemampuan 
memberdayakan sumber pembelajaran dalam bentuk apapun. 
Pembelajar merdeka itu tidak hanya bebas dari opresi, tetapi mampu 
berdiri di atas kaki sendiri, punya daya kehendak, dan berupaya 
mencapainya. Pembelajar merdeka harus mampu membuat keputusan 
dan mengambil tindakan atas nama perubahan, perbaikan dan prestasi 
unggul. Sementara, fungsi tenaga pengajar adalah memotivasi dan 
menginovasi pikiran anak didik. Jadi pembentukan karakter dimulai dari 
problem & project-based learning yang transformatif dan reflektif, siap 
mencari solusi masalah. Karakter belajar sepanjang masa sebagai cara 
melawan ketertinggalan dan merebut kesempatan untuk menjadi hidup 
dan pemenang. Pembentukan karakter perlu dikombinasikan dari sikap 
evolusioner dan revolusioner. 

Penguatan karakter pembelajaran memerlukan modal nilai-nilai 
MarTuhan-Marroha-Marbisuk (3M), artinya BerkeTuhanan Yang Maha 
Esa, Berhatinurani dan Berhikmat. Pembelajar menumbuhkan karakter 
yang memiliki hati dan pikiran, dengan kemauan berinovasi, berbuat 
yang berdampak bukan hanya pada diri sendiri tapi juga bagi masyarakat 
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dan Indonesia. Tindakan dan sikap dimulai dari diri sendiri, keluarga, 
kampus, lintas studi, seluruh warga pendidik, NKRI, dan dunia. 
Pendidikan yang memerdekakan mengutamakan budi pekerti. Budi 
merupakan daya pikir, rasa, dan kehendak. Pekerti adalah daya. Jadi 
merdeka itu bukan hanya bebas tekanan dari peraturan dan 
keterpurukan, tetapi lebih ditentukan dari diri sendiri karena peraturan 
dibuat untuk kebaikan dan justru untuk membuat komunitas lebih 
berdayaguna. 

Perjuangan dalam masa pembelajaran yang cukup panjang ini tidak akan 
bisa dimenangkan tanpa penguatan dan pengembangan pola pikir. Pola 
pikir mengarahkan seseorang pada kemampuan paling dasar untuk 
melalui dedikasi dan kerja keras. Otak dan bakat hanyalah titik awal dari 
belajar. Pengembangan pola pikir menciptakan kecintaan belajar dan 
ketahanan untuk pencapaian besar. Kecintaan belajar sebagai proses 
penguatan karakter perlu dilatih, Kegiatan melatih berpikir kritis dimulai 
dengan metode 5W1H sesuai dengan pertanyaan Apa, Siapa, Di mana, 
Kapan, Mengapa dan Bagaimana. Pertanyaan ini secara terus menerus 
dilakukan dan dicari jawabannya. Proses mencari ini sebagai wujud 
kecintaan dan passion yang muncul akibat dari rasa ketertarikan 
terhadap sesuatu dan keingintahuan yang dalam tentang sesuatu. Proses 
menemukan jawaban atas persoalan-persoalan ini pada akhirnya akan 
membawa pemahaman-pemahaman baru (prior knowledge) dan 
membentuk pengetahuan baru (acquired knowledge). 

Seorang pembelajar harus berpikir holistik, mampu melihat dari setiap 
sisi dan pola dan menjadi manajer yang baik. Pembelajar memerlukan 
fokus terhadap permasalahan dari semua elemen, dengan kerja keras dan 
penataan alokasi waktu yang tepat. Belajar berdamai dan adabtasi kuat 
dengan seluruh infrastruktur yang ada tetap dilakukan tanpa menyia-
nyiakan sisi-sisi kehidupan yang lain sebagai insan berkeluarga dan 
bermasyarakat. Segenap sisi kehidupan jika tidak dikelola dengan baik, 
ketidakseimbangan dalam alokasi waktu, pada akhirnya tujuan merdeka 
belajar tidak tercapai. Terutama dalam pembelajaran, ada sasaran yang 
harus dicapai dengan metode dan tekanan tertentu. Persoalannya, 
bagaimana proses berjalan dapat simultan dalam berbagai tantangan. 
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Belajar dengan perencanaan, eksekusi tepat, persiapan terhadap risiko, 
pemantauan dan penjaminan mutu.  

Selanjutnya, seorang pembelajar memerlukan kekuatan mental dalam 
menghadapi ketidakpastian. Diperlukan reaksi positif dalam menghadapi 
kegagalan, karena sangat mungkin dalam pembelajaran diawali dengan 
kegagalan. Pertanyaannya, bagaimana tetap fokus keluar dari kegagalan 
hingga menemukan jawaban dan kemenangan. Reaksi terhadap 
kemenangan yang tertunda sering membuat seseorang bingung, 
khawatir dan mungkin marah. Bila hal ini terjadi maka tujuan merdeka 
belajar tidak tercapai. Diperlukan mental kuat, keterampilan mengelola 
emosi dan penguasaan diri agar mampu mewujudkan persistensi dan 
ketahanan selama belajar. 

Penguatan karakter pembelajaran membutuhkan sebuah pendekatan 
yang lebih integratif dan terstruktur. Pendekatan berpikir sistem 
memberikan analisa permasalahan yang lebih kompleks. Berpikir sistem 
mengajak seseorang untuk bertanggung jawab secara keseluruhan, 
termasuk atas keputusan dan pilihannya. Keputusan akan lebih 
mengarah pada pengembangan dasar-dasar perubahan, melihat dan 
menanggapi kenyataan dengan lebih jelas, membuat keputusan penting 
dalam menanggapi permasalahan dan membangun kesenjangan pola 
berpikir dan implementasi bertindak. Berpikir sistem memberikan 
kesempatan dan kemampuan dalam memasuki transisi model 
pembelajaran, mampu melihat sesuatu tidak hanya pada objek 
permasalahan, namun bagaimana hubungan yang saling bergantungan 
antar objek hingga kemampuan menentukan pilihan yang terbaik.  

Penguatan karakter pembelajaran bercirikan kebaruan dan orisinilitas. 
Berpikir dan bertindak yang sama sekali di luar pakem atau out of the box. 
Kebaruan di sini menyentuh ke esensi permasalahan. Diperlukan 
eksplorasi dan penggalian aspek-aspek fundamental dalam belajar 
meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan dan keterampilan. 
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Penutup 
Karakter itu bukan soal gaya, tetapi karya lebih diutamakan. Menjadi 
pembelajar tangguh tanpa mau mengubah karakter akan membuat sang 
pembelajar tak berbeda dengan yang lainnya. Merdeka belajar sebagai 
karakter baru dalam pembelajaran mengajak semua untuk bijak dan taat 
dalam struktur perubahan pola pembelajaran. Akhir kata, selamat belajar 
dan jadilah pembelajar berkarakter terpuji dan terandal. 
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Pendahuluan 
Keberhasilan pembangunan pendidikan membutuhkan dukungan dan 
partisipasi sinergis pemangku kepentingan pendidikan itu sendiri. 
Partisipasi dan dukungan peserta didik dapat dilakukan baik dari proses 
perumusan, pelaksanaan ataupun proses pemberian masukan atau 
umpan balik pembangunan pendidikan. Meningkatkan kualitas peserta 
didik menjadi tema pembangunan pendidikan yang dilakukan 
pemerintah atau pemerintah daerah. Kualitas peserta didik mengandung 
berbagai faktor penguat dan faktor penghambat. Ketersediaan sarana dan 
prasarana pendidikan sangat dibutuhkan 0rganisasi pendidikan dan 
pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Membahas dan 
mendiskusikan kualitas peserta didik memiliki berbagai faktor misalnya, 
keberhasilan mengikuti kegiatan belajar, kelulusan peserta didik, dan 
barometer keberhasilan lainnya. Penguatan kualitas dan kuantitas 
peserta belajar bagian tidak terpisahkan dari pembangunan pendidikan 
nasional. Sebagai sub sistem pembangunan nasional maka partisipasi dan 
dukungan semua pihak sangat diharapkan sesuai dengan 
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kemampuannya masing-masing. Partisipasi masyarakat bagian 
terpenting dalam mensukseskan pembangunan pendidikan khususnya 
penguatan karakter peserta didik dan pendidik dan pemangku 
pendidikan lainnya. Peserta didik merupakan fokus dan lokus dari 
penguatan kualitas dan kuantitas pembangunan pendidikan nasional. 
Peserta didik merupakan penerus dan pengisi pembagunan dikemudian 
hari. Penguatan karakter peserta didik dimulai dari rumah tangga karena 
orang tua memberikan berbagai nilai kepada anak. Transfer nilai, 
pengetahuan, sikap dan perilaku dari orang tua dan lingkungan menjadi 
nilai utama yang dibawa anak sewaktu mereka mengikuti proses 
pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Peranan keluarga dan 
lingkungan menjadi sangat penting dalam penguatan karakter peserta 
didik sehingga memperkuat nilai yang diperoleh dari proses transfer 
pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang berlangsung di sekolah. 

 

Pembahasan 
Pembangunan pendidikan nasional dan penguatan karakter peserta didik 
memiliki hubungan yang sangat erat. Peserta didik merupakan bagian 
dari masyarakat atau bisa dikatakan merupakan anggota masyarakat. 
Untuk itu adalah wajar bila penguatan karakter peserta didik akan 
memberikan masukan dalam proses perencanaan pembangunan 
pendidikan yang akan dilaksanakan. Lembaga pendidikan merupakan 
proses pembentukan karakter peserta didik yang terjadi dalam 
pembelajaran yang diberikan. Sebelum peserta didik memasuki lembaga 
pendidikan, pembentukan karakter peserta didik dimulai dari lingkungan 
rumah tangga, lingkungan masyarakat sekitar, lingkungan sosial lainnya. 
Penguatan karakter dapat berbentuk sikap penghargaan hak dan 
kewajiban orang lain, tegur sapa kepada orang lain, sikap menghargai 
perbedaan, bersikap menghormati orang tua atau orang yang lebih tua, 
sikap meminta maaf bila ada kesalahan, sikap berterima kasih, berkata 
jujur dan sopan santun, dan sikap dan perbuatan lainnya. Contoh kecil 
sikap dan perbuatan di atas adalah perbuatan sehari-hari yang 
berlangsung di lingkungan rumah tangga dan lingkungan sosial 
bertangga. Namun energi yang ditimbulkan dari contoh sikap itu masih 
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sangat relevan dalam implementasi penguatan karakter peserta didik 
dalam proses pembelajaran yang berlangsung di dunia pendidikan 
(misalnya sekolah, perguruan tinggi). Proses pembelajaran yang 
berlangsung di dunia pendidikan tidak luput dari proses transfer sikap, 
perilaku dan tindakan dari pendidik kepada peserta didik. Peserta didik 
itu dapat diibaratkan seperti kertas putih yang dapat bekali dengan 
berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan dan berbagai keahlian lainnya 
oleh pendidik. Nilai dan sikap dan tindakan yang dihasilkan peserta didik 
merupakan hasil dari pengolah nilai kognitif, motorik dan apektif yang 
ditansfer pendidik. Kemampuan dan kemauan belajar peserta didik 
(budaya literasi) sangat membutuhkan dukungan ekosistem dan 
lingkungan pendidikan yang mendukung dan komprehensif. Pada saat 
ini, budaya literasi yang didominasi peranan dan sumbangan ilmu 
pengetahuan dan aplikasi teknologi. Untuk itu sangat dibutuhkan 
penguatan karakter peserta didik dan pendidik sehingga dampak negatif 
dari penggunaan aplikasi teknologi (gadget, internet, games dan 
sebagainya) dapat diminimalkan. Penguatan ilmu pengetahuan 
(disingkat IPTEK) harus sinergis dengan penguatan keimanan dan 
ketaqwaan (terkenal dengan istilah IMTAK). Partisipasi masyarakat 
(tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda,tokoh milineal) dan 
pemangku pendidikan lainnya menjadi energi besar dalam mendukung 
dan mensukseskan pembangunan nasional khususnya pembangunan 
pendidikan. 

Penguatan karakter peserta didik merupakan salah satu tema besar dalam 
mendukung keberhasilan pembangunan pendidikan. Penanaman nilai, 
sikap dan perilaku serta tindakan kepada peserta didik harus disusun 
dalam perencanaan pembelajaran yang diterbitkan kebijakan pendidikan 
nasional dan pendidikan daerah. Fenomena yang berkembang dalam 
kehidupan masyarakat saat ini adalah penggunaan teknologi yang cepat. 
Kalau diperhatikan hampir semua kebutuhan masyarakat atau manusia 
dapat dipermudah dan diperlancar dengan keberadaan tekonologi. 
Semboyan “Siapa yang menguasi teknologi akan menguasai dunia.” 
Penggunaan teknologi dapat mempermudah dan memperlancar proses 
belajar mengajar dengan aplikasi “Daring”. Kebijakan pemerintah 
memberikan paket belajar gratis dalam pembelajaran daring akan 
mendorong percepatan transfer ilmu pengetahuan dan pengetahuan 
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yang terjadi dalam lembaga pendidikan. Karakteristik peserta didik akan 
mengalami perkembangan yang diharapkan sesuai dengan perencanaan 
pembelajaran yang telah diberikan. Penguatan karakter peserta didik 
memiliki peranan dan sumbangan besar terhadap proses pembelajaran 
yang berlangsung di lembaga pendidik. Pendidik dan tenaga 
kependidikan dapat memperkuat keberhasilan pembelajaran. 
Lingkungan pendidikan dan sarana serta prasarana pendidikan menjadi 
energi besar dalam memperlancar dan mempermudah proses transfer 
ilmu pengetahuan dan transfer perilaku dan sikap dan tindakan dari 
pendidik kepada peserta didik. Peserta didik akan memperoleh 
pengetahuan, keterampilan dan ilmu pengetahuan dari pembelajaran. 
Penguatan nilai moralitas, sopan santun, ramah tamah, dan nilai lainnya 
menjadi nilai yang diberikan lingkungan pendidikan dan pemangku 
kepentingan pendidikan. Memperkuat karakteristik peserta didik 
menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemangku keberhasilan 
pembangunan pendidik.  

 

Penutup 
Keberhasilan pembangunan pendidikan membutuhkan dukungan dan 
partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan pendidikan. Salah 
satu faktor yang diperkuat peranan dan sumbangannya adalah 
pemberdayaan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan pada 
hakekatnya organisasi yang dikelola dengan mengedepankan prinsip 
organisasi modern dengan tetap mengarusutamakan tujuan pendidikan 
yang hendak dicapai. Penanaman nilai dalam proses kognitif, 
psikomotorik dan apektif menjadi bagian tidak terpisahkan dalam proses 
pembelajaran yang terjadi di lembaga pendidikan.Memperkuat nilai 
keilmuan, nilai sosial kemasyarakatan, nilai etika dan moral, nilai 
kejujuran, nilai bertanggung jawab dan nilai lainnya menjadi berbagai 
nilai yang hendak dicapai dalam tujuan pembangunan pendidikan 
khususnya pendidikan itu sendiri.  

Kemampuan membentuk karakter peserta didik dan pendidik dan tenaga 
pendidikan menjadi bagian terpenting dalam mendukung keberhasilan 
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organisasi pendidikan mencapai tujuannya. Pembentukan dan 
penguatan karakter peserta didik dapat dilakukan di lembaga 
pendidikan. Mendesain perencanaan pembelajaran menjadi sangat 
krusial dan sangat penting karena peserta didik tidak hanya ditempa 
menjadi pintar dan cerdas tapi juga harus berkarakteristik sesuai dengan 
nilai yang berlangsung dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan 
lembaga lainnya. Kehadiran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 
serta sarana dan prasarana pendidikan akan mempermudah dan 
memperlancar pembentukan peserta didik yang berkarakter. Lembaga 
pendidikan atau organisasi dapat menjadi suatu organisasi pembentukan 
karakteristik peserta didiknya. Pada lembaga pendidikan yang 
mengharuskan peserta didiknya tinggal menetap di asrama yang 
disediakan akan terasa bahwa pembentukan karakter peserta didik 
sangat kelihatan sebagaimana dikatakan bahwa pemimpin dapat 
dibentuk.  

Keberadaan lingkungan dan ekosistem pendidikan akan memberikan 
sumbangan besar dalam pembentukan karakter peserta didik disamping 
tugas utamanya menjalankan aspek kognitif, psikomotorik dan apektif. 
Keberadaan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa, masyarakat 
dan keluarga maka menghasilkan peserta didik yang berkarakter menjadi 
tugas berat yang dilaksanakan lembaga pendidikan. Dengan adanya 
dukungan dan partisipasi sinergis dari pemangku kepentingan 
pendidikan akan diperoleh kekuatan besar untuk keberhasilan 
pembangunan pendidikan khususnya menghasilkan peserta didik yang 
pintar, cerdas dan memiliki kepribadian atau karakter yang sesuai dengan 
nilai-nilai yang terkandung dalam pilar kebangsaan Indonesia. 
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Pendahuluan 
Peningkatan mutu pendidikan merupakan faktor penting yang harus 
diwujudkan sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kualitas 
sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Pendidikan yang 
bermutu merupakan tujuan pendidikan nasional yang harus diwujudkan 
sehingga melahirkan generasi atau sumber daya manusia yang 
berkualitas dan terampil dalam bekerja.  

Saat ini, pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan yang 
sangat berat khususnya dalam upaya menyiapkan kualitas sumber daya 
manusia yang mampu menghadapi persaingan global dan revolusi 
industri 4.0. Untuk menghadapi tantangan tersebut perlu diambil 
kebijakan pendidikan yang sangat penting dalam menentukan arah 
pendidikan, yang kelak berpengaruh pada mutu pendidikan.  

Pemerintah telah menentukan dan mengambil kebijakan baru yang 
terlahir dari banyaknya problem yang ada dalam pendidikan, terutama 
yang terfokus pada pelaku atau pemberdayaan manusianya yang terlibat 
di dalam proses pendidikan dengan menerapkan program Merdeka 
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Belajar. Konsep merdeka belajar ini merupakan kebijakan baru dalam 
dunia pendidikan. Merdeka belajar akan menciptakan suasana belajar 
yang bahagia dan menyenangkan tanpa dibebani dengan nilai dan target 
pencapaian tertentu. Penerapan kebijakan merdeka belajar, diharapkan 
akan membawa perubahan terutama dari sistem pembelajaran. Sistem 
pembelajaran yang sekarang hanya dilaksanakan di dalam kelas akan 
berubah, lebih bebas tapi terkendali, kreatif dan dibuat senyaman 
mungkin agar mempermudah interaksi antara peserta didik dengan guru 
sehingga dapat meningkatkan komunikasi dan meningkatkan kualitas 
pembelajaran. 

 

Pembahasan 
Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dapat dilihat mulai dari 
input, proses, dan output. Pendidikan yang bermutu merupakan kunci 
untuk membangun manusia yang kompeten dan beradab dalam arti 
menghasilkan output yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dunia 
industri. Kesadaran akan mutu pendidikan saat ini sudah merupakan 
tuntutan dan keseriusan dari berbagai institusi pendidikan agar dapat 
meningkatkan daya saing, efektivitas, pelayanan, dan transparansinya.  

Peningkatan mutu pendidikan mendapat perhatian serius dari 
pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia 
pendidikan, karena pendidikan di masa depan akan menghadapi 
berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks akibat arus 
globalisasi dan keterbukaan serta kemajuan informasi dan teknologi. 
Untuk itu, pembangunan di sektor pendidikan harus dirancang agar 
dapat melahirkan generasi yang memiliki keunggulan dan mampu 
menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul sebagai 
dampak dari arus globalisasi dan revolusi industri 4.0. 

Strategi peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda penting 
pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, dengan melakukan berbagai 
terobosan-terobosan baru. Kebijakan yang diambil oleh Menteri 
Pendidikan Nadiem Makarim adalah dengan program merdeka belajar 
dan kampus merdeka. Kebijakan merdeka belajar ini merupakan 
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kebijakan yang berlaku secara nasional, dan harus benar-benar 
direalisasikan pada setiap satuan pendidikan, mulai dari jenjang 
pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Penerapan merdeka 
belajar ini dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan yang merata 
dan bermutu. Salah satu ide pokok dari kebijakan merdeka belajar 
tersebut adalah terfokus pada kemerdekaan sumber daya manusianya. 
Merdeka dalam arti terbebas dari ketakutan dan terbebas dari tuntutan.. 

Konsep merdeka belajar ini merupakan respon terhadap kebutuhan 
sistem pendidikan pada era revolusi industri 4.0 dan menghadapi arus 
global untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan 
berkarakter. Nadiem Makarim menyebutkan bahwa merdeka belajar 
merupakan kemerdekaan berfikir, baik bagi guru maupun peserta didik 
dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Konsep merdeka belajar 
merupakan cara untuk merekonstruksi sistem pendidikan nasional 
dalam rangka menyongsong perubahan dan kemajuan bangsa dengan 
cara mengembalikan hakikat dari pendidikan yang sebenarnya, yaitu 
pendidikan untuk memanusiakan manusia atau pendidikan yang 
membebaskan. Dalam konsep merdeka belajar, antara guru dan peserta 
didik merupakan subjek di dalam sistem pembelajaran. Artinya, guru 
bukan dijadikan sumber kebenaran oleh peserta didik, namun guru dan 
peserta didik berkolaborasi penggerak dan mencari kebenaran sehingga 
posisi guru di ruang kelas bukan untuk menanam atau menyeragamkan 
kebenaran menurut guru, namun menggali kebenaran, daya nalar dan 
kritisnya murid melihat dunia dan fenomena.  

Dalam penerapan merdeka belajar akan memberikan sesuatu yang 
berbeda pada proses pembelajaran. Sistem pembelajaran akan didesain 
sedemikian rupa agar karakter peserta didik terbentuk, dan tidak terfokus 
pada sistem perangkingan. Dalam proses pembelajaran antara pendidik 
dan peserta didik dibangun komunikasi dan saling berinteraksi sehingga 
dapat saling membagi informasi dengan menyenangkan tanpa di bawah 
tekanan sehingga tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan. 

Semua kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, harus direncanakan 
guru dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP harus 
dikembangkan agar pembelajaran lebih terarah dan sesuai indikator yang 
dikembangkan. Dalam penyusunan RPP berpedoman pada surat edaran 
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Menteri Pendidikan No 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. 
Dalam surat edaran tersebut telah dilakukan penyederhanaan yang 
sebelumnya mencakup lebih dari sepuluh komponen, tapi setelah 
disederhanakan hanya terdapat tiga komponen inti, yaitu tujuan 
pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau 
assesment. Dengan adanya kebijakan ini, guru akan lebih mudah dan 
diberikan kebebasan untuk membuat dan mengembangkan RPP seefektif 
dan seefisien mungkin, dengan tetap berorientasi pada perkembangan 
usia peserta didik. 

Untuk mendukung keberhasilan kebijakan merdeka belajar agar dapat 
menghasilkan pendidikan yang bermutu, maka terdapat beberapa faktor 
yang harus diperhatikan yang menjadi kunci keberhasilan dalam 
meningkatkan mutu pendidikan, yaitu 

1. Proses pembelajaran, yaitu kegiatan belajar mengajar yang 
dilakukan hendaknya dirancang agar terjadi interaksi antara guru 
dengan peserta didik, menumbuhkan motivasi dan mendukung 
peningkatan kualitas peserta didik untuk memiliki empat 
kompetensi agar mampu menghadapi persaingan global dan era 
revolusi 4.0., yang sering disebut dengan 4C, yaitu 
communication (komunikasi), collaboration (kerjasama), critical 
thinking (berpikir kritis), dan creativity (daya cipta). Selain itu 
dalam pembelajaran, juga diberikan penguatan pendidikan 
karakter pada diri peserta didik agar menghasilkan mutu lulusan 
yang berkualitas dan berkarakter. 

2. Kemerdekaan dan komitmen guru, yaitu peran guru yang sangat 
penting dan merupakan orang yang paling bertanggung jawab 
untuk menyediakan lingkungan pendidikan yang serasi agar 
terjadi proses belajar yang efektif. Untuk itu, seorang guru harus 
memiliki komitmen untuk dapat menciptakan proses 
pembelajaran yang menyenangkan, penuh dengan kreativitas 
dan inovasi sehingga mendorong termotivasinya anak dalam 
belajar. Guru harus diberikan kemerdekaan untuk berbuat, yaitu 
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lebih menekankan pada proses pembelajarannya, bukan pada 
administrasinya sehingga beban guru terkait administrasi 
semakin berkurang dan guru akan dapat lebih fokus untuk 
meningkatkan kompetensi profesionalnya dalam melakukan 
pembelajaran. 

3. Kepemimpinan kepala sekolah, yaitu kemampuan kepala sekolah 
dalam memimpin dan menerapkan manajemen sekolah 
merupakan salah satu kunci yang sangat menentukan 
keberhasilan sekolah untuk mencapai tujuannya. Dalam 
kepemimpinannya, kepala sekolah harus memiliki kemampuan 
visioner dan memiliki kreatifitas yang tinggi. Kedua kemampuan 
tersebut terlihat dari sikap demokratis, kreatif, dan keteladanan 
yang tampak dalam diri dan perilaku kepala sekolah. Demokratis, 
dimaksudkan kepala sekolah harus memahami keberadaan guru, 
baik segi kelebihannya maupun kelemahannya, mau menerima 
masukan dari guru dan memberikan bimbingan yang efektif serta 
memberikan kesempatan kepada guru untuk lebih kreatif, dan 
tidak menghambat setiap kemajuan yang tampak dalam diri guru 
yang menjadi mitra kerjanya. Kreatif, dimaksudkan kepala 
sekolah harus memiliki kreativitas yang tinggi menyangkut tiga 
dimensi, yaitu proses, person dan produk untuk kemajuan 
sekolah. Keteladanan, dimaksudkan kepala sekolah harus dapat 
menjadi teladan, baik secara moral maupun profesional. Secara 
moral artinya perilaku kepala sekolah benar-benar menjadi 
teladan baik bagi guru, peserta didik maupun masyarakat. Secara 
profesional kepala sekolah harus mampu membuktikan bahwa 
dalam bekerja tidak hanya didasarkan pada ego atau 
keinginannya, akan tetapi menggunakan pedoman dan prinsip 
yang jelas. 
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4. Fasilitas dan sarana pendidikan yang mendukung, seperti media, 
alat bantu, perpustakaan dan sarana lainnya juga sangat 
menentukan dalam proses pembelajaran. 

Penutup 
Mutu pendidikan merupakan masalah pokok yang harus segera di atasi 
agar suatu lembaga pendidikan dapat meraih keberhasilan dalam 
menghasilkan sumber daya manusia yang unggul menghadapi masa 
depan dengan berbagai tantangan global dan era revolusi 4.0. Kebijakan 
untuk peningkatan mutu pendidikan dilakukan pemerintah dengan 
terobosan baru dengan menerapkan pendidikan merdeka belajar, yang 
diberlakukan untuk seluruh satuan pendidikan. 

Merdeka belajar merupakan pendidikan yang dirancang untuk mencapai 
tujuan pendidikan dengan strategi pembelajaran dengan kemerdekaan 
berfikir, baik bagi guru maupun peserta didik dalam pelaksanaan proses 
pembelajaran sehingga mendukung terjadinya komunikasi dan interaksi 
yang baik antara pendidik dengan peserta didik, dan diharapkan 
menghasilkan sumber daya yang unggul yang memiliki keterampilan 
dalam berkomunikasi (communication), dapat bekerjasama 
(collaboration), berpikir kritis (critical thinking), memiliki daya cipta 
(creativity), dan berkarakter. 

Faktor yang mendukung yang harus diperhatikan agar keberhasilan 
penerapan merdeka belajar dapat menghasilkan pendidikan yang 
bermutu, yaitu proses pembelajaran, kemerdekaan dan komitmen guru, 
kepemimpinan kepala sekolah, dan fasilitas dan sarana pendidikan. 
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Pendahuluan 
Merdeka Belajar – Kampus Merdeka atau saat ini dikenal dengan istilah 
MBKM, adalah kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan yang sekarang berubah menjadi Kemendikbudristek 
bertujuan mendorong para mahasiswa untuk menguasai bidang-bidang 
keilmuan yang bermanfaat ketika memasuki dunia kerja. Melalui MBKM 
para mahasiswa diberi kesempatan untuk memilih mata kuliah yang akan 
mereka ambil sesuai peminatan masing-masing.  

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan 
Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa 
dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan 
dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam 
program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 
2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk 
memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti 
proses pembelajaran di luar program studi.  

Dengan adanya MBKM, mahasiswa berkesempatan untuk belajar di luar 
program studi yang mereka ambil namun pada Perguruan Tinggi yang 
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sama. Pembelajaran ini akan bernilai setara dengan 1 (satu) semester atau 
equivalen dengan 20 (dua puluh) sks. Selain itu mahasiswa juga memiliki 
kesempatan untuk paling lama 2 (dua) semester yang uqyuvalen dengan 
40 (empat puluh) sks belajar di program studi yang sama di Perguruan 
Tinggi yang lain, belajar di program studi yang berbeda di Perguruan 
Tinggi yang lain; dan/atau belajar di luar Perguruan Tinggi.  

Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi inilah yang menjadi fokus tulisan 
ini di mana salah satunya mahasiswa dapat memilih Proyek Kemanusiaan 
sebagai bentuk pembelajaran di luar kampus melalui lembaga-lembaga 
yang telah dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan merdeka belajar – 
kampus merdeka.  

 

Pembahasan 
Ada delapan pilihan bentuk kegiatan pembelajaran diluar kampus yang 
dapat dilakukan oleh mahasiswa yaitu: pertukaran pelajar, membangun 
desa/kuliah kerja nyata temati, magang/praktik kerja, studi/proyek 
independen, asistensi mengajar di satuan pendidikan, kegiatan 
wirausaha, penelitian/riset dan proyek kemanusiaan. 

Salah satu dari delapan bentuk kegiatan pembelajaran diluar kampus 
tersebut adalah proyek kemanusiaan. Selama ini, berbagai komunitas 
mahasiswa baik unit kegiatan mahasiswa didalam kampus (Internal) 
maupun diluar kampus (Eksternal) sering terlibat dan banyak membantu 
serta melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan untuk merespon 
berbagai bencana yang dialami oleh bangsa Indonesia. Sayangnya selama 
ini, keterlibatan mahasiswa masih bersifat sukarela dan jangka pendek, 
bahkan terkesan terabaikan.  

Namun kalau kita telaah lebih lanjut, mahasiswa-mahasiswa yang 
melakukan kegiatan inilah mahasiswa yang memiliki kepedulian lebih 
dibandingkan dengan mahasiswa lain. Mereka memiliki potensi empati 
yang lebih tinggi dari mahasiswa lain, dan ini adalah hal yang positif 
untuk masa yang akan datang. Sebuah dilemma memang ketika kita 
dihadapkan kepada manakah yang lebih baik, mahasiswa yang memiliki 
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prestasi akademik yang tinggi namun tidak memiliki empati, individualis 
dan hanya berfokus pada perkuliahan formal saja dibandingkan dengan 
mahasiswa yang prestasi akademiknya biasa biasa saja namun memiliki 
jiwa kemanusiaan yang tinggi. Yang terbaik tentu yang kedua-duanya 
dimiliki oleh seorang mahasiswa. Pemerintah saat ini melalui MBKM 
menjadikan proyek kemanusiaan menjadi salah satu pilihan mahasiswa 
tentu dengan tujuan tertentu dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan 
selama ini yaitu: 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung 
tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 
moral, dan etika dan 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial 
untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut 
memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.  

 
Gambar 1: Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran Diluar Kampus 

Indonesia yang sangat berpotensi mengalami bencana alam, baik gempa 
bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi dan sebagainya. 
Sementara disisi yang lain, perguruan tinggi yang selama ini banyak 
membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan 
meskipun bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek, ditambah lagi 
dengan banyaknya lembaga Internasional seperti: UNESCO, UNICEF, 
WHO dan sebagainya yang ada di Indonesia, dinilai menjadi komponen-
komponen yang dapat diintegrasikan untuk mendorong tujuan MBKM 
dalam konteks proyek kemanusiaan. Belum lagi lembaga-lembaga 
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nasional seperti: Palang Merah Indonesia, BNPB, BPBD dan dinas sosial 
serta lembaga-lembaga lokal lainnya dapat menjadi wadah para 
mahasiswa melakukan proyek-proyek kemanusiaan.  

Agar MBKM khususnya dalam proyek kemanusiaan ini dapat berjalan 
dengan optimal, rancangan mekanisme pelaksanaannya juga telah 
dipersiapkan dengan baik seperti yang dapat dilihat pada skema berikut: 

 
Gambar 2: Proses Program Proyek Kemanusiaan 

Salah satu organisasi kemanusiaan yang berdiri paling awal di Negara 
Indonesia yaitu Palang Merah Indonesia telah mempersiapkan diri secara 
internal untuk ikut serta mendorong keberhasilan MKBM ini dengan 
mempersiapkan beberapa proyek kemanusiaan yang dapat dilakukan 
oleh mahasiswa-mahasiswa yang memilih proyek kemanusiaan sebagai 
pilihannya.  

Proyek-proyek tersebut diantaranya: 

1. Penyelenggaraan Program Donasi Kemanusiaan secara sukarela. 
2. Penyelenggaraan Program Kampus Sadar Donor Darah. 
3. Penyelenggaraan kampus Siaga Bencana. 
4. Penyelenggaraan Proyek kemanusiaan Kampus Merdeka, 

Merdeka Belajar.  
5. Penyelenggaraan Membangun Desa Tangguh Bencana Kampus 

Merdeka, Merdeka Belajar. 
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Penutup 
Nilai-nilai kemanusiaan merupakan salah satu aspek yang penting dalam 
tatanan kehidupan manusia. Kepedulian dan rasa empati terhadap apa 
yang terjadi di sekitar kita tidak hanya dalam konteks kebencanaan, 
namun dalam konteks ekonomi, sosial, budaya dan lainnya sangat perlu 
dipupuk dan ditumbuhkan sebagai bagian dari kehidupan. Saat ini bukan 
tidak ada aktivitas kemahasiswaan yang terkait dengan kemanusiaan baik 
dikampus maupun diluar kampus, namun aktivitas tersebut masih 
merupakan bagian dari unit kegiatan mahasiswa yang sifatnya minor dan 
kesukarelaan, atau bahkan luput dari perhatian. Dengan adanya 
formulasi yang lebih baik melalui MBKM diharapkan akan lahir generasi 
penerus bangsa yang tidak hanya cerdas dalam bidang keilmuan saja, 
namun cerdas dalam kemanusiaan. 
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Pendahuluan 
Revolusi pendidikan disemua lini pendidikan sampai dengan perguruan 
tinggi telah dilakukan sejak tahun 2019 melalui “Merdeka Belajar” yang 
juga dalam rangka memenuhi tuntutan Industri 4.0. Mas Nadiem 
Makarim (Mendikbud) menyatakan alasan atas pemilihan konsep 
“Merdeka Belajar” sebagai Program Kemendikbud karena filosofi yang 
terkandung dalam dua kata tersebut. Di mana “Merdeka Belajar” 
memiliki makna adanya perubahan dari metode pembelajaran yang 
selama ini dianut ke metode yang baru. Konsep ini sangat jauh berbeda 
dengan kurikulum yang pernah digunakan sebelumnya dalam 
pendidikan formal di Indonesia. Merdeka Belajar, mengusung adanya 
kemandirian dan kemerdekaan dalam lingkungan pendidikan baik dari 
tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi untuk dapat 
menentukan sendiri cara-cara terbaik dalam proses pembelajaran. 
Mendikbud juga menerangkan bahwa paket kebijakan Merdeka Belajar 
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ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan 
tinggi. "Ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah 
bergerak. Kita masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada 
beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan 
tinggi mencapai targetnya," tegas Mas Nadiem Makarim (Mendikbud). 

Undang-Undang No.12/2012 mengatur tentang pendidikan tinggi (dikti) 
dan perguruan tinggi (PT). Baik Dikti maupun PT, semua memiliki 
tujuan, fungsi, dan peran yang sama. Pasal 4 menyebutkan 
mengembangkan kemampuan, watak, dan peradaban bangsa, sedangkan 
Pasal 5 menyatakan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cerdas, 
mandiri, berdaya saing, dan kontributif bagi pembangunan bangsa, serta 
Pasal 58 berbunyi menjadi wadah pembelajaran, pendidikan, dan 
pengembangan IPTEK. Undang-undang ini tentu saja menjadi dasar 
hukum untuk mengharapkan dan mengembangkan kolaborasi diantara 
berbagai jenis dikti dan bentuk PT (baik PTN maupun PTS). 

Undang-undang Pasal 8 dan Pasal 9 telah menetapkan ketentuan 
mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan 
otonomi keilmuan. Pasal-pasal tersebut tidaklah tepat jika 
diinterpretasikan sebagai otonomi PT secara kelembagaan ataupun 
keorganisasian, termasuk kepemimpinan, pengelolaan keuangan, dan 
SDM. Persepsi yang salah tersebut menjadi semakin mengakar di 
lingkungan PTS yang notabene sangat dipengaruhi oleh inisiatif 
pendiriannya dan sumber pendanaan operasionalnya dari yayasan. 
Sehingga otonomi ini sering menjadi kendala terjadinya kolaborasi antar 
PT, baik PTN dengan PTS maupun antar PTS atau antar PTN, dalam 
rangka mewujudkan tujuan, fungsi dan perannya sebagaimana yang 
termaktub Undang-Undang No.12/2012. 

Kesenjangan atau disparitas dari segi besaran atau mutu merupakan hal 
yang juga menjadi penghambat kolaborasi antar PT. Begitu pula 
egosentrisme. Fakta ini menjadi diperuncing dengan adanya sentimen 
superior dan inferior diantara PT. Kebijakan Merdeka Belajar dan 
Kampus Merdeka (MBKM) merupakan solusi yang akan meminimalisasi 
atau menghilangkan penghambat-penghambat tersebut. Dengan 
demikian, akan mendukung berkembangnya kolaborasi diantara PTN-
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PTS dan antar PTS atau antar PTN melalui program-program yang sinergi 
dan terintegrasi dengan program-program lainnya. 

 

Pembahasan 
Kolaborasi bukanlah sebuah hal yang baru dalam dunia bisnis akan tetapi 
kolaborasi di PT belum segencar di dunia bisnis. Kolaborasi perusahaan 
dapat muncul dari bagaimana bisnis itu berdiri dan dijalankan. Bermula 
pada tahun 1980an, kolaborasi perusahaan ini mulai ditingkatkan seiring 
dengan berkembangnya teknologi informasi melalui penggunaan 
pengolah kata (word processor dan spreadsheet). Tahun 1990an email 
dan chat muncul sebagai alat pesan dasar (Basic Messaging Tools). 
Permulaan tahun 2000, penggunaan teknologi informasi sangat 
berdampak pada peningkatan produktivitas yang juga memacu 
peningkatan kolaborasi antar perusahaan.  

Sebelum paket kebijakan MBKM diterbitkan pada awal tahun ini, 
terdapat sejumlah kolaborasi yang berlangsung antara PTN-PTS. Ini 
meliputi (a) bidang pendidikan atau tepatnya pembelajaran. Dalam hal 
bidang (a) telah berlangsung pertukaran dosen yang meskipun 
didominasi oleh praktik di mana dosen-dosen PTN membantu PTS 
dalam penyelenggaraan pembelajaran. Praktik ini diperkuat dengan 
kebijakan adanya “dosen dpk” atau “diperbantukan” yang difasilitasi oleh 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI dahulu Kopertis) dan 
ditugaskan untuk mengajar di PTS. Dosen-dosen dpk diperhitungkan 
dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan dalam proses 
akreditasi. Perbantuan dosen PTN dan/atau LLDIKTI juga berlangsung 
pada bidang managerial, dosen-dosen PTN mengemban tugas untuk 
menduduki jabatan pimpinan atau struktural di lingkungan PTS. Bahkan 
banyak dosen PTS yang mengampu matakuliah/mengajar di PTN. 
Program pertukaran mahasiswa antar PT di seluruh tanah air dalam 
rangka mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda juga dilakukan 
yang beberapa memang didasari atas MOU antar PT. Praktik-praktik baik 
seperti ini sepatutnya dihargai walau memang tidak sampai menduduki 
jabatan struktural di PTN karena regulasi yang berbeda.  
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Kolaborasi PTN dengan PTS juga terjadi dalam bidang penelitian dan 
publikasi bersama. Pengakuan akan kepakaran masing-masing dosen 
yang terlibat seringkali menjadi dasar kerjasama, bukan hanya karena 
kedekatan pribadi atau adanya Memorandum of Understanding (MOU) 
antar PT tersebut. Bermunculannya asosiasi profesi atau bidang ilmu juga 
menjadi media terjadinya kolaborasi antar PT yang memberikan dampak 
luar biasa pada peningkatan jumlah penelitian dan publikasi bersama 
pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. 
Kolaborasi antar PT ini menyebabkan biaya penelitian dan publikasi 
menjadi lebih ringan dan para peneliti mendapatkan banyak wawasan 
baru dalam segala hal dengan adanya kolaborasi. Hal penting lainnya 
adalah bertambahnya jumah riset yang berbasis pada kegiatan akademik, 
di mana dosen PTS yang sedang menempuh pendidikan magister atau 
doktoral melakukan penelitian dan publikasi di bawah supervisi 
promotor yang berasal dari PTN. Bidang lainnya yakni: (c) pengabdian 
pada masyarakat. Kolaborasi di bidang ini sebagian besar berlangsung 
seperti dalam bidang penelitian dan publikasi. Basisnya adalah kesamaan 
kepakaran, pemenuhan kebutuhan kepakaran yang tidak tersedia di PT, 
kedekatan secara pribadi, dan atau kelembagaan asosiasi 
keilmuan/profesi.  

Akan tetapi kolaborasi tidak hanya sebatas hal tersebut saja, sangatlah 
penting bagi PT untuk semakin meningkatkan kualitas PTnya dengan 
mengadakan kerja sama atau kolaborasi antar perguruan tinggi dalam 
berbagai aspek pelaksanaan Tri Darma PT secara terintegrasi dan tidak 
hanya sebatas formalitas atau tuntutan akreditasi. Hal lain yang juga perlu 
direvitalisasi adalah hasil dari kolaborasi antar PT yang berdampak pada 
peningkatan kehidupan masyarakat sekitar, regional, nasional, dan 
internasional. Kolaborasi antar PT diterapkan untuk menjadikan partner 
kerjasama menjadi bagian dari kolaborasi selain kompetitor. Disamping 
itu, kolaborasi juga menjadi salah satu cara efektif dan efisien dalam 
menghasilkan berbagai inovasi. 

Dengan demikian penerapan MBKM, dimaksudkan untuk menghasilkan 
kolaborasi antar PT yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan 
riil yang terjadi di masyarakat melalui berbagai solusi dan inovasi yang 
dihasilkan. Bagaimana kolaborasi antar PT dapat mengatasi masalah 



Merdeka Belajar, Peningkatan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi 325 

 

kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, lemahnya literasi teknologi, 
konflik sosial, rendahnya produktivitas, rendahnya penerapan protokol 
kesehatan, rendahnya kemampuan UKM untuk scale up, dan masih 
banyak hal lainnya yang membutuhkan perhatian dari kolaborasi yang 
terjadi antar PT. Tentu saja, kolaborasi yang dimaksudkan ini tidak hanya 
kolaborasi yang sifatnya jangka pendek akan tetapi yang berkelanjutan 
dan dapat diperluas sehingga dapat menghasilkan dampak yang lebih 
luas. 

 

Penutup 
Kolaborasi antar PT hendaklah dimaknai secara luas seperti yang tersirat 
dan tersurat dalam program MBKM. Kolaborasi selain dapat 
meningkatkan nilai tambah untuk peningkatan mutu pendidikan bagi PT 
yang berkolaborasi juga harus dapat menciptakan banyak solusi dan 
inovasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi yang 
dapat mendukung kepentingan pembangunan nasional dan 
berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa.  
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Pendahuluan 
Belajar adalah proses interaksi terhadap berbagai situasi yang ada di 
sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan 
kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. 
Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua pihak, yaitu pendidik dan 
peserta didik yang memiliki hubungan sangat dinamis dan kompleks.  

Memasuki era society 5.0 sekarang ini, sudah saatnya peserta didik 
diberikan kebebasan untuk memilih cara dan gaya belajar mereka, di 
mana peserta didik dapat menentukan di mana dan kapan mereka akan 
belajar. Karena keinginan atau emotional mood untuk belajar seseorang 
bisa muncul kapan dan di mana saja, sehingga ketika hal tersebut terjadi 
maka peserta didik perlu diakomodasi agar bisa segera belajar, termasuk 
menyangkut penyediaan sumber belajar, media belajar dan lingkungan 
belajar. Dengan kondisi tersebut, memungkinkan peserta didik dapat 
belajar dengan berbagai skenario, dalam kondisi formal atau informal, di 
dalam kelas atau di luar kelas, individu atau kelompok/sosial, digital dan 
non digital media, serta lingkungan fisik (physical environment) maupun 
lingkungan maya (virtual environment).  

Definisi dari suatu kontinuitas pembelajaran dengan berbagai skenario 
ini dikenal dengan Seamless Learning. Istilah seamless learning telah 
digunakan untuk berbagai aktivitas yang ditandai dengan kontinuitas 
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pengalaman belajar melalui konteks belajar yang berbeda dengan 
menggunakan teknologi mobile dan ubiqitous, seperti smartphone yang 
mempunyai peran sangat penting dalam seamless learning. Dalam 
seamless learning pada dasarnya peserta didik diberikan kesempatan 
untuk belajar berkolaborasi dan berinteraksi dengan berbagai cara 
terhadap teman sejawat, sumber belajar dan dunia nyata (physical world), 
selain itu interaksi tersebut juga dilakukan melalui dunia maya (virtual 
worlds).  

 

Pembahasan 
Secara harfiah Seamless diartikan sebagai suatu kontinuitas yang 
berlangsung secara halus. Munculnya istilah Seamless Learning pertama 
kali sebenarnya tidak ada kaitannya dengan penggunaan teknologi dalam 
pembelajaran. Namun Seamless Learning diartikan sebagai suatu 
kontinuitas dalam pembelajaran dengan menerapkan beberapa skenario 
yang didukung dengan menggunakan perangkat bergerak (Kuh, 1996; 
Chan et.al., 2006).  

Seamless learning mendukung para peserta didik untuk belajar ketika 
mereka ingin belajar, meskipun berada pada berbagai skenario dan 
mereka dapat bermigrasi/berpindah dari satu skenario ke skenario yang 
lain dengan cepat dan mudah. Maka dari itu, ruang untuk seamless 
learning terdiri atas berbagai skenario di mana peserta didik dapat aktif, 
produktif, kreatif dan bisa berkolaborasi melalui lintas lingkungan belajar 
yang berbeda pada waktu kapan pun dan di mana pun peserta didik itu 
berada.  

Sehingga dapat diketahui bahwa penekanan dari seamless learning adalah 
mendukung peserta didik untuk mengoptimalkan pengalaman belajar 
mereka dan kepeduliannya terhadap pengalaman yang masih abstrak 
dengan pengalaman nyata. Ditambah lagi dengan keunikan sistem ini 
yang memberikan kepada peserta didik dapat bermigrasi/pindah dari 
suatu skenario pembelajaran kepada skenario pembelajaran yang lain 
dengan mudah dan cepat. 
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Terdapat dua alasan yang memotivasi seseorang untuk belajar yaitu 
adanya alasan dari luar (extrinsic) dan alasan dari dalam (intrinsic). 
Kaitannya dengan seamless learning adalah flow yang merupakan tipe 
dari motivasi dari dalam (intrinsik). Sedangkan flow state adalah suatu 
kondisi mental seseorang yang sedang tenggelam dan fokus dalam 
sebuah aktivitas yang disenangi, sehingga membuatnya bisa memahami 
momen apa saja yang akan terjadi. 

Di dalam kondisi flow state, peserta didik dilibatkan dalam proses 
pembelajaran pada berbagai konteks belajar di mana mereka memiliki 
kepekaan terhadap perubahan fisik (dari non-virtual learning ke virtual 
learning), sosial, temporal, dan juga teknologi. Mereka yang mendesain 
sistem dari pembelajaran tersebut perlu memahami bagaimana peserta 
didik bisa memasuki kondisi flow state, dan bagaimana kondisi tersebut 
bisa dipertahankan meskipun terjadi perubahan setting atau konteks 
pembelajaran yang akan bermuara pada kontribusi terhadap 
pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Seaw et. al. (2008) mengemukakan bahwa terdapat enam komponen dari 
sebuah seamless learning, yaitu: (1) Space: seamless learning mendukung 
peserta didik untuk dapat bergerak secara lancar dan kontinu antar ruang 
yang berbeda secara virtual (non fisik) maupun secara fisik; (2) Time: 
waktu mempunyai peranan sangat penting di dalam mengembangkan 
sebuah pengamatan; (3) Context: desain konteks tentunya memiliki 
pengaruh besar terhadap proses pembelajaran; (4) Community: 
merupakan komunitas dalam lingkup seamless learning yang terdiri atas 
pendidik, peserta didik dan domain expert; (5) Cognitive Tools: berupa alat 
atau sarana yang digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan 
kemampuan kognitif, seperti smartphone; (6) Artifacts: merupakan objek 
berupa hasil kerja peserta didik yang dihasilkan dalam proses 
pembelajaran tersebut. 

Dampak perkembangan teknologi telah mengubah paradigma dalam 
pendidikan. Proses pembelajaran telah berkembang sangat pesat dan 
keluar dari konteks pembelajaran tradisional pada umumnya. Sehingga 
menjadi suatu tantangan baru dalam bidang pendidikan di era digital 
sekarang ini, bukan hanya terbatas dan berfokus pada konten apa yang 
akan dipelajari namun telah berkembang dan berubah menjadi 
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bagaimana dan kapan pembelajaran tersebut dilaksanakan. Proses belajar 
mengajar tidak lagi terbatas pada sebuah ruang kelas yang tetap dan 
waktu yang telah ditetapkan, namun proses belajar mengajar dapat 
terjadi kapan dan di mana saja tanpa dibatasi waktu dan ruang. 
Keberadaan perangkat bergerak seperti smartphone inilah yang 
mendukung proses belajar mengajar bisa terjadi di luar konteks tersebut. 

Menurut Rogers dan Price (2009), terdapat beberapa keunggulan dengan 
menggunakan teknologi bergerak dalam implementasi seamless learning, 
yakni: (a) dapat meningkatkan motivasi peserta didik; (b) meningkatkan 
partisipasi peserta didik dalam aktivitas belajar dan mengembangkan 
proses sosial dan kognitif mereka; serta (c) membuka wawasan peserta 
didik terhadap berbagai bentuk informasi. Namun demikian terdapat 
beberapa tantangan dalam mendesain seamless learning dengan 
menggunakan teknologi bergerak, yaitu: (1) menghindari dan 
mengurangi informasi yang berlebih; (2) menghindari aspek yang bisa 
menyebabkan fokus perhatian peserta didik teralihkan oleh karena 
perangkat tersebut; serta (3) harus mampu memahami kendala dalam 
mendukung kolaborasi peserta didik yang terjadi secara alami yang 
berkaitan dengan masalah konteks sosial. 

 

Penutup 
Belajar adalah proses interaksi terhadap berbagai situasi yang ada di 
sekitar individu. Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
pendidik dan peserta didik yang memiliki hubungan sangat dinamis dan 
kompleks. Dalam seamless learning peserta didik diberikan kesempatan 
untuk belajar berkolaborasi dan berinteraksi dengan berbagai cara 
terhadap teman sejawat, sumber belajar dan dunia nyata (physical world), 
selain itu interaksi tersebut juga dilakukan melalui dunia maya (virtual 
worlds). Seamless learning mendukung peserta didik untuk 
mengoptimalkan pengalaman belajar mereka dan kepeduliannya 
terhadap pengalaman yang masih abstrak dengan pengalaman nyata. 
Dengan sistem ini peserta didik bisa bermigrasi/pindah dari suatu 
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skenario pembelajaran kepada skenario pembelajaran yang lain dengan 
mudah dan cepat. 

Terdapat enam komponen dari sebuah seamless learning, yaitu: space, 
time, context, community, cognitive tools, dan artifacts. Dan beberapa 
keunggulan menggunakan teknologi bergerak dalam implementasi 
seamless learning, yaitu: (a) dapat meningkatkan motivasi peserta didik; 
(b) meningkatkan partisipasi peserta didik dalam aktivitas belajar dan 
mengembangkan proses sosial dan kognitif mereka; serta (c) membuka 
wawasan peserta didik terhadap berbagai bentuk informasi. 

 

  

  



332 Merdeka Belajar Merdeka Mengajar 

 

 



 

Setiap Orang Bisa Jadi Guru 
 

Rini Mastuti 
Universitas Samudra 

rinimastuti@unsam.ac.id 
 

 

 

 

Pendahuluan 
Guru dalam istilah jawa singkatan dari digugu dan ditiru, artinya 
seseorang yang akan dipatuhi dan diteladani. Menjadi seorang guru 
berarti siap mengemban amanah dan manjalankan fungsi sebagai 
seorang guru. Kesuksesan pendidikan tidak lepas dari peran guru sebagai 
motor penggerak utama dengan ditunjang oleh aspek-aspek 
pendukungnya seperti sarana dan prasarana serta peran serta dari siswa 
termasuk orang tua siswa. 

Pada awal tahun 2021 tepatnya tanggal 9 Februari Mas Menteri 
mencanangkan program Kampus Merdeka yang merupakan program 
kelanjutan dari Merdeka Belajar. Nadiem Anwar Makarim sebagai 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Mendikbudristek) menyatakan bahwa program Kampus Merdeka 
merupakan langkah awal dari rangkaian kebijakan yang akan diterapkan 
pada lingkup Perguruan Tinggi (Admin, 2021). 

Program Kampus Merdeka adalah bagian dari kebijakan MBKM 
(Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang membuka kesempatan kepada 
mahasiswa maupun mahasiswi untuk dapat mengasah kemampuan 
mereka sesuai bakat dan minatnya dengan cara melakukan interaksi 
secara langsung pada dunia kerja yang akan digunakan sebagai persiapan 
dimasa depannya. 
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Program Kampus Mengajar merupakan bagian dari Program Kampus 
Merdeka yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan 
mahasiswi dari seluruh perguruan tinggi pada berbagai program studi di 
Indonesia untuk bisa berkontribusi dalam membuat perubahan dalam 
dunia pendidikan khususnya pendidikan dasar sambil menggali potensi 
dan mengembangkan dirinya. Program ini didasari oleh kondisi yang 
terjadi dimasa pandemi, di mana siswa dan siswi yang bersekolah pada 
jenjang Sekolah Dasar khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan 
Terdepan) banyak mengalami tantangan belajar sementara itu para 
gurunya juga dituntut harus bisa beradaptasi dengan teknologi, mampu 
berinovasi dan berkreasi sesuai dengan perkembangan jaman. Peran dari 
mahasiswa yang terlibat pada Program Kampus Mengajar adalah, 
membantu mereka baik guru dan siswa untuk mengubah tantangan yang 
mereka hadapi menjadi harapan baik kemasa depan (Admin, 2021) 

 

Siapa Saja Bisa Menjadi Guru 
Pada dasarnya setiap orang yang memberikan atau mengajarkan ilmu 
pengetahuan kepada orang lain bisa dikatakan sebagai seorang guru, 
dengan tidak memandang usia. Guru menurut Undang-Undang No. 14 
Tahun 2005 adalah tenaga pendidik profesional di bidangnya yang 
memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, 
memberi arahan, memberi pelatihan, memberi penilaian, dan 
mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh 
pendidikannya sejak usia dini melalui jalur formal pemerintahan berupa 
Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah (Presiden, 2005). Kata-kata dari 
Ki Hadjar Dewantara yang terkenal adalah setiap orang bisa menjadi guru 
dan setiap rumah bisa menjadi sekolah (Mastuti, 2017). Selaras dengan 
situasi dan kodisi sekarang bahwa, mahasiswa bisa menjadi guru dan 
pembelajaran juga bisa dilakukan dari rumah. 
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Gambar 1: Ki Hadjar Dewantara (Mastuti, 2017) 

Orang tua terutama ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Selama 
masa pandemi dan sejalan dengan konsep Kampus Mengajar, siswa 
banyak yang menjalani proses belajar mengajar melalui metode 
pembelajaran jarak jauh atau daring (dalam jaringan). Siswa belajar dari 
rumah yang berfungsi sebagai sekolah, mereka menyimak pelajaran yang 
diberikan oleh guru melalui media pembelajaran jarak jauh 
menggunakan media WhatsApp, Zoom meeting dan lainnya dengan 
menggunakan perangkat handphone atau laptop. Sebagian orangtua 
yang mendampingi anaknya dalam proses belajar tersebut secara tidak 
langsung juga mengikuti proses pembelajaran, sehingga menambah 
wawasan orangtua yang berguna dalam mendampingi proses belajar 
anaknya di rumah sehingga anak menjadi lebih memahami materi 
belajar.  

Mahasiswa melalui program Kampus Mengajar dapat belajar menjadi 
seorang guru. Mahasiswa yang mengikuti program ini tentunya harus 
memenuhi persyaratan tertentu seperti nilai IPK, jenjang semester kuliah, 
kondisi Kesehatan dan lainnya. Selanjutnya mahasiswa yang melakukan 
pendaftaran secara daring dalam website Kampus Mengajar akan 
diseleksi dan yang lolos selanjutnya mengikuti rangkaian kegiatan yang 
telah disusun oleh Kemdikbudristek. Keuntungan yang diperoleh 
mahasiswa dengan mengikuti program ini adalah, mereka dapat 
menambah wawasan, mengasah hardskill dan softskill, mendapatkan 
konversi mata kuliah (mengurangi mata kuliah regular di kampus) serta 
memperoleh uang saku.  
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Beberapa pendapat dari mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut 
adalah sebagai berikut: 

“Bagi saya, Guru adalah orang yang berani mengajar dengan tidak 
berhenti belajar, saya bersyukur bisa menjadi salah satu bagian dari 
program kampus mengajar, sehingga dapat ikut berkolaborasi dan 
berkontribusi untuk kemajuan anak negeri melalui program ini, karena 
untuk mengubah hidup seseorang kita tidak bisa memberikan mereka 
uang, tetapi beri mereka pendidikan. "Bersama kampus mengajar 
mengubah tantangan jadi harapan, karena aku, kamu dan semua orang 
bisa jadi guru" ujar Maulidal Khairi, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi 
Universitas Samudra. 

Sedangkan Raisa, mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala mengatakan 
bahwa “Pendapat saya menjadi guru pada program ini adalah untuk 
menambah wawasan dan pengalaman saya mengajar, karena jika kelak 
saya menjadi seorang guru, dengan program ini saya menjadi lebih 
mengetahui bagaimana menjadi guru yang dapat mendidik anak murid 
yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti, dan hal tersebut menjadi 
tantangan tersendiri bagi saya”. 

1. Bekal Menjadi Guru 
Supaya menjadi guru yang profesional, Pemerinah melalui undang-
undang menetapkan bahwa seorang guru wajib memiliki kualifikasi 
akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta 
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. 
Kompetensi guru yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional 
yang diperoleh melalui Pendidikan profesi (Presiden, 2005). 

1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam 
mengelola proses pembelajaran siswa yang terdiri dari 
pemahaman kepada siswa, merancang dan melaksanakan proses 
pembelajaran, mengevaluasi hasil pembelajaran serta 
mengembangkan kemampuan siswa dalam menggali dan 
mengaktualisasikan potensi yang dimiliki mereka. 
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2. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang dimiliki 
guru dalam hal penguasaan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan/atau seni dan budaya yang diampunya. 

3. Kompetensi kepribadian merupakan sikap yang dipunyai oleh 
guru yang dapat menjadi teladan bagi siswanya  

4. Kompetensi sosial merupakan kemampuan bersosialisasi dengan 
masyarakat yang meliputi kemampuan berkomunikasi termasuk 
menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, bergaul 
secara baik dan efektif dengan orang-orang disekelilingnya 
seperti siswanya, sesama pendidik, pimpinan, orang tua atau wali 
siswa, dan dengan masyarakat sekitar. 

2. Tugas guru 
Keberadaan guru sangatlah penting pada suatu bangsa. Guru merupakan 
pendidik yang mentransfer dan mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga 
manusia menjadi lebih beradap dan berilmu, terlebih untuk menghadapi 
kehidupan bangsa ditengah-tengah zaman dengan teknologi yang kian 
canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai-nilai masyarakat 
yang semakin cepat yang menuntut peran guru semakin komplek untuk 
mendidik siswa sehingga mampu menghadapi, bertahan dan 
berkembang pada zaman yang terus berubah dengan cepat. 

 
Gambar 2: Nasehat KH. Maimun Zubair untuk guru (Yuselma, 2017) 



338 Merdeka Belajar Merdeka Mengajar 

 

Menghadapi kondisi siswa yang beragam seorang ulama memberikan 
nasehat yang bijak kepada guru yang intinya jangan terlalu mempunyai 
espektasi atau harapan tinggi terhadap anak didiknya supaya nantinya 
tidak kalut atau frustasi sebagaimana tampak pada Gambar 2 di atas 

Tantangan menjadi guru sangatlah beragam. Tantangan tersebut bisa 
dari diri sendiri, sistem dan anak didik. Seorang guru harus terus belajar, 
mampu beradaptasi dengan cepat, mampu bergerak lincah dalam 
menyelesaikan masalah dan menghadapi tantangan, serta harus selalu 
memperbarui ilmunya dengan aktif mengikuti program pelatihan di 
bidang pendidikan. Penting bagi seorang guru profesional harus mampu 
belajar dari pengalaman, baik yang ia alami maupun dari pengalaman 
orang lain. 

 

Penutup 
Guru adalah pekerjaan yang sangat mulia yang memanusiakan manusia 
yang berkontribusi dalam merubah kehidupan siswa yang didiknya. Guru 
adalah sosok sentral dalam kegiatan pendidikan yang berfungsi sebagai 
pengajar, pendidik pembimbing, motivator, teladan, administrator, 
evaluator dan inspirator bagi siswanya untuk menjadi lebih baik dan 
sukses, sehingga seorang guru harus memiliki ilmu pengetahuan yang 
mumpuni. Siapa saja bisa menjadi guru dengan mengajarkan ilmu yang 
dimilikinya kepada orang lain. Seorang guru profesional harus memenuhi 
persyaratan tertentu sesuai undang-undang yang berlaku. Mahasiswa 
melalui program Kampus mengajar dapat belajar menjadi seorang guru 
sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, di mana pengalaman 
tersebut dapat menjadi bekal bagi kehidupan mereka kedepan. 
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Pendahuluan 
Globalisasi dan persaingan yang sangat kompetitif di semua bidang di 
dunia kerja memberikan dampak yang signifikan terhadap perlunya 
perguruan tinggi berbenah diri dan adaptif terhadap persaingan global 
dan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam persaingan pasar 
global. Kebutuhan dunia industri atas tenaga yang terampil dan 
menguasai teknologi mutakhir, juga kemudian menjadi harapan dari 
luaran-luaran yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.  

Kebijakan Merdeka Belajar-kampus Merdeka telah mendominasi 
berbagai diskursus mulai dari lingkungan formal di ruang-ruang kuliah 
sampai diteras-teras café, baik oleh civitas akademika maupun 
masyarakat umum. Pendidikan Tinggi memiliki potensi dampak 
tercepat, untuk perubahan sumber daya manusia unggul, karena jangka 
waktu output keluar dari Perguruan Tinggi ke dunia pekerjaan dan best 
practice sangat cepat, ini adalah sebuah potensi yang luar biasa apabila 
kita bisa meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi terutama pada jenjang 
atau strata S1, dengan demikian adalah cara tercepat untuk membangun 
sumberdaya manusia unggul. Melalui Perguruan Tinggi berkualitas, 
menjadikan Perguruan Tinggi (PT) merupakan ujung tombak yang 
bergerak tercepat, karena PT begitu dekat dengan dunia pekerjaan. 
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Institusi ini sejatinya yang harus memilki gerak inovasi tercepat dari 
semua unit pendidikan yang lainnya, karena itu Perguruan Tinggi 
seharusnya memiliki taktik dan strategi untuk terus berubah secara 
lincah dan fleksibel. Inovasi harus dalam bidang pendidikan dan 
pengajaran, inovasi dalam riset dan inovasi dalam bidang pengabdian 
pada masyarakat (Suteja and Pasundan, 2020). 

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan tersebut, di Indonesia, 
perguruan tinggi saat ini dihadapkan pada arah kebijakan pendidikan 
tinggi yang mengacu pada implementasi kebijakan merdeka belajar 
kampus merdeka. Perguruan tinggi sebagai organisasi pendidikan tidak 
hanya dituntut untuk menghasilkan alumni yang berkualitas dari segi 
akademik dan keilmuan, tetapi juga dituntut untuk menghasilkan luaran 
yang produktif, berdaya saing tinggi dan mampu diserap oleh dunia kerja 
dan dunia industri.  

Landasan hukum Kebijakan nasional tentang merdeka belajar kampus 
merdeka  tertuang dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud No.3 Tahun 
2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang memberikan hak 
kepada mahasiswa hak belajar tiga semester di luar program studi. Selain 
itu, upaya transformasi pendidikan tinggi diupayakan dengan 
menekankan pada tiga domain yaitu kualitas lulusan, kualitas kurikulum, 
dan kualitas dosen dan pengajar dengan mengacu pada indikator kinerja 
utama (Tohir, 2020). 

 

Apa itu Service Learning? 
Service-Learning atau SL merupakan aktivitas yang melibatkan 
pengalaman praktis, pembelajaran akademik dan keterlibatan 
masyarakat. SL tidak sama dengan kegiatan kunjungan/bantuan sosial, 
pembelajaran tentang masyarakat atau praktik kerja lapangan. SL 
memberikan tambahan unsur akademik pada kegiatan 
kunjungan/bantuan sosial, memberikan pengalaman praktis di 
masyarakat pada proses pembelajaran tentang masyarakat dan 
memberikan unsur keterlibatan masyarakat  dalam praktik kerja 
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lapangan (Ridwan Andi Kambau et., 2016). Service Learning (SL) 
merupakan sebuah metode pengajaran yang dikembangkan oleh John 
Dewey (1938) (Howard, 2001) dengan nama “experiental learning”. 
Awalnya, metode ini  merupakan sebuah metode pendidikan yang baru 
di Chicago pada tahun 1903, yang menyeimbangkan kebutuhan dari 
mahasiswa untuk ke lapangan dengan kebutuhan kelompok komunitas 
yang terlibat. Penjabaran hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 1: Konsep Service-Learning dalam Model Pengabdian 

Masyarakat (Howard, 2001) 

Kemudian metode SL ini berkembang pada tahun 1990 ketika President 
George H.W. Bush menandatangani kesepakatan dalam bentuk National 
and Community Service Act. Semenjak saat itu, aktivitas yang berkonsep 
SL banyak dilakukan oleh Universitas di Amerika. Penggunaan SL dalam 
meningkatkan potensi kesuksesan suatu program yang didukung oleh 
peran akademisi di dalam masyarakat untuk isu–isu tertentu. Saat ini 
penggunaan metode SL dalam proses pembelajaran telah dikenal luas 
oleh masyarakat dan diaplikasikan tidak hanya di perguruan tinggi saja 
tetapi juga sudah mulai dikembangkan pada institusi pendidikan dasar 
dan menengah lainnya. Penerapan metode pembelajaran ini bertujuan 
agar peserta didik memiliki pengetahuan tentang situasi nyata yang 
terjadi di dalam masyarakat serta memiliki kemampuan untuk 
mengatasinya karena peserta didik adalah bagian dari masyarakat dan 
punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat, selain itu penerapan 
service learning juga bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik 
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supaya mereka memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap kaum 
yang lemah dan tersisihkan (preferential option for the poor) (Peters, 
2011); (Pambudi, 2015).  

Prinsip Service Learning 
Kata kunci service learning adalah membawa “learning” dari dalam kelas 
menuju ke lapangan untuk memperoleh sebuah pengalaman  pada 
sebuah kelompok masyarakat yang membutuhkan “service”, dengan 
sebuah siklus pembelajaran yang harus disadari dalam sebuah catatan 
refleksi (Ridwan Andi Kambau et., 2016).  

Adapun prinsip-prinsip Service-Learning yang dapat diterapkan di 
lingkungan kampus adalah (Howard, 2001) : 

1. Prinsip 1: Kredit akademik untuk pembelajarannya, bukan untuk 
layanan (hanya pendukung). 

2. Prinsip 2: Jangan kaku dengan batasan-batasan Akademik 
(Fleksibel tapi tidak melanggar aturan yang ada). 

3. Prinsip 3: Menetapkan tujuan pembelajaran (Terkait dengan 
mata kuliah apa?). 

4. Prinsip 4: Menetapkan kriteria dalam pemilihan lokasi layanan 
(Mengacu pada penerapan  ilmu yang akan digunakan). 

5. Prinsip 5: Menyediakan strategi pembelajaran untuk mahasiswa 
dan interaksi dengan masyarakat/komunitas. 

6. Prinsip 6: Menyiapkan mahasiswa untuk belajar dari masyarakat 
atau komunitas. 

7. Prinsip 7: Meminimalkan perbedaan (mengurangi gap) 
pembelajaran di lingkungan masyarakat/komunitas dan peran 
saat belajar di kelas. 

8. Prinsip 8: Memikirkan  kembali  tujuan  instruksional dari 
fakultas atau jurusan untuk mendukung praktik di lapangan. 

9. Prinsip 9: Bersiaplah untuk menghadapi berbagai kemungkinan, 
termasuk melenceng dari tujuan utama pembelajaran. 
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10. Prinsip 10: Maksimalkan orientasi pelaksanaan dan tanggung 
jawab komunitas/masyarakat sebagai praktik yang baik dalam 
Service- Learning. 

Dalam menerapkan metode service learning, Wee et al., menunjukkan 
bahwa peran pengajar baik guru atau dosen adalah sebagai fasilitator, 
dengan mekansime pelaksanaan SL adalah sebagai berikut (Ghee Wee 
Senior Lecturer and Malaysia Kelantan Malaysia Farok bin Zakaria 
Director, 2012):  

1. Pertama-tama peserta didik akan terlebih dahulu dibekali oleh 
fasilitator dengan teori-teori dasar seputar topik pembelajaran,  

2. Selanjutnya peserta didik akan dibawa dan ditempatkan pada 
suatu komunitas masyarakat (live in) yang memiliki persoalan-
persoalan sosial yang terkait dengan topik pembelajaran dan 
membutuhkan layanan dari peserta didik,  

3. Langkah berikutnya adalah meminta peserta didik untuk belajar 
dari masyarakat tersebut sampai mereka menemukan akar 
permasalahan yang terjadi dan selanjutnya berupaya untuk 
mencari solusi bersama-sama dengan masyarakat secara 
partisipatif.  

4. Kemudian peserta didik akan diminta untuk melakukan suatu 
action untuk membantu masyarakat keluar dari 
permasalahannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.  

5. Setelah melakukan serangkaian kegiatan di masyarakat, 
selanjutnya peserta didik akan diminta oleh fasilitator untuk 
melakukan refleksi secara jujur atas kegiatan pelayanan yang 
telah dilakukannya.  

6. Di akhir kegiatan, peserta didik akan diminta untuk membagikan 
atau menceritakan pengalaman service learning nya kepada 
orang lain melalui kegiatan mini workshop dengan tujuan untuk 
memotivasi orang lain agar mau melakukan aksi pelayanan 
kepada masyarakat, sekaligus meminta masukan dari orang lain 
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agar pelaksanaan kegiatan service learning selanjutnya dapat 
lebih baik dari sebelumnya. 

Melalui kegiatan pembelajaran ini peserta didik dapat belajar lewat 
perjumpaan dan tindakan pelayanan yang mereka lakukan terhadap 
masyarakat. Situasi dan kondisi nyata dalam masyarakat dan masyarakat 
itu sendiri dipandang sebagai kelas yang sesungguhnya dimana peserta 
didik dapat belajar banyak hal lewat pengalaman nyata bersentuhan 
langsung dengan persoalan. Hal ini tentunya akan banyak memberikan 
pengalaman baru yang tidak diperolehnya melalui proses pembelajaran 
konvensional di kelas. Melalui pengalaman tersebut peserta didik akan 
belajar bagaimana mengelola pikiran (otak), perasaan (hati), dan 
kehendak secara bersamaan.  

Service learning agak berbeda dengan kegiatan pelayanan sosial, atau 
praktek kerja lapangan biasa. Service learning memberikan tambahan 
unsur akademik dan refleksi pada kegiatan pelayanan sosial yang 
dilakukan. Dalam service learning, model pelayanan masyarakat bertitik 
tolak dari sebuah aplikasi ilmu pengetahuan yang dipelajari di dalam 
kelas untuk diterapkan di dunia nyata. Bentuk pengabdian ini harus 
disertai dengan catatan pribadi yang disebut refleksi untuk memberikan 
strukturisasi pengetahuan yang timbal balik antara mahasiswa dengan 
masyarakat (Pambudi, 2015). Mahasiswa memberikan pelayanan dalam 
rangka untuk belajar dari masyarakat, dengan masyarakat menerima 
pengabdian para peserta didik dan memberikan pelajaran yang berharga 
dalam kehidupan peserta didik untuk tumbuh. Service learning selain 
dipandang dapat membantu mengembangkan dimensi spiritual dan 
sosial peserta didik, juga dapat menjembatani kesenjangan antara teori 
atau ilmu yang dipelajari di kelas dan praktek nyata secara pribadi dalam 
kehidupan mereka di masyarakat. Service learning akan membantu 
peserta didik untuk memiliki kemampuan kritis terutama terhadap 
berbagai situasi dan kondisi sosial yang mereka temukan dan hadapi 
dalam masyarakat atau komunitas mitra dimana mereka ditempatkan. 
Peserta didik akan dimotivasi oleh pendidik atau fasilitator untuk melatih 
diri mereka tentang bagaimana mencapai kematangan intelektual 
dengan menghadapi berbagai persoalan-persoalan nyata seperti 
bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, 
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bagaimana menganalisis persoalan yang dihadapi dan bagaimana 
menemukan solusi yang sesuai dengan karakter masalah tersebut 
(Nusanti, 2014).  

Janet Eyler and Dwight E. Giles, (1999) menyebutkan bahwa service 
learning memberikan keuntungan positif bagi perkembangan pribadi 
peserta didik diantaranya, membantu perkembangan pribadi baik secara 
personal maupun inter-personal, memahami dan mengaplikasikan 
pengetahuan mereka, mengembangkan cara berpikir kritis, mengubah 
cara berpikir dan perspektif, dan membentuk karakter pribadi yang kuat 
sebagai warga negara. Selain itu, service learning juga memberikan 
pengaruh yang kuat terhadap pembentukan karakter (soft skill) seperti 
kepedulian sosial, berpikir kreatif dan kritis, leadership, membangun 
teamwork, dan kemampuan berkomunikasi. 

Ada tiga kriteria penting yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan 
metode service learning yaitu (Pambudi, 2015); (Steinke and Fitch, 2007) 
: (1) layanan harus sesuai kebutuhan dan memberi manfaat bagi 
masyarakat, (2) meningkatkan kualitas pembelajaran akademik, (3) 
mempersiapkan peserta didik berpartispasi dalam masyarakat. Ketiga 
kriteria diatas sangat penting dalam memenuhi syarat agar dapat disebut 
sebagai masuk dalam kualifikasi akademik service learning. Jika salah satu 
diantara ketiga hal ini tidak ada maka belumlah dapat disebut sebagai 
pendekatan service learning. Selanjutnya ada empat pertanyaan dasar 
yang dapat membantu dalam membangun program service learning. Ini 
juga sangat penting pada tahap perencanaan pembangunan terutama 
dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA.  

Empat hal tersebut adalah : 

1. Engagement – Kemitraan. Apakah komponen-komponen 
layanan merupakan kebutuhan masyarakat? Bagaimana 
menyepakati hal ini antara institusi pendidikan dan masyarakat? 

2. Reflection – Refleksi. Apakah ada mekanisme yang 
menghubungkan antara pengalaman layanan masyarakat peserta 
didik dengan materi pelajarannya? 
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3. Reciprocity - Timbal balik. Bagaimana peserta didik dan 
masyarakat saling belajar dan mengajar satu sama lain? 

4. Public Dissemination - Penyebaran informasi ke publik. 
Bagaimana kerja melayani masyarakat disajikan atau 
diinformasikan kepada publik ? 
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Pendahuluan 
Berawal dari pengumuman yang diterbitkan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, Nadiem Makarim tentang konsep Kampus Merdeka, 
Merdeka Belajar, terjadi perdebatan antara yang pro dan kontra. 
Perbedaan pendapat itu muncul pada semua level, baik di kalangan 
mahasiswa, para dosen maupun tenaga kependidikan di perguruan 
tinggi. Penyebab setuju atau tidak setujunya pun beragam dengan 
didukung argumen masing-masing. Namun, apakah perdebatan tersebut 
didasari oleh pemahaman yang memadai mengenai konsep ini? Atau 
mereka belum paham betul dengan konsep ini sehingga menyatakan 
ketidaksetujuannya? Hal ini penting untuk diajukan agar kita dapat 
memahami duduk persoalannya tanpa membuang-buang waktu untuk 
sebuah debat kusir yang panjang. Terdapat empat kebijakan Kampus 
Merdeka. Pertama, pemberian kewenangan penuh perguruan tinggi 
untuk mendirikan program studi (prodi) baru. Kedua, proses reakreditasi 
secara otomatis. Ketiga, mempermudah proses peralihan status 
Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) menjadi PTN 
Badan Hukum (PTNBH). Keempat, kebebasan mahasiswa untuk belajar 
di luar prodinya dan atau di luar kampusnya. Harus kita akui, sebagian 
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kita hanya mendengar keempat hal tersebut secara sepintas lalu terlibat 
perdebatan mengenai poin-poin tersebut. 

Pembahasan 
Profesi penulis sebagai dosen ingin membahas tentang kebijakan 
keempat yang terkait langsung dengan aktivitas akademik mahasiswa, 
dosen dan tenaga kependidikan (tendik) setiap hari. Terdapat sejumlah 
kecil orang yang mengkritik bahwa kebijakan ini merupakan suatu cara 
untuk menciptakan tenaga kerja murah dari level sarjana S1, hanya 
berorientasi pasar dan tidak menyisakan ruang bagi mahasiswa yang 
ingin menjadi peneliti atau mengembangkan keilmuannya. Kritik 
tersebut tidak sepenuhnya benar. Jika kita membaca dengan cermat isi 
buku pedoman Merdeka Belajar yang diterbitkan oleh Kemendikbud, 
kita akan mengetahui secara detail tentang poin nomor empat tersebut. 

Merujuk pada buku panduan itu kita akan menemukan bahwa minat 
mahasiswa lebih diarahkan untuk dicapai dengan program Merdeka 
Belajar ini. Ada delapan bentuk kegiatan pembelajaran dalam Merdeka 
Belajar di kampus, yaitu (1) Pertukaran pelajar; (2) Magang/praktik kerja; 
(3) Asistensi mengajar di satuan pendidikan; (4) Penelitian/riset; (5) 
Proyek kemanusiaan; (6) Kegiatan wirausaha; (7) Studi/proyek 
independen; (8) Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Kedelapan 
kegiatan pembelajaran ini bisa dipilih secara bebas oleh mahasiswa sesuai 
dengan minat (passion) masing-masing. 

Hal itu memiliki pengertian bahwa kegiatan Merdeka Belajar ini justru 
membantu mahasiswa dan kampusnya agar bisa memenuhi impian sang 
mahasiswa saat dirinya melaksanakan kegiatan perkuliahan di kampus. 
Mungkin, sebagian mahasiswa tidak tahu dirinya ingin menjadi apa atau 
mau bagaimana, saat awal masuk kampus. Namun seiring perkembangan 
waktu, mahasiswa akan “dipaksa” menentukan pilihannya terkait 
minatnya dalam belajar. Mahasiswa juga “dipaksa” untuk merancang 
masa depannya sejak di kampus dan bukan ‘bagaimana nanti saja setelah 
lulus’ seperti yang selama ini banyak dialami mahasiswa. 

Program Merdeka Belajar ini mengarahkan mahasiswa agar ia lebih fokus 
dalam belajar karena dialah yang menentukan akan menjadi apa setelah 
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lulus nanti. Seandainya dia ingin bekerja di perusahaan, dia akan memilih 
program magang di perusahaan sembari melengkapi mata kuliah yang 
diperlukannya, dengan mengikuti perkuliahan di prodi atau kampus lain. 

Bagi mahasiswa yang ternyata memiliki minat mengajar, ia akan memilih 
bentuk kegiatan pembelajaran berupa asistensi mengajar di satuan 
pendidikan. Begitu pula bagi mahasiswa yang lebih suka menjadi 
pengusaha saat nanti kelak lulus, ia bisa merintisnya dengan memilih 
kegiatan pembelajaran wirausaha. 

Program Merdeka Belajar ini juga perlu dipahami dengan hati yang 
terbuka oleh semua civitas akademika. Kemerdekaan yang diberikan 
bukanlah merdeka sebebas-bebasnya karena tetap ada batasan yang 
harus diikuti. Membaca buku panduan yang memberikan penjelasan 
detail dan teknis mengenai hal tersebut akan membantu kita lebih 
memahami program ini. Dosen sebagai unsur penting di perguruan tinggi 
memikul tanggung jawab dan peran besar dalam mewujudkan visi, misi, 
dan tujuan institusi, selaras dengan tuntutan perkembangan dan 
perubahan. Sekaitan hal ini Nadiem, menyatakan paradigma peran dosen 
sebagai tenaga pendidik di Perguruan Tinggi (PT) harus berubah menjadi 
dosen penggerak.  

Dosen penggerak yaitu selalu belajar dan mau mencari lebih dalam 
seputar bidang keilmuannya, tidak merasa terancam dengan kapabilitas 
mahasiswanya melampaui ilmu dirinya, memiliki kebiasaan untuk terus 
mencari ilmu baru dan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang 
mampu mendukung kelancaran tugas dan tanggung jawabnya terkait 
tridarma perguruan tinggi. Lebih banyak berdiskusi daripada 
berceramah, serta membimbing kerja kelompok mahasiswa. Selain itu, 
juga memiliki kebiasaan mengerjakan proyek penelitian dengan 
melibatkan mahasiswa guna memberikan mereka pengalaman yang bisa 
dirasakan langsung. 

Penelitian atau riset merupakan salah satu kegiatan pembelajaran pada 
kampus merdeka dan merdeka belajar yang ditujukan kepada mahasiswa 
yang tertarik dalam bidang penelitian atau riset. Hal ini sesuai dengan 
konsep merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan 
penelitian di lembaga riset/pusat studi. Selain itu kinerja dosen dalam 
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bidang penelitian atau riset merupakan salah satu indikator penentu 
kualitas program studi dan perguruan tinggi dalam pemeringkatan 
perguruan tinggi secara nasional dan internasional. 

Realita lebih dari sepertiga dosen di Indonesia tidak menerbitkan riset 
(Pratama, 2020). Disinyalir kelemahan dosen dalam bidang riset dipicu 
oleh kesibukan dosen dengan kegiatan rutinitas di kampus dan mengajar 
dalam kelas. Namun sekarang dengan adanya kebijakan kampus 
merdeka dan merdeka belajar memberi peluang bagi dosen aktif meneliti 
dan menerbitkan hasil risetnya. Kemudian tantangan bagi dosen agar 
dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dalam bidang penelitian sesuai 
dengan standar yang berlaku. Intinya kampus merdeka dan merdeka 
belajar adalah peluang dan tantangan bagi kinerja dosen yang unggul dan 
berprestasi dalam bidang akademik dan riset. 

Pertama, "kampus merdeka" dan "merdeka belajar" memberi peluang 
optimalisasi kinerja dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang 
terintegrasi dengan kinerja dosen dalam bidang penelitian. Jelas hal ini 
merupakan peluang bagi dosen mengatasi permasalahan selama ini yang 
sering terkendala dalam keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian 
karena kesibukan rutinitas kampus dan mengajar di kelas. Dengan 
kebijakan merdeka belajar yang memberi peluang mahasiswa belajar di 
luar kampus selama lebih kurang dua semester.  

Hal ini memberi peluang bagi dosen melaksanakan penelitian sekaligus 
menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran dalam waktu bersamaan 
tanpa ada kekhawatiran mengabaikan salah satu diantaranya. 
Selanjutnya kebijakan tersebut juga merupakan tantangan bagi dosen 
agar dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dalam bidang penelitian. 
Dosen ditantang untuk aktif meneliti dan menulis karya ilmiah serta 
menerbitkan di jurnal yang bereputasi nasional dan internasional. Untuk 
menghadapi tantangan di era kampus merdeka dan merdeka belajar, 
maka kinerja dosen dalam bidang penelitian perlu ditingkatkan. Hal ini 
penting dalam rangka mendukung kinerja perguruan tinggi ideal, 
sehingga meraih prestasi atau peringkat terbaik sesuai dengan standar 
yang ditetapkan secara nasional maupun internasional. 
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Suatu perguruan tinggi idealnya harus mengupayakan manajemen 
kinerja yang memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik dan 
kebutuhannya. Manajemen kinerja tersebut penting dalam mengelola 
segenap sumber daya institusi pada umumnya dan sumber daya dosen 
khususnya agar dapat menjalankan segenap tugas pokok dan fungsinya 
selaras dengan visi dan misi serta tujuan dengan segenap standar dan 
persyaratan yang relevan sesuai dengan kekhasan perguruan tinggi 
tersebut. Dengan demikian idealnya suatu perguruan tinggi punya model 
manajemen kinerja yang relevan.  

Untuk itu perlu kajian atau riset tentang kebutuhan terkait sumber daya 
khususnya kebutuhan dosen seputar kinerjanya. Penelitian tentang 
kinerja dosen serta faktor-faktor yang memengaruhinya diharapkan 
dapat menjadi cikal bakal bagi lahirnya suatu model manajemen kinerja 
dosen. Kemudian idealnya dosen harus menjalankan seluruh fungsinya 
dengan baik. Tugas dosen dalam bidang penelitian merupakan kegiatan 
yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis 
untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan 
dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan 
teknologi (Permendikbud No 49 Tahun 2014). 

Perlu dilakukan analisis secara sistemik terhadap beberapa faktor terkait 
kinerja dosen dalam bidang penelitian: pertama, dimensi raw-input 
(individual dosen) meliputi kompetensi, motivasi kerja dan upaya 
pengembangan profesional dosen yang bersangkutan. Kedua, dimensi 
instrumental-input, meliputi: kebijakan perguruan tinggi seputar kinerja 
dosen, model manajemen kinerja dosen, pendekatan dan strategi 
peningkatan kinerja dosen, serta segenap sarana dan prasara pendukung 
kinerja dosen dalam bidang penelitian. Ketiga, dimensi environmental-
input, meliputi: iklim akademik di perguruan tinggi, jaringan dengan 
masyarakat dan pemerintah sebagai stakeholder maupun user, jaringan 
dengan komunitas keilmuan dan teknologi. Keempat dimensi out-put, 
muara dari kinerja dosen dalam bidang penelitian sebentuk hasil yang 
relevan, diantaranya penelitian dosen dari segi bentuknya, mencakup 
karya ilmiah, terdiri atas jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) 
dalam buku akademik. Kriteria rekognisi internasional: (1) terindeks oleh 
lembaga global yang bereputasi, (2) karya ilmiah/buah pemikiran 
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didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau (3) karya 
ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah 
popular yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional 
(Keputusan Mendikbud RI No. 754/P/2020). 

Perguruan tinggi dan program studi khususnya harus mempersiapkan 
diri menyongsong perubahan yang ditandai dengan MOOCs (Massive 
Open Online Courses) yang membuka peluang orang belajar secara 
mudah, praktis, murah dan legal. Hal ini membuat orientasi masyarakat 
lebih mengarah pada kompetensi individu ketimbang gelar akademik. 
Dosen perlu dipersiapkan dalam menghadapi semua tantangan dan 
tuntutan perkembangan. Karena itu perlu model manajemen kinerja 
dosen yang relevan dengan visi dan misi institusi serta relevan dengan 
tujuan program studi. Model manajemen kinerja dosen harus terhubung 
dengan variabel penting yang berpengaruh pada kualitas kinerja dosen di 
perguruan tinggi dan program studi khususnya. 

Adapun pengertian tentang manajemen kinerja dosen adalah 
serangkaian kegiatan yang merupakan suatu proses strategis dan terpadu 
guna menunjang keberhasilan institusi perguruan tinggi melalui 
pengembangan performansi dosen sebagai SDM. Dalam manajemen 
kinerja dosen, kemampuan dosen perlu ditingkatkan melalui 
pengembangan profesional dosen. Pengembangan profesional dosen 
dapat berfungsi sebagai kontributor individu dan bagian dari kelompok 
yang dikembangkan melalui proses bersama antara pimpinan dan 
individu yang lebih berdasarkan kesepakatan daripada intruksi. 
Kesepakatan ini meliputi tujuan (objectives), persyaratan pengetahuan, 
keterampilan dan kemampuan sekaitan kompetensi paedagogis dan 
profesional, serta peningkatan kinerja dosen dan perencanaan 
pengembangan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dosen 
sesuai dengan tata aturan dan perundangan yang berlaku. 

 Manajemen kinerja dosen bertujuan untuk dapat memperkuat budaya 
atau iklim akademik kampus yang berorientasi pada kinerja melalui 
pengembangan keterampilan, kemampuan dan potensi-potensi dosen. 
Sifat manajemen yang interaktif diharapkan dapat meningkatkan 
motivasi kerja dosen dan memberdayakan dosen serta dapat membentuk 
suatu kerangka kerja dalam pengembangan kinerja dosen secara jelas dan 
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terukur. Manajemen kinerja dosen juga dapat menggalang partisipasi 
aktif segenap sivitas akademika untuk mencapai sasaran prodi dan 
institusi melalui penjabaran sasaran individu maupun kelompok, 
sekaligus mengembangkan potensi dosen agar dapat mencapai sasaran 
tersebut. Berdasarkan hal ini, manajemen kinerja dosen dapat dijadikan 
landasan bagi evaluasi sekaligus penentuan kompensasi dan penyusunan 
program pelatihan atau pengembangan profesional dosen. Manajemen 
kinerja dosen juga dapat dijadikan sebagai feedback/umpan balik bagi 
pengembangan profesional dosen dan motivasi kerjanya secara individual 
maupun kelompok. 

Berawal dari kejelasan visi dan misi perguruan tinggi yang menjadi acuan 
dalam mengembangkan rencana dan tujuan prodi. Dalam hal ini peran 
perilaku kepemimpinan sangat penting dan menentukan dalam 
merumuskan rencana dan tujuan prodi. Kemudian iklim organisasi yang 
kondusif menjadi wadah dan sarana yang penting dalam 
mensosialisasikan rencana dan tujuan prodi kepada segenap sivitas 
akademika. Unsur perilaku kepemimpinan dan iklim organisasi 
merupakan dua unsur yang menjadi penentu kinerja organisasi/institusi 
perguruan tinggi dan prodi khususnya. 

Tantangan dosen adalah memenuhi tugas pengembangan professional 
dosen. Pengembangan profesional dosen adalah segenap kegiatan yang 
terencana yang dipraktikkan atau dilakukan dosen di kampus maupun di 
luar kampus untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, 
dan kinerja profesional yang dapat memberi manfaat langsung dan tidak 
langsung pada kinerja dosen dalam bidang penelitian. Pengembangan 
profesional dosen sebagai tenaga pendidik menuntutnya agar lebih 
berpengetahuan, lebih bervariasi dan lebih kreatif dalam 
mengembangkan dimensi-dimensi keprofesionalannya. Artinya semua 
dosen harus dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 
dalam bidang profesinya yang ditekankan pada kemampuan dan gagasan 
dalam pencapaian identitas profesionalnya. Peran pengembangan 
profesional tidak dapat diremehkan, terutama ketika ada tuntutan yang 
meningkat di seluruh dunia terkait keahlian dosen dan harapan yang 
tumbuh untuk prestasi mereka dalam kerangka kerja peningkatan 
kemampuan. Pembuat kebijakan, administrator, dan lainnya semakin 
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melihat pengembangan profesional dilihat sebagai pusat dari setiap 
upaya perubahan. 

Adapun upaya pengembangan profesional dibedakan dalam tiga bentuk 
kegiatan, yaitu: pelatihan profesional, pendidikan profesional dan 
dukungan profesional. Pertama, dimensi Professional Training (Pelatihan 
Profesional), meliputi indikator: (1) short courses, (2) work shop, (3) 
converence. Kedua, dimensi Professional Education (Pendidikan 
Profesional), meliputi: (1) long cources (kursus jangka Panjang), (2) 
Secondments emphasizeing theory (penugasan yang menekankan teori), 
(3) Research based knowledge (pengetahuan berbasis riset/penelitian). 
Ketiga, dimensi Professional Support (dukungan profesional), meliputi 
indikator: (1) Aktivitas yang bertujuan untuk pengembangan pengalaman 
kerja, (2) Aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja. 

Akhirnya muara dari semua upaya pengembangan profesional dosen 
adalah perlu adanya pendekatan karir dosen masa depan yang 
merupakan suatu model yang berguna bagi dosen dan pimpinan 
perguruan tinggi. Sekaitan dengan hal ini disarankan bahwa perlu adanya 
upaya: (1) Lacak dengan cermat tren yang lebih luas guna mencari 
peluang atau potensi pertumbuhan dan hambatan; (2) Kembangkan 
gambaran yang jelas tentang pekerjaan dan kebutuhan individu.;(3) 
Secara akurat membandingkan keterampilan diri dengan yang terbaik. 
Gunakan jaringan profesional, menghadiri pertemuan profesional. (4) 
Memelihara jaringan profesional secara berkelanjutan (5) Kembangkan 
keterampilan portabel tidak hanya sebatas pengetahuan kontekstual 
internal perguruan tinggi semata. 

Terdapat empat keterampilan penting sekaitan dengan upaya 
pengembangan profesional, yaitu: (1) Pemindaian lingkungan: dengan 
melek teknologi dan terus menerus mengukur keterampilan diri; (2) 
Keterampilan portable: dapat menggunakan perangkat lunak, 
manajemen proyek, alat peningkatan kualitas total; (3) Manajemen diri: 
kelola pekerjaan di bawah arahan manajemen, atau bekerja dalam tim 
kerja mandiri; (4) Keterampilan komunikasi: meliputi komunikasi tatap 
muka dan tertulis.Ada tiga tahapan strategi sebagai pendekatan efektif 
guna mengakselerasi peningkatan e-literacy di kalangan dosen, yaitu: 
Pertama, menciptakan konteks (Demand Creation); yaitu suatu konteks 
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di mana orang menyadari pentingnya informasi dalam menghadapi 
berbagai keadaan positif maupun negatif dalam lingkungan kerja. 

Diharapkan bahwa motivasi kerja dosen dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya membutuhkan intensitas dan ketekunannya yang relevan 
dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai tenaga edukatif di 
lembaga pendidikan tinggi. Dengan kata lain intensitas dan 
ketekunannya menjalankan tugas dan fungsinya adalah cerminan 
motivasi kerja. Kemudian ekspektasinya terhadap perkuliahan juga 
menjadi bagian penting motivasi. Khusus motivasi kerja dosen dalam 
bidang penelitian dipahami sebagai alasan yang mendasari dosen 
melakukan kegiatan penelitian. Hal ini ditandai dengan intensitas dan 
ketekunannya yang relevan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya 
dalam bidang penelitian. 

Profesi Dosen selayaknya berbeda dengan yang bukan profesional dalam 
menyikapi pekerjaannya. Para profesional berbeda dengan bukan 
profesional dalam beberapa hal diantaranya (1) para profesional memiliki 
komitmen jangka panjang, dan kuat bidang keahliannya, (2) kesetiaan 
mereka adalah pada profesinya bukan pada majikan atau pimpinannya, 
(3) selalu berusaha menguasai perkembangan dalam bidang mereka, (4) 
mereka merasa perlu secara teratur memutakhirkan (update) 
pengetahuan mereka, (5) komitmen mereka pada profesi mereka 
membuat mereka jarang mendefinisikan jam kerjanya dalam bentuk 
delapan jam dalam 5 hari sepekan. Selanjutnya hal yang memotivasi 
mereka bukanlah uang dan promosi yang jadi prioritas mereka, namun 
tantangan pekerjaanlah yang cenderung jadi prioritas utama mereka. 
Mereka suka memecahkan masalah dan menemukan pemecahan. Para 
profesional juga menghargai dukungan. Mereka menginginkan yang lain 
menganggap apa yang mereka kerjakan adalah penting. 

Mengacu pada ciri-ciri di atas maka tersirat pemahaman bahwa jika ingin 
memotivasi kerja profesional, maka perhatikanlah hal-hal yang mereka 
senangi, inginkan dan butuhkan. Untuk memotivasi kaum profesional (1) 
berilah mereka proyek-proyek menantang yang berkelanjutan, (2) berilah 
mereka otonomi untuk mengikuti minat mereka dan (3) biarkan mereka 
menstrukturkan kerja mereka dalam cara-cara yang mereka merasa 
produktif, (4) ganjar mereka dengan kesempatan pendidikan, pelatihan, 
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lokakarya, menghadiri konferensi yang memungkinkan mereka 
menguasai perkembangan dalam bidang mereka, (5) pertanyaan dan 
tindakan lainnya yang menunjukkan ketertarikan terhadap yang mereka 
kerjakan sangat berarti bagi mereka. 

 

Penutup 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa dosen perlu 
meningkatkan kinerjanya dalam bidang penelitian, meliputi: melakukan 
penelitian secara mandiri atau dalam kelompok; mempublikasikan hasil 
penelitian di pertemuan ilmiah dan jurnal ilmiah; menulis referensi buku 
hasil penelitian; dan menerapkan hasil penelitian dalam proses 
pembelajaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Guru 
dan Dosen No. 14 tahun 2005. Upaya yang paling relevan adalah dengan 
meningkatkan motivasi kerjanya agar lebih aktif, kreatif dan produktif 
serta efektif adalah dengan memanfaatkan sarana dan prasara yang 
relevan guna pengembangan profesionalnya, dalam bentuk kesempatan 
untuk studi lanjut, kesempatan mengikuti pelatihan, workshop, 
lokakarya, seminar dan kegiatan penunjang lainnya yang relevan. 
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Pendahuluan 
Sejatinya Kebijakan Kampus Merdeka yang digagas oleh Menteri 
Pendidikan berpeluang memberikan kebebasan bagi Perguruan Tinggi. 
Kebebasan seperti apa? Kehadiran Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus 
Merdeka (MB-KM) memberikan peluang bagi Perguruan Tinggi untuk 
memunculkan Kreativitas dan Inovasi. Kampus yang dahulu 90 persen 
fokus pada proses pembelajaran di dalam kelas, kini pindah menjadi 
belajar dan memperoleh ilmu di tengah-tengah masyarakat.  

Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk 
memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Para 
mahasiswa yang saat ini belajar di Perguruan Tinggi, harus disiapkan 
menjadi pembelajar sejati yang memiliki empati, terampil, lentur dan 
pekerja keras (agile learner). Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus 
Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana 
yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi 
pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. 

Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa 
untuk belajar di luar program studinya selama tiga (3) semester. Melalui 
program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk 
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memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia 
nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya.  

Pada Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ditekankan bahwa 
pembelajaran dapat terjadi di manapun, tidak hanya di ruang kelas, 
perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di Desa, Industri, 
Perusahaan/ Lembaga, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, 
pusat riset, maupun di masyarakat. Interaksi yang erat antara perguruan 
tinggi dengan dunia kerja juga dapat menjadi sarana bagi Perguruan 
Tinggi untuk dapat hadir sebagai pemberi solusi bagi persoalan yang 
terjadi di masyarakat.  

 

Pembahasan 
Proses pembelajaran di dalam Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus 
Merdeka mencakup delapan bentuk kegiatan pembelajaran yaitu: 

1. Pertukaran Pelajar 
Pertukaran Pelajar atau Belajar Lintas Kampus dapat dilakukan 
dengan Kampus di Dalam Negeri ataupun Luar Negeri. 
Tujuannya adalah untuk menambah wawasan mahasiswa, 
memperkuat persaudaraan antar lintas budaya dan suku serta 
meningkatkan wawasan Bhinneka Tungggal Ika. Kegiatan ini 
dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). 
Mahasiswa harus mendapatkan persetujuan dari Dosen 
Pembimbing Akademik (PA) untuk mengikuti program ini. 

2. Magang/ Praktik Kerja 
Selama ini rata-rata durasi magang mahasiswa adalah kurang dari 
enam (6) bulan. Hal ini dirasa masih kurang memberikan 
pengalaman dan menambah kompetensi mahasiswa. Perusahaan 
yang menerima magang juga menyatakan bahwa magang yang 
dilakukan mahasiswa dalam waktu yang sangat singkat dirasakan 
kurang bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di perusahaan. 
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Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pembelajaran 
langsung (experiential learning) di tempat kerja. Selama magang 
ini, mahasiswa akan mendapatkan hard skills (keterampilan yang 
disesuaikan dengan jurusan) dan soft skills (etika, komunikasi, 
kerjasama).  

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 
Tujuan dari program ini adalah memberikan kesempatan bagi 
mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk 
menjadi guru dan mengajar di sekolah. 

4. Penelitian/Riset 
Bagi mahasiswa yang memiliki minat riset dapat melakukan 
penelitian ataupun menjadi asisten peneliti di Lembaga Riset 
atau Pusat Studi. Kegiatan ini dilakukan dengan jangka waktu 1 
semester hingga 1 tahun. 

5. Proyek Kemanusiaan 
Sebagai negara yang banyak mengalami bencana alam baik 
gempa budi, gunung berapi, tsunami dan lainnya, Indonesia 
membutuhkan mahasiswa dengan jiwa muda untuk dapat 
membantu dan memberikan solusi sesuai dengan minat dan 
keahlian masing-masing. Kerjasama Projek Kemanusiaan ini 
dalam dilakukan dengan mitra dalam negeri seperti Pemda dan 
PMI ataupun dengan lembaga luar negeri seperti UNESCO, 
UNICEF dan WHO. 

6. Kegiatan Wirausaha 
Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa yang memiliki minat wirausaha untuk 
mengembangkan usahanya lebih dini. 

7. Studi/ Proyek Independen 
Program ini ditujukan kepada mahasiswa yang memiliki passion 
untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat 
internasional ataupun melahirkan karya yang inovatif.  
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8. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik 
Program ini memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa 
untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus. Dengan secara 
langsung hidup bersama-sama masyarakat, maka mahasiswa 
mampu mengidentifikasi potensi dan menangani masalah yang 
dihadapi oleh desa/daerah tersebut. 

Seyogyanya, delapan pilihan bentuk kegiatan pembelajaran ini sangat 
baik untuk menumbuhkan kreativitas mahasiswa dan mendukung proses 
pembelajaran optimal bagi mahasiswa. Namun di sisi lain, ada beberapa 
tantangan yang dialami oleh Perguruan Tinggi dalam proses 
pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut: 

Pertama, terkait kebijakan pemberian hak kepada mahasiswa untuk 
mengambil studi di luar bidangnya. Hal ini terasa baik sekali dan dapat 
membuka peluang bagi para mahasiswa untuk mendapatkan 
pengalaman di luar bidang ilmu yang ditekuninya. Hal ini akan 
memperluas wawasan mahasiswa ketika nanti kelak memasuki dunia 
kerja.  

Namun di sisi lain, pemilihan studi di luar bidang keilmuan mahasiswa 
sebaiknya relevan. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang kurang 
relevan dengan bidang ilmunya, dapat mendangkalkan kompetensi 
mahasiswa tersebut. Untuk itu, peran penting Dosen Pembimbing 
Akademik harus dioptimalkan untuk membimbing mahasiswa dalam 
proses pemilihan mata kuliah di luar bidang ilmunya. Setiap Program 
Studi juga sebaiknya memiliki aturan yang jelas mengenai alternatif 
bidang ilmu yang disarankan untuk dipelajari oleh mahasiswa untuk 
menambah kompetensi mereka sebelum memasuki dunia kerja. 

Kedua, terkait kebijakan Magang dalam 3 semester. Bagi Program Studi 
yang berasal dari Perguruan Tinggi Swasta di daerah, hal ini menjadi 
tantangan besar, sebab untuk mengirimkan mahasiswa untuk magang di 
BUMN atau perusahaan besar lainnya membutuhkan kesepakatan 
kerjasama antara kedua belah pihak yaitu BUMN/ Perusahaan dengan 
PTS. Saat ini, beberapa Program Studi dari PTS di daerah merasakan 
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kesulitan untuk menjalin kerjasama dengan BUMN ataupun Perusahaan 
dengan level nasional.  

Sebenarnya apa yang diharapkan oleh Perguruan Tinggi dari pihak 
BUMN/ Perusahaan/ Instansi jika menyangkut kegiatan Magang? 
Magang yang seyogyanya akan dijalani oleh mahasiswa selama tiga (3) 
semester sebaiknya memiliki Panduan Pelaksanaan untuk membantu 
mahasiswa dalam mendapatkan gambaran kegiatan apa yang dapat 
mereka lakukan selama kegiatan magang di perusahaan. Panduan 
pelaksanaan ini sebaiknya disusun secara bersama oleh Program Studi/ 
Perguruan Tinggi dan BUMN/Perusahaan/ Instansi untuk membahas 
penyelenggaraan kegiatan Magang tersebut. Pembahasan antara lain 
akan mencakup prosedur magang, tata cara penilaian dan hak dan 
kewajiban dari kedua belah pihak misalnya kebutuhan untuk 
pendampingan oleh BUMN/Perusahaan/ Instansi selama kegiatan 
magang.  

Di dalam kegiatan magang, perusahaan diharapkan dapat menunjuk 
seorang staf nya untuk membimbing mahasiswa selama proses magang 
tersebut. Hal ini bertujuan agar proses adaptasi mahasiswa dari belajar 
teori di kelas dan kemudian praktek di perusahaan dapat berjalan dengan 
lancar. Selain itu, mengenai pemberian penilaian akhir bagi mahasiswa 
magang sebaiknya juga diberikan oleh kedua belah pihak dengan bobot 
penilaian yang dapat dibicarakan bersama. Dari penjelasan di atas dapat 
disimpulkan bahwa kedua belah pihak membutuhkan suatu kesepakatan 
dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU, MoA, dan SPK). 

 

Penutup 
Untuk itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi 
agar tantangan dan Peluang Kampus Merdeka dapat dicapai. Dukungan 
penuh dari Mitra Kerja yaitu BUMN juga akan mempercepat tercapainya 
tujuan dari Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. 

Dalam hal ini, Perguruan Tinggi harus siap berubah dan memperbaiki 
pengelolaan data dan sistem informasi yang dimiliki sehingga dapat 
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memberikan alternatif pilihan mata kuliah yang dapat diakses oleh 
mahasiswa lintas Program Studi serta mahasiswa dari luar Perguruan 
Tinggi. Dengan adanya sistem informasi yang handal akan meningkatkan 
daya saing terhadap kompetitor dan daya tarik bagi calon mahasiswa. 
Terakhir, Pemerintah dan Perguruan Tinggi juga harus memberikan 
dukungan penuh kepada dosen untuk dapat melakukan riset dan 
publikasi tingkat dunia sehingga akhirnya dapat berdiri sejajar dengan 
Perguruan Tinggi kelas dunia.  
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Pendahuluan 
Saat ini memasuki abad 21 atau lebih dikenal dengan era digital 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat pesat, 
hampir tiap hari terjadi perubahan-perubahan dan jika terlewat maka 
akan ketinggalan informasi, segala sesuatu saat ini khususnya informasi 
sangat mudah diperoleh hanya melalui jaringan internet baik itu melalui 
google, youtube, wikipedia dan lain-lain, sehingga guru bukan lagi 
sumber informasi utama, perkembangan ini seiring dengan kemajuan 
teknologi pembelajaran khususnya memasuki era merdeka belajar dan 
kampus merdeka (MBKM). 

Pendidikan saat ini mengalami proses transformasi yang dipengaruhi 
oleh berbagai hal antara lain pihak-pihak yang terlibat atau aktor 
pembelajaran seperti dosen guru, tenaga kependidikan dan unsur 
lainnya. Dengan konsep merdeka belajar yang intinya dapat belajar kapan 
saja dan di mana saja maka konsep pembelajaran daring akan banyak 
digunakan apalagi diperkuat dimasa pandemi merupakan keharusan dan 
tak bisa dihindari pendidik maupun peserta didik, akan “dipaksa” untuk 
menggunakan platform digital dan daring karena akan tertinggal jauh 
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(Nur, 2020), dan saat ini e-learning telah diterapkan di berbagai kampus 
dan bahkan menjadi wajib ketika kondisi mengharuskan penerapannya. 
Situasi pandemik di mana mahasiswa belajar sepenuhnya di rumah 
menjadi faktor yang semakin mempercepat masifnya penggunaan e-
learning.(Hana Nur Eritrina, SE, 2021)  

 

Berbagai Teknologi pembelajaran di Era 
Merdeka Belajar 
Selain e-learning banyak alternatif teknologi pembelajaran yang ada di era 
merdeka belajar, mulai dari penggunaan Learning Management System 
(LMS), Massive Open Online Course (MOOC), Live Video Conference, 
Streaming, Aplikasi Mobile , Teknologi virtual reality dan augmented 
reality, penggunaan laboratorium virtual, pemanfaatan Internet of Things 
dan yang paling praktis menggunakan aplikasi chat yang tersedia dalam 
bentuk mobile. Tetapi kendala utama dari teknologi pembelajaran ini 
karena berbasis online adalah koneksi internet dan listrik, jika dalam 
kelas konvensional tak ada koneksi dan listrik pembelajaran masih bisa 
dilaksanakan, berbeda dengan daring atau online kedua hal tersebut 
wajib ada dan tersedia dengan baik (Nur, 2020). 

1. Learning Management System (LMS) 
Fasilitas daring LMS sudah sejak lama digandrungi penggiat E-learning, 
sudah banyak perguruan tinggi dan sekolah menggunakan platform ini, 
dan yang paling popular adalah Moodle. Aplikasi open source ini 
terbilang cukup lengkap untuk sebuah kelas daring mulai dari membuat 
course, manajemen kelas, siswa, materi dan bahan ajar, sampai ujian 
online bisa dilaksanakan dengan LMS dan saat ini moodle merupakan 
sistem wajib dalam SPADA Indonesia yang digunakan oleh seluruh 
perguruan tinggi (Nur, 2020). 
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Gambar 1: Webiste Spada Indonesia (“Spada Indonesia,” 2021) 

Selain Moodle banyak sistem sejenis yang bertebaran dijagad maya antara 
lain Google Classroom, Edmodo, Schoology dan masing-masing platform 
memiliki keunggulan dan kekurangan. Sedangkan Edmodo desainnya 
lebih milineal dengan tampilan mirip media sosial namun dengan fitur 
yang terbilang lengkap. Terdapat pula LMS Schoology, yang bisa menjadi 
alternatif dalam membuat kelas E-learning.(Nur, 2020) 

2. Massive Open Online Course (MOOC) 
MOOC atau Massive Open Online Course (MOOC) merupakan metode 
pembelajaran online yang banyak diikuti pengguna internet, dan 
biasanya disediakan secara gratis dan terbuka (Johan, 2016) MOOCs, atau 
Massive Open Online Courses menawarkan akses terbuka melalui 
internet secara gratis atau dengan biaya kecil. Peserta MOOC dapat 
mencapai angka yang sangat tinggi dalam waktu yang bersamaan. MOOC 
juga terbuka, yang berarti bahwa siapapun, di manapun dapat 
mendaftarkan diri untuk mendapatkan pembelajaran 
(Https://elearning.unair.ac.id/, 2020). 

Dalam konteks Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka pemanfaatan 
MOOC akan sangat bermanfaat bagi peserta didik bagi dosen dan guru 
dapat menjadi media untuk mengajar dan bagi mahasiswa dan siswa dan 
menjadi media belajar kapan dan di mana saja. 
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Gambar 2: MOOC (Https://andrewscampbell.com/, 2019) 

3. Live Video Conference 
Video conferencing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna 
yang berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan tatap muka 
tanpa harus bertemu dalam satu lokasi 
bersama.(Https://idcloudhost.com/, 2020) 

Berbagai macam platfrom video conference yang dapat mendukung 
proses pembelajaran era MBKM seperti aplikasi ZOOM, Google Meet, 
Webex, Skype, Microsoft Teams dan lainnya teknologi ini dapat 
digunakan sebagai media tatap muka secara langsung dari lokasi yang 
berbeda sehingga keterbatasan jarak dapat teratasi dengan proses 
pembelajaran dapat tetap terlaksana hal ini sangat mendukung konsep 
merdeka belajar karena jika dalam kondisi yang tak memungkinkan tatap 
muka langsung maka alternatif penggunaan video conference dapat 
diterapkan. 

4. Streaming dan Video Pembelajaran 
Sebuah teknologi media pembelajaran yang menarik serta efesien yang 
dapat digunakan secara mandiri dan dapat diakses kapan saja oleh 
mahasiswa dan untuk mengembangkan media pembelajaran tersebut 
maka digunakanlah sebuah media pembelajaran live streaming berbasis 
website (Zahir, 2019) dan terdapat beberapa website penyedia layanan live 
streaming dan yang paling populer adalah layanan youtube, saat ini 
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banyak pengajar yang memanfaatkan yotube sebagai media untuk 
menyimpan materi-materi dalam bentuk video pembelajaran. Dengan 
memiliki channel youtube sendiri maka pengajar dapat menambahkan 
setiap saat meteri video pembelajaran baik itu disiarkan secara langsung 
maupun tidak sehingga siswa maupun mahasiswa dapat mengakses video 
kapan saja. Video pembelajaran di YouTube dapat dimanfaatkan untuk 
pembelajaran interaktif di kelas maupun diluar kelas. Pemanfaatan 
YouTube sebagai media pembelajaran dapat digunakan kapan saja tanpa 
dibatasi olah ruang dan waktu dengan perangkat teknologi terhubung 
dengan internet (Zahir, 2019) 

5. Aplikasi Mobile 
Aplikasi Mobile atau dalam teknologi pembelajaran biasa disebut Mobile 
learning merupakan bagian dari e-learning sebagai sistem pembelajaran 
yang memanfaatkan perangkat elektronik dan digital yang bergerak (Ipin 
Aripin, 2018), dalam penerapannya aplikasi mobile banyak tersedia di play 
store untuk pengguna android dan di app strore untuk pengguna Iphone. 

 
Gambar 3: Aplikasi Mobile Learning Ruang Guru  

Aplikasi mobile learning dikembangkan oleh developer yang dapat 
diakses secara gratis maupun berbayar oleh pengguna, salah satu yang 
paling populer di Indonesia adalah Ruang Guru, aplikasi ini dapat 
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menjadi alternatif bagi pengajar dan peserta didik dalam pengembangan 
kompetensi di era merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). 
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Pendahuluan 
Abad ke-21 ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang 
sangat pesat dan pengembangan otomasi di mana banyak pekerjaan yang 
rutin dan berulang-ulang mulai digantikan oleh mesin, mesin produksi 
dan mesin komputer. Memasuki abad ke-21, kemajuan teknologi ini telah 
memasuki berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang 
pendidikan. Pendidik dan siswa diharuskan memiliki kemampuan untuk 
belajar mengajar pada abad ke 21. Abad ke-21 ini juga ditandai sebagai 
abad keterbukaan atau abad globalisasi, yang artinya bahwa kehidupan 
manusia pada abad ke-21 telah mengalami perubahan mendasar yang 
berbeda dari susunan kehidupan pada abad sebelumnya. Sejumlah 
tantangan dan peluang mesti dihadapi oleh pendidik dan siswa agar 
dapat bertahan dalam era pengetahuan di zaman informasi ini. 

Abad ke-21 hanya berjalan selama satu dekade , tetapi dalam dunia 
pendidikan telah terjadi pergeseran dan bahkan perubahan mendasar 
pada tahap falsafah, arah dan tujuan. Pendidikan abad ke-21 bertujuan 
untuk mewujudkan cita-cita bangsa, iaitu sejahtera dan rakyat Indonesia 
yang bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan 
bangsa-bangsa lain di dunia global, melalui pembentukan masyarakat 
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yang terdiri daripada sumber daya manusia yang berkualitas , iaitu 
individu yang berdikari, bersedia dan mampu merealisasikan aspirasi 
bangsa mereka.Terdapat beberapa layanan yang disediakan oleh 
Pustekkom untuk menyokong pembelajaran abad ke-21, iaitu Jardiknas, 
TV Pendidikan, Suara Pendidikan, Radio Pendidikan, Pendidikan 
Bergerak, dan KIHAJAR. Perkhidmatan ini diharapkan dapat 
meningkatkan kualiti pendidikan di Indonesia sehingga dapat 
melahirkan generasi berikutnya yang berkemahiran dalam bidang ICT 
sebagai generasi emas Indonesia pada tahun 2045. 

 

Pembahasan 
Pendidikan abad ke-21 menggunakan rumah belajar untuk guru, 
beberapa usaha telah dilakukan, termasuk sosialisasi tatap muka, latihan 
dalam talian, latihan tatap muka, sosialisasi melalui media sosial dan 
pelaksanaan rumah pembelajaran dalam aktivitas pembelajaran. 
Kegiatan jangkauan ini dilakukan dengan berbagai cara mengikut 
kemudahan dan prasarana yang ada di sekolah. Kaedah yang digunakan 
adalah persembahan rumah belajar melalui paparan LCD, kaedah tatap 
muka, menggunakan brosur rumah belajar dan praktik langsung 
menggunakan rumah pembelajaran di makmal komputer dan melatih 
android peserta. Sosialisasi melalui media sosial dilakukan melalui 
Facebook, YouTube, WhatsApp, telegram dan blog dengan membuat 
catatan yang berkaitan dengan aktivitas rumah belajar dalam bentuk 
video, tulisan / artikel dan foto aktivitas setelah belajar dan bersosial di 
rumah-rumah pembelajaran. 

Tantangan pendidikan abad ke-21 meliputi: a) Kemahiran Berfikir Kritis 
dan Menyelesaikan Masalah, dapat berfikir secara kritis, lateral, dan 
sistematik, terutama dalam konteks penyelesaian masalah; (b) Kebolehan 
berkomunikasi dan berkolaborasi (Kemahiran Komunikasi dan 
Kolaborasi), dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berkesan 
dengan berbagai pihak; (c) Kemahiran Berfikir Kritis dan Menyelesaikan 
Masalah, dapat berfikir secara kritis, lateral, dan sistematik, terutama 
dalam konteks penyelesaian masalah; (d) Kebolehan berkomunikasi dan 



Transformasi Pendidikan Abad 21 371 

 

berkolaborasi (Kemahiran Komunikasi dan Kolaborasi), dapat 
berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berkesan dengan berbagai 
pihak; (e) Keupayaan mencipta dan memperbaharui (Kemahiran 
Kreativiti dan Inovasi), dapat mengembangkan kreativiti mereka untuk 
menghasilkan berbagai kejayaan yang inovatif; (f) Literasi Teknologi 
Informasi dan Komunikasi, dapat menggunakan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk meningkatkan prestasi dan aktivitas harian; (g) 
Kemahiran Belajar Kontekstual, dapat menjalani aktivitas pembelajaran 
bebas kontekstual sebagai sebahagian daripada pengembangan peribadi, 
dan (h) Kemahiran literasi informasi dan media, dapat memahami dan 
menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan 
berbagai idea dan menjalankan aktivitas kolaboratif sebagai serta 
interaksi dengan berbagai pihak (BSNP, 2010) 

Pendidikan di Indonesia bertanggungjawab untuk melahirkan lulusan 
yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas yang akan dapat 
menjawab tantangan zaman. Hasilnya, pendidikan pada abad ini menjadi 
semakin penting untuk memastikan bahawa siswa mempunyai 
kemahiran belajar dan inovasi, kemahiran menggunakan teknologi dan 
media informasi , dan dapat bekerja, dan bertahan dengan menggunakan 
kemahiran hidup (Trilling & Fadel, 2009: 48). 

Abad ke-21 mempunyai banyak perbedaan dari abad ke-20 dalam 
berbagai cara, termasuk dalam pekerjaan, kehidupan sosial dan 
aktualisasi diri. Abad ke-21 ditandai dengan perkembangan teknologi 
informasi yang sangat pesat dan perkembangan automasi di mana 
banyak pekerjaan yang rutin dan berulang-ulang mulai digantikan oleh 
mesin, mesin produksi dan komputer. Seperti yang terkenal pada abad 
ke-21, masyarakat dan pendidikan telah berubah sepenuhnya. 

Tuntutan untuk perubahan dalam pemikiran manusia abad ke-21 yang 
telah disebutkan di atas juga memerlukan perubahan yang sangat besar 
dalam pendidikan nasional, apa yang kita tahu adalah bahawa pendidikan 
kita adalah warisan sistem pendidikan lama, yang isinya menghafal fakta 
tanpa makna. Mengubah sistem pendidikan Indonesia bukanlah 
pekerjaan yang mudah. Sistem pendidikan Indonesia adalah salah satu 
sistem pendidikan terbesar di dunia, meliputi sekitar 30 juta siswa , 200 
ribu institusi pendidikan, dan 4 juta pendidik, yang tersebar di wilayah 
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yang hampir sama dengan benua Eropah. Namun, perubahan ini adalah 
suatu keharusan sekiranya kita tidak mau dihancurkan oleh era global 
yang terus berubah. 

Kini, pendidikan berada di zaman pengetahuan dengan peningkatan 
pengetahuan yang luar biasa. Percepatan peningkatan pengetahuan 
disokong oleh penerapan teknologi media dan digital yang disebut 
informasi lebuh raya (Gates, 1996). Gaya aktivitas pembelajaran pada 
zaman pengetahuan mesti disesuaikan dengan keperluan zaman 
pengetahuan. Bahan pembelajaran mesti menyediakan reka bentuk yang 
lebih asli untuk menghadapi tantangan di mana siswa dapat bekerjasama 
untuk membuat penyelesaian untuk menyelesaikan masalah siswa an. 
Penyelesaian masalah membawa kepada soalan dan mencari jawapan 
oleh siswa yang kemudiannya dapat mencari jalan keluar untuk masalah 
dalam konteks pembelajaran menggunakan sumber informasi yang ada 
Trilling and Hood (1999: 21). 

 

Penutup 
Abad ke-21 merupakan era digital yang ditandai dengan perkembangan 
teknologi dan informasi yang pesat. Perkembangan teknologi dan 
informasi memengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk bidang 
pendidikan, di mana teknologi merupakan bahagian penting dalam 
kehidupan siswa. Perkembangan pesat pada era ini juga berbanding 
langsung dengan perkembangan masalah yang dihadapi, di mana 
masalah yang timbul menjadi semakin kompleks dan sumber daya 
manusia diperlukan untuk dapat menangani masalah ini. Oleh karena 
itu, pendidikan pada abad ini diperlukan untuk menghasilkan sumber 
daya manusia yang berkualitas tinggi yang mampu menghadapi 
tantangan global abad ke-21. 

Dalam menghadapi transformasi pendidikan abad ke-21, perlu untuk 
mempersiapkan guru dan siswa dalam menjalankan aktivitas 
pembelajaran. Transformasi pendidikan adalah perubahan wajah dan 
watak yang berlaku dalam sistem pendidikan. Untuk meningkatkan 
kecekapan dan pengetahuan untuk guru dan siswa dalam melaksanakan 
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rumah pembelajaran, perlu melakukan aktivitas sosialisasi intensif dan 
lestari, latihan atau aktivitas serupa lainnya untuk menyampaikan 
informasi mengenai rumah belajar dan pembelajaran abad ke-21. 
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Pendahuluan 
Pembangunan ekonomi merupakan perwujudan nyata dari realisasi 
berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia, yang tanpanya potensi 
manusia tidak akan terwujud. Peningkatan kualitas hidup, baik melalui 
pembangunan ekonomi merupakan hasil jangka panjang dari 
pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya 
manusia yang berkualitas akan menghasilkan modal manusia bagi suatu 
negara. Modal manusia mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan 
pengalaman yang dimiliki oleh setiap sumber daya manusia dalam 
perekonomian. Modal manusia dapat mempengaruhi pertumbuhan 
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ekonomi dan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.  

Modal manusia dianggap sebagai kombinasi dari pengetahuan, 
keterampilan, kemampuan, serta pengalaman berharga yang dimiliki 
individu atau masyarakat. Modal manusia sering dijadikan sebagai 
indikator utama pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. 
Sepanjang seluruh sejarah umat manusia, beberapa perubahan besar dan 
transformasi sosial yang terjadi secara fundamental mengubah hubungan 
sosial dan ekonomi serta berkontribusi pada pembentukan modal 
manusia. Perubahan tersebut berdampak pada inovasi perkembangan 
ilmu pengetahuan dan pembentukan tatanan dunia. 

Revolusi industri yang dibawa oleh teknologi produksi yang sama sekali 
berbeda dari revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri pertama 
dimulai dengan transisi dalam proses manufaktur di Eropa dan Amerika 
Serikat sekitar tahun 1760. Revolusi industri kedua dimulai pada akhir 
abad ke-19 dan awal abad ke-20 tentang pengenalan metode baru dalam 
produksi baja. Revolusi industri ketiga ditandai dengan terjadinya 
pergeseran dari teknologi elektronik ke elektronik digital dimulai pada 
paruh kedua abad ke-20. Revolusi industri keempat yang pertama kali 
diumumkan pada tahun 2010-an berfokus pada otomatisasi pada 
manufaktur dan industri tradisional menggunakan teknologi pintar, 
misalnya kecerdasan buatan (AI) atau Internet of Things (IoT). 

Berbagai disrupsi tersebut tentunya akan sangat berdampak pada 
kontribusi sumber daya manusia atau modal manusia dalam kebangkitan 
ekonomi Indonesia. Untuk menjawab tantangan tersebut, filosofi 
pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia layak 
dikedepankan untuk menjadi alternatif solusi bagi pembentukan modal 
manusia dan kebangkitan ekonomi Indonesia. 
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Pembahasan 
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pentingnya peranan 
pendidikan tinggi dalam mendukung kebangkitan ekonomi suatu 
bangsa. Beberapa faktor tersebut adalah (1) pendidikan tinggi 
memperluas akses pengetahuan masyarakat dan dapat mempertinggi 
rasionalitas pemikiran individu atau masyarakat, sehingga masyarakat 
dapat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau 
mengambil keputusan; (2) pendidikan tinggi memungkinkan individu 
atau masyarakat mempelajari pengetahuan-pengetahuan teknis yang 
diperlukan untuk memimpin dan menjalankan organisasi atau 
perusahaan-perusahaan modern, serta kegiatan-kegiatan modern 
lainnya; dan (3) pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari 
pendidikan tinggi dapat menjadi pendorong untuk menciptakan 
pembaharuan-pembaharuan dalam berbagai aspek kehidupan 
masyarakat lainnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pendidikan 
tinggi dapat menjamin perbaikan yang terus berlangsung dalam tingkat 
teknologi yang digunakan masyarakat.  

Namun pada kenyataannya, orang-orang dari dunia profesional seperti 
dunia usaha dan dunia industri, sering mengeluh tentang betapa banyak 
lulusan universitas yang tidak memiliki kemampuan untuk berpikir logis 
atau keinginan untuk menunjukkan kedewasaan intelektual mereka. 
Salah satu penyebabnya adalah mereka memiliki mobilitas keilmuan 
yang terbatas dengan kemampuan berpikir logis dalam konteks multi 
paradigma tidak berkembang karena kurangnya pengetahuan di luar 
bidang studi mereka. Jika mereka mampu memperoleh pengetahuan 
yang lebih luas di luar bidang studi mereka, premisnya adalah bahwa 
mereka menguasai dan mengembangkan pengetahuan yang ada di dalam 
bidang studi mereka sendiri seharusnya mudah. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas modal manusia Indonesia 
adalah dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusannya pada 
berbagai jenjang pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi. 
Lulusan yang ideal adalah mereka yang memiliki pengetahuan untuk 
memanfaatkan pengetahuan teoretis mereka dengan menerapkannya 
pada pemecahan masalah dunia nyata secara praktis. Kemampuan ini 
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hanya berkembang jika peserta didik diberi kesempatan untuk 
memperoleh kredit semester di luar universitas, termasuk dari industri 
yang sebenarnya, melalui berbagai kegiatan dan proyek yang mendukung 
experential learning (pembelajaran berbasis pengalaman) karena 
membantu mahasiswa menjadi terbiasa menghubungkan teori di buku 
teks dengan pemecahan masalah strategis di dunia nyata. 

Di bawah kebijakan baru ini, definisi "kredit semester" yang sebelumnya 
hanya identik dengan pembelajaran di kelas kini merambah ke kegiatan 
lain seperti pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi 
mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek 
kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan 
membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Terobosan ini 
memungkinkan mahasiswa untuk memiliki pilihan tentang bagaimana 
mereka dapat memenuhi persyaratan kredit semester mereka dengan 
program yang disediakan oleh pemerintah atau program alternatif atas 
persetujuan universitas. Opsi "kebebasan belajar" bagi mahasiswa 
perguruan tinggi ini, jika dilaksanakan dengan baik dengan penuh 
semangat, merupakan cara inovatif untuk menjawab tantangan yang 
dihadapi oleh institusi pendidikan tinggi modern dalam mempersiapkan 
sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan abad ke-
21. 

Dalam konteks membangun modal manusia yang memiliki 
"kemerdekaan belajar", seorang pendidik harus mampu memegang 
filosofi tut wuri handayani dari Ki Hadjar Dewantara, yang meliputi ing 
ngarsa sung tuladha (dimuka memberi contoh), ing madya mangun karsa 
(di tengah membangun cita-cita), tut wuri handayani (mengikuti dan 
mendukungnya). Dalam konteks tersebut, aspek utama dalam proses 
mendidik dalam "kemerdekaan belajar", yaitu adanya pemahaman yang 
sama antara pendidik dan peserta didik, sehingga mendidik bersifat 
“humanisasi”, yaitu mendidik merupakan sebuah proses memanusiakan 
manusia, sehingga pendidik merupakan mitra belajar bagi peserta didik.  

Dalam konteks "kemerdekaan belajar", Ki Hadjar Dewantara memiliki 
pandangan tentang pendidikan yang disebut dengan tri pusat 
pendidikan, yang melihat pendidikan peserta didik merupakan 
kombinasi dari 3 lingkungan, yang meliputi lingkungan keluarga, 
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lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Ketiga, lingkungan 
tersebut memiliki pengaruh edukatif dalam pembentukan kepribadian 
peserta didik, sehingga semua tempat adalah sekolah dan semua orang 
adalah guru. 

Tri pusat pendidikan diharapkan melahirkan modal manusia yang 
berkarakter ing ngarsa sung tuladha (dimuka memberi contoh), ing 
madya mangun karsa (di tengah membangun cita-cita), dan tut wuri 
handayani (mengikuti dan mendukungnya). Berdasarkan hal tersebut, 
modal manusia yang ideal di masa depan memiliki karakter yang tangguh 
dan disiplin terhadap dirinya serta bermanfaat bagi lingkungan di 
sekitarnya, yang dicerminkan dengan profil pelajar Pancasila yang 
merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat 
yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila, dengan enam ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada 
Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, 
bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. 

Melalui filosofosi tut wuri handayani yang relevan dengan merdeka 
belajar, hakikat belajar dikembalikan kepada fitrahnya. Pendidik dan 
peserta didik mendapatkan ruang yang besar untuk "bermitra" dalam 
mengembangkan daya belajarnya karena menurut Ki Hadjar Dewantara 
bahwa peserta didik harus tumbuh sesuai kodratnya karena pendidik 
hanya bertugas untuk merawat dan menuntun kodrat itu. Diharapkan 
melalui filosofi tersebut, kebangkitan ekonomi Indonesia dapat terjadi 
melalui terciptanya modal manusia Indonesia yang mampu belajar 
sepanjang hayat dengan menjadikan semua tempat adalah sekolah dan 
semua orang adalah guru. 

 

Penutup 
Perubahan-perubahan dan disrupsi yang terjadi di dunia menuntu 
Indonesia memiliki modal manusia yang sesuai dengan tuntutan zaman. 
Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, setiap peserta didik di 
Indonesia perlu menjadi pembelajar yang merdeka sesuai dengan filosofi 
tut wuri handayani yang menjadikan kegiatan belajar kembali pada 
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hakikatnya. Belajar sejatinya harus berlangsung sepanjang hayat dengan 
menjadikan semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. 
Dengan demikian diharapkan modal manusia Indonesia memiliki 
kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 
yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. 
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Pendahuluan 
Merdeka belajar dipahami sebagai suatu program yang fokus pada 
peningkatan kualitas sumber daya manusia (guru dan siswa) dan 
upaya memperbaiki sistem pendidikan nasional selama ini. Merdeka 
belajar bermakna kemerdekaan belajar, yakni memberikan kesempatan 
belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak 
didik untuk belajar dengan tenang, santai dan gembira tanpa stres dan 
tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai, 
tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang 
pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka, sehingga masing-
masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan 
kegemarannya. Karena, memberi beban kepada pelajar di luar 
kemampuannya adalah tindakan yang tercela secara akal sehat dan 
tidak mungkin dilakukan oleh guru yang bijak. Ini tak ubahnya seperti 
murid yang buta lalu guru memimtanya menceritakan apa dan 
bagaimana matahari itu kepada teman-temannya. Kemendikbud akan 
memberikan kemerdekaan bagi guru untuk menentukan level yang 
sesuai bagi para muridnya. Kemendikbud akan memberikan hasil 
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diagnostik melalui daring. Dengan demikian, guru dapat menentukan 
sendiri level kurikulum yang sesuai untuk muridnya. Selama ini para 
murid disamakan levelnya tanpa mempertimbangkan kompetensi 
anak bisa menyesuaikan atau tidak. Kemendikbud juga memberikan 
kebebasan kepada guru untuk memilih cara penyampaian kurikulum 
atau cara mengajar. Konsep reformasi pendidikan yang akan dilakukan 
Kemendikbud adalah memberikan kemerdekaan pada guru untuk 
mengajar pada level yang sesuai dengan murid melalui Merdeka 
Belajar.   

 

Pembahasan 
Guru adalah faktor kunci dalam “Merdeka Belajar”. Guru berkewajiban 
memperlengkapi siswa sebagai lulusan yang berkualitas secara holistik. 
Menilik kembali kebijakan USBN, Challenging task/tugas menantang 
merupakan salah satu jawabannya. Secara konseptual dan kontekstual, 
siswa harus memahami bahwa pelajaran yang mereka terima 
terintegrasi kehidupan nyata. Di sisi lain, guru dan siswa bangkit dari 
kondisi pandemi Covid-19 dan bersiap menuju era new normal dengan 
cara melakukan inovasi pembelajaran. Dalam mempersiapkan diri 
menuju era new normal, kita menghadapi tantangan dan peluang tugas 
bermakna. Sejatinya, pendidikan bertujuan untuk memerdekakan 
pikiran, lahir dan batin peserta didik. Oleh karena itu, melalui kebijakan 
Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) menciptakan lahan agar kreativitas tumbuh dan 
berkembang baik pada peserta didik, tenaga pendidik maupun tenaga 
kependidikan. Kreativitas yang dibangkitkan dari guru-guru itu sendiri 
bukan resep yang dibawa, tapi bangkit dari guru-guru itu sendiri. 
Terbukti telah membuat pembelajaran ini menyenangkan. 
Pembelajaran ini bisa memberikan bekal yang baik. Belajarnya bisa 
ditingkatkan kualitasnya 

Kreativitas guru sangat dituntut dalam mempersiapkan tugas 
bermakna. Guru dapat fokus untuk membantu siswa yang mengalami 
ketertinggalan di kelas karena potensi siswa semata-mata tidak dapat 
diukur dari hasil ujian. Guru dapat mencari inspirasi tugas bermakna 
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melalui mengajak siswa keluar kelas untuk belajar dan memilih 
kompetensi-kompetensi dasar yang penting untuk tugas bermakna. 
Sesama guru dapat saling membantu dan berkolaborasi. Dalam 
“merdeka belajar”, guru harus berinovasi dalam pembelajaran seperti 
membuat kelas aktif berdiskusi dan memberikan kesempatan siswa 
berbicara mengenai hasil karya melalui presentasi. Sebagai guru yang 
“merdeka”, guru dapat menemukan bakat-bakat siswa dalam 
perjalanan pembelajaran selama satu semester.  

Adapun tantangan pendidikan abad ke-21 meliputi: a) Kemahiran 
Berfikir Kritis dan Menyelesaikan Masalah, dapat berfikir secara kritis, 
lateral, dan sistematik, terutama dalam konteks penyelesaian masalah; 
(b) Kebolehan berkomunikasi dan berkolaborasi (Kemahiran 
Komunikasi dan Kolaborasi), dapat berkomunikasi dan berkolaborasi 
dengan berkesan dengan berbagai pihak; (c) Kemahiran Berfikir Kritis 
dan Menyelesaikan Masalah, dapat berfikir secara kritis, lateral, dan 
sistematik, terutama dalam konteks penyelesaian masalah; (d) 
Kebolehan berkomunikasi dan berkolaborasi (Kemahiran Komunikasi 
dan Kolaborasi), dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan 
berkesan dengan berbagai pihak; (e) Keupayaan mencipta dan 
memperbaharui (Kemahiran Kreativiti dan Inovasi), dapat 
mengembangkan kreativiti mereka untuk menghasilkan berbagai 
kejayaan yang inovatif; (f) Literasi Teknologi Informasi dan 
Komunikasi, dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk meningkatkan prestasi dan aktivitas harian; (g) Kemahiran 
Belajar Kontekstual, dapat menjalani aktivitas pembelajaran bebas 
kontekstual sebagai sebahagian daripada pengembangan peribadi, dan 
(h) Kemahiran literasi informasi dan media, dapat memahami dan 
menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan 
berbagai idea dan menjalankan aktivitas kolaboratif sebagai serta 
interaksi dengan berbagai pihak (BSNP, 2010). 

Tuntutan untuk perubahan dalam pemikiran manusia abad ke-21 yang 
telah disebutkan di atas juga memerlukan perubahan yang sangat besar 
dalam pendidikan nasional, apa yang kita tahu adalah bahwa 
pendidikan kita adalah warisan sistem pendidikan lama, yang isinya 
menghafal fakta tanpa makna dan kurang kreatif. 
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Penutup 
Kreativitas yang dibangkitkan dari guru-guru itu sendiri bukan resep yang 
dibawa, tapi bangkit dari guru-guru itu sendiri. Terbukti telah membuat 
pembelajaran ini menyenangkan. Pembelajaran ini bisa memberikan 
bekal yang baik. Belajarnya bisa ditingkatkan kualitasnya. 

 “Merdeka Belajar” pada hakikatnya merupakan upaya untuk 
menciptakan sistem & budaya pembelajaran dan pengajaran yang lebih 
efektif, pro-aktif, kreatif, inovatif, mandiri, konktekstual dan 
emansipatoris, serta senafas dan sebangun dengan perubahan global di 
dunia pendidikan yang saat ini bertema Education 4.0 Untuk 
menciptakan praktik baik kepada peserta didik, para guru didorong 
untuk terus berkreasi. Kreativitas yang dibangkitkan dari guru-guru itu 
sendiri bukan resep yang dibawa, tapi bangkit dari guru-guru itu sendiri. 
Terbukti telah membuat pembelajaran ini menyenangkan. Pembelajaran 
ini bisa memberikan bekal yang baik. Belajarnya bisa ditingkatkan 
kualitasnya, Oleh karena itu, pendidikan pada abad ini diperlukan untuk 
menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif yang mampu 
menghadapi tantangan global abad ke-21. 

Dalam menghadapi transformasi pendidikan abad ke-21, perlu untuk 
mempersiapkan guru dan siswa dalam menjalankan aktivitas 
pembelajaran. Guru sangat dianjurkan untuk tidak bersikap monoton 
dan harus kreatif ketika melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) di 
kelas pada program “Merdeka Belajar”. Tak hanya guru saja, orangtua 
murid pun dituntut untuk aktif kreatif dalam membimbing anaknya 
mengikuti kelas, terutama di masa pandemi Covid-19 yang memaksa 
murid – murid melakukan KBM secara online.Guru berada di garda 
depan dalam menghasilkan generasi kreatif, inovatif di abad 21. Dengan 
Merdeka Belajar inilah yang pada akhirnya mampu menciptakan guru 
dan siswa kreatif di abad 21. 
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Pendahuluan 
Saat masih kecil, penulis pernah menonton acara TVRI yang 
menunjukkan ada sebuah produk baru yang amat dibutuhkan 
masyarakat. Benda itu akan dibuat massal dan dijual. “Penciptanya 
mengatakan bahwa ia sudah siap menjadi orang kaya,” kata si penyiar. 

Sebagai anak SD, penulis berpikir,”Menjadi orang kaya ‘kan enak. Kok 
ada istilah ‘siap jadi orang kaya’? Bisa saja orang tidak siap miskin tapi 
masa’ ada istilah tidak siap kaya?” Penulis saat itu baru paham bahwa 
manusia tak hanya bisa gagal saat menghadapi hal yang buruk. Jika 
disodorkan hal bagus pun, manusia bisa saja tak berhasil.  

Hal ini melintas di kepala ketika Mas Menteri Nadiem Makarim 
meluncurkan program Merdeka Belajar. Judul programnya amat 
menjanjikan dan Mas Menteri adalah sosok visoner. Namun, 
sesungguhnya sudah siapkah guru untuk mengajar dengan merdeka?   
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Pembahasan 
Sampai ke titik tertentu, pertanyaan di atas bersifat retoris. Banyak 
artikel yang mengulas tentang betapa tidak merdekanya guru. 
Penyebabnya antara lain melimpahnya tugas administratif dan peran 
yang selalu berlipat: Jadi pengajar, konselor, bahkan tukang kebun.  

World Teacher’s Day setiap tahun jatuh pada 5 Oktober.  Untuk 
perayaaan penting ini, di tahun 2017 UNESCO menetapkan tema 
“Teaching in Freedom, Empowering Teachers.” Keberadaan empowered 
teachers atau guru-guru yang berdaya melibatkan banyak aspek. 
UNESCO menjabarkan bahwa agar bisa berdaya, antara lain guru 
butuh gaji yang cukup, akses terhadap pelatihan berkualitas serta 
program pengembangan diri. 

Sebagian besar hal di atas tak bisa dipisahkan dari kebijakan pemerintah 
serta sekolah. Di sinilah guru diuji. Maukah kita untuk jadi merdeka?  
Adakah ruang untuk melatih mental agar jadi merdeka dan punya daya 
saat menghadapi tantangan? Adakah kesempatan, sekecil apapun itu, 
untuk berlatih berselancar di atas sistem? Marilah kita lihat satu aspek 
yang di masa pandemi Covid 19 ini demikian menjamur: Program 
pengembangan diri.  Goodwin, Bryan; Hall, Pete; Simeral, Alisa (2019) 
menyatakan bahwa program pengembangan diri guru yang diadakan 
oleh sekolah biasanya tidak ditindaklanjuti. Format penyampaiannya 
pun sering hanya satu arah.  

Mereka mengatakan bahwa guru bisa ‘mengambil alih’ program 
pelatihan. Belajarlah secara mandiri, dimulai dari masalah di lapangan. 
Setelah itu guru harus mampu berefleksi mengenai keterampilan apa 
yang harus dipertajam untuk memecahkan masalah tersebut. No size fits 
all. Tak ada saran yang cocok untuk semua orang. Kita tahu bahwa 
sebagian guru di negeri ini belum melek teknologi digital. Koneksi 
internet sering lemah bahkan tak ada. Kita juga paham bahwa masih 
ada guru yang merangkap jadi penjaga sekolah. Gagasan ketiga penulis 
di atas jelas tak relevan dengan kondisi ini. 

Bagaimanapun, kita tak bisa tutup mata terhadap realita yang 
menunjukkan bahwa ada guru-guru yang punya komputer, paham 
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internet, dan punya koneksi internet yang cukup bagus. Ide Goodwin, 
Hall, dan Simeral, dalam konteks ini jadi menarik untuk diangkat.    

Tanidir, Y, Gokalp, F, Akdogan, N, et al (2021) mengungkapkan bahwa 
responden mereka, semuanya bekerja di dunia medis, menghadiri 
webinar sebagai cara untuk mengikuti perkembangan terkini dari 
disiplin ilmu mereka. Konsekuensi logis dari hasil penelitian di atas 
adalah guru juga semestinya mampu untuk memanfaatkan webinar. 
Rentang topik amat luas namun pembicaranya hampir pasti tak paham 
konteks sekolah. Di titik ini guru berkesempatan untuk memodifikasi 
gagasan, bukan menelannya mentah-mentah. Mengadaptasi, bukan 
mengadopsi. 

Penulis pernah menghadiri pelatihan yang diikuti guru TK hingga 
SMA. Isi pelatihan paling cocok untuk guru SD. Lalu sia-siakah guru 
TK, SMP, dan SMA datang?  

Guru yang merdeka akan mengambil ide-ide si pelatih dan 
memodifikasinya agar relevan dengan situasinya. Guru yang tak 
merdeka akan berpikir bahwa ia dipaksa sekolah untuk hadir lalu 
merasa tak berdaya karena isi pelatihan berbeda dari kondisinya. 

 

Penutup 
Penulis pernah menyelenggarakan webinar dan seorang guru minta 
sertifikat sampai menelpon 3 kali dan bertanya lewat Whatsapp hingga 
7 kali. Ia memaksa agar sertifikat dikirim padahal webinar belum usai. 
Ketika sertifikat dikirim, ia tidak mengucapkan terima kasih. 

Mengambil-alih program pengembangan diri, berupaya untuk 
mengadaptasi isi program dan bukan mengadopsinya, untuk sebagian 
guru adalah hal biasa yang mereka lakukan secara naluriah. 
Bagaimanapun, masih banyak guru yang mengikuti program 
pengembangan diri bukan demi ilmu melainkan karena mengincar 
sertifikat untuk mengurus kenaikan pangkat.  

Guru memang tak berdaya saat menghadapi peraturan bahwa untuk 
naik pangkat butuh sertifikat. Namun, guru bisa beselancar di atas 
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sistem. Perlakukanlah webinar bukan semata-mata sebagai sarana 
untuk bisa naik pangkat. Manfaatkanlah juga sebagai kesempatan 
untuk melatih mental agar merdeka: Bebas memilih topik, bebas 
mengadaptasi ide, bebas berpikir, bebas berdiskusi. 

Program ‘Merdeka Belajar’ tak mudah untuk dilaksanakan. Banyak 
guru masih belajar merdeka.  Dalam proses belajar, kadang guru lupa 
bahwa kita punya daya untuk mengubah nasib walau mungkin hanya 
di ruangan sempit.  

Minggu lalu banyak orang Indonesia yang menangis haru saat tahu 
bahwa peraih medali Olimpiade Tokyo di ganda putri, Apriyani 
Rahayu, dulu sedemikian miskinnya sehingga hanya membawa 200 
ribu rupiah saat masuk Pelatnas. Kini dengan pasangannya, Greysia 
Polii, ia meraih 5 miliar sebagai bonus.  

Saran Brian, Hall, dan Simeral memang tak bisa dilakukan oleh semua 
guru. Namun, kita bisa mengakses buku yang sekarang sedang kita 
genggam ini. Kesimpulannya, sangat mungkin kita mampu untuk 
menjalankan gagasan ketiga penulis tersebut. “Diperdaya sistem 
hingga tidak berdaya” adalah hal yang tak boleh ada dalam hidup 
seorang pendidik apalagi pendidik Indonesia. Darah kita adalah darah 
pejuang. Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Kualitas sebuah bangsa 
tak bisa melampaui kualitas guru-gurunya. 

Mari berlatih untuk berselancar di atas sistem! Dirgahayu Indonesia! 
Merdekalah negeriku, merdekalah (mental) guru-gurunya!  
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Pendahuluan 
Lulusan yang dihasilkan dari lembaga pendidikan formal termasuk 
perguruan tinggi semestinya tidak sekadar sebagai lulusan yang 
menyelesaikan pendidikan tingkat tinggi saja, melainkan sebagai 
pemikir yang kreatif. Oleh karena itu, maka pendidikan tinggi harus 
memberikan bekal pemikiran dan sikap yang ilmiah. Ini berarti 
mahasiswa harus memperoleh pengetahuan ilmiah, sikap ilmiah, dan 
keterampilan berpikir serta bertindak ilmiah.  

Pernyataan di atas sesuai dengan yang disampaikan oleh Joni (dalam 
Soemanto, 2008) bahwa pendidikan di perguruan tinggi memiliki 
kesempatan dan peranan yang strategis untuk mengembangkan 
sumber daya manusia. Artinya, perguruan tinggi diharapkan mampu 
mengembangkan sumber daya manusia yang dikehendaki, yaitu 
manusia yang memiliki kepekaan, kemandirian, dan tanggung jawab. 

Kepekaan berarti mudah dalam menanggapi dan merasakan segala 
sesuatu dalam bidang kehidupan, mulai dari kepentingan orang lain, 
sampai soal lingkungan hidup. Kemandirian berarti kemampuan dan 
keberanian untuk bekerja dan bertindak menurut pengalaman dan 
persepsi yang dianggap benar, serta tidak bergantung pada pihak lain 
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atau percaya dengan kemampuan yang ada pada dirinya, sedangkan 
tanggung jawab berarti kesediaan untuk menerima resiko dari sesuatu 
yang diperbuatnya serta menerima segala konsekuensi atas keputusan 
dan tindakan sendiri, baik secara moral, etis, maupun ilmiah. 

Terkait dengan hal tersebut di atas, kebijakan pemerintah di bidang 
pendidikan tentu sangat berperan dalam mencetak peserta didik di 
perguruan tinggi yang sesuai dengan harapan. Kebijakan pemerintah 
tersebut tertuang dalam bentuk program nasional di bidang 
pendidikan. Salah satu program nasional yang saat ini digadang-
gadang sebagai program unggulan Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah program Merdeka Belajar. 
Merdeka Belajar merupakan sebuah konsep yang dicetuskan oleh 
Menteri Nadiem Makarim, yang bertujuan agar peserta didik merdeka 
dengan arti bahagia di dalam proses menempuh pendidikan. Hal ini 
bermakna peserta didik diberi kebebasan untuk mendapatkan ilmu. 
Sumber ilmu tersebut tidak sebatas pada ruang kelas, pendidik, tetapi 
bisa di luar kelas, di media online atau internet, perpustakaan, dan juga 
di lingkungan sekitar. Pendidik tidak lagi menjadi sumber utama 
dalam mendapatkan ilmu. Dalam hal ini, maka dibutuhkan beberapa 
hal dalam mewujudkan konsep merdeka belajar dan mengajar 
tersebut, di antaranya pendidik harus dapat menciptakan suasana 
belajar agar peserta didik bisa diarahkan sesuai konsep merdeka 
belajar. Konsep merdeka belajar dan mengajar tidak lagi dibatasi oleh 
kurikulum, tetapi peserta didik dan pendidik harus aktif, inovatif, 
kreatif, dalam menyebarkan dan mendapatkan ilmu serta wawasan. 
Menurut Nadiem Makarim konsep Merdeka Belajar paling tepat 
digunakan sebagai filosofi perubahan dari metode pembelajaran yang 
terjadi selama ini. Sebab dalam Merdeka Belajar terdapat kemandirian 
dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan menentukan sendiri 
cara terbaik dalam proses pembelajaran. (Kompas.com). Selain faktor 
pendidik dan peserta didik (Sumber Daya Manusia) tersebut di atas, 
faktor lain yang sangat berpengaruh dalam mencapai keberhasilan 
tujuan merdeka belajar dan mengajar ialah perangkat pembelajaran 
yang digunakan. 
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Pembahasan 
Salah satu perangkat pembelajaran ialah media. Media dalam 
pembelajaran menjadi satu hal yang tidak dapat dielakkan. Media 
yang baik akan menentukan berhasil atau tidaknya capaian 
pembelajaran bagi pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, 
pembuatan atau pemilihan media harusnya menjadi salah satu 
perhatian sebelum diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran. 

Ada banyak macam media pembelajaran. Ada yang berupa visual, 
audio visual, atau yang lainnya. Jika kita kaitkan dengan situasi dan 
kondisi terbaru saat ini, tentu dunia pendidikan Indonesia sangat 
membutukan suatu media yang sangat efektif diterapkan. 
Sebagaimana yang kita ketahui, semenjak Februari 2020 Indonesia 
bahkan dunia sedang terkena pandemi Virus Covid-19. Kejadian luar 
biasa ini sangatlah berpengaruh bagi dunia pendidikan di seluruh 
negara termasuk Indonesia. Maka dari itu, kaitannya dengan media 
pembelajaran tersebut di atas, pelaku pendidikan harus menentukan 
pilihan media yang tepat untuk situasi pandemi seperti saat ini.  

E-learning menjadi salah satu solusi terkait permasalahan tersebut di 
atas. E-learning merupakan media pembelajaran yang menggunakan 
jaringan internet atau biasa disebut dengan pendidikan daring (dalam 
jaringan). Sesuai dengan asal usul katanya, e-learning berarti 
pembelajaran elektronik. Istilah e-learning banyak memiliki arti karena 
bermacam penggunaan e-learning saat ini. Pada dasarnya, e-learning 
memiliki dua tipe yaitu synchronous dan asynchronous. Synchronous 
berarti pada waktu yang sama. Proses pembelajaran terjadi pada saat 
yang sama antara pendidik dan peserta didik. Hal ini memungkinkan 
interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik secara online 
(Hartanto, 2016). 

UIN Raden Intan Lampung merupakan salah satu perguruan tinggi 
yang sudah menerapkan kebijakan perkuliahan daring yang 
penerapannya merujuk pada Surat Keputusan Bersama dari 4 
Kementerian yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian 
Dalam Negeri pada 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan 
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Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 
2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);  
Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE 4 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Surat Edaran Meteri Agama  Nomor: SE 3 Tahun 2020  
tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan 
Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) pada Kementerıan 
Agama; dan Surat Edaran Wakil Rektor (WR) I UIN Raden Intan 
Lampung Bidang Akademik nomor B-
117.b/UN.16/WR.I/KP.00.9/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal 
pelaksanaan kegiatan akademik. Di dalam edaran tersebut, Wakil 
Rektor I,  Dr. Alamsyah, M.Ag. mengatakan bahwa perkuliahan secara 
daring dilaksanakan sesuai jadwal akademik sampai dengan akhir 
semester. 

 

Penutup 
Berdasarkan hal tersebut  di atas, jelas bahwa e-learning sebagai media 
pembelajaran yang menunjang pembelajaran daring sangatlah esensial 
adanya. Oleh karena itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengembangan, dan monitoring serta evaluasi harus diperhatikan dan 
dilaksanakan sebaik-baiknya, agar apa yang menjadi tujuan dari 
adanya e-learning di lembaga pendidikan formal termasuk UIN Raden 
Intan Lampung dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan oleh 
seluruh sivitas akademika. Lebih luas dari hal tersebut, tentu e-
learning sangat diharapkan dapat menjadi salah satu penentu 
keberhasilan program nasional Merdeka Belajar bagi peserta didik, juga 
berarti menentukan keberhasilan merdeka mengajar bagi pendidik.  
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Pendahuluan 
Kemajuan teknologi informasi (TI) telah mengantarkan umat manusia 
pada era dengan akselerasi informasi berkecepatan tinggi, cakupan 
wilayah secara global, serta media digital yang beragam. Komunikasi 
antar individu atau kelompok orang bisa dilakukan secara nyata (real) 
dengan mode jarak jauh yang sangat membantu komunikasi digital. 
Setidaknya ada sejumlah trend kemajuan teknologi informasi, yaitu: Big 
Data, Cloud Computing, Internet dan Internet of Things (IoT), 
Smartphones, dan Social Media. Pada dunia pendidikan bermunculan 
istilah terkait pendidikan berbasiskan teknologi informasi, seperti: 
blended-learning, distance learning, electronic learning (e-learning), 
web-based learning, dsb. 

Pada periode kedua kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sebagai 
Presiden Ke-7 Republik Indonesia periode 2019-2024 banyak melibatkan 
peranan teknologi digital. Bahkan Jokowi menunjuk generasi muda 
milenial, Nadiem Anwar Makarim (lahir 4 Juli 1984), sebagai Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Nadiem sendiri 
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sebelumnya telah meraih sukses yang sangat gemilang melalui “Gojek”. 
Gojek merupakan perusahaan startup yang menempati posisi teratas di 
tanah air dengan mencapai level “Decacorn” (bernilai US$ 10 miliar). 
Gojek berhasil mengungguli startups level “Unicorn” (bernilai US$ 1 
miliar), seperti: TokoPedia, Traveloka, BukaLapak, OVO, dan JD.ID. 
Selanjutnya Mas Menteri (begitu Nadiem ingin disapa) ditambahi 
amanah baru sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi (Mendikbudristek) pada tahun 2021 sebagai bagian dari 
Kabinet Indonesia Maju. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Mas 
Menteri adalah konsep “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka” atau 
MBKM.  

Selain ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang 
mencengangkan, abad ke-21 juga diwarnai dengan sejumlah penyakit 
baru yang sangat menyita perhatian, tenaga, biaya, dan penanganan 
serius dari semua pihak. Pada 2 (dua) dekade awal di abad ke-21 
ditemukan beberapa kejadian wabah (outbreak) baik yang berskala 
regional (epidemi) maupun yang cakupannya global 
(pandemi)(Abdillah, 2020). Salah satu wabah yang muncul di akhir 
tahun 2019 di Wuhan, China, kemudian ditetapkan sebagai pandemi 
(WHO, 2020) pada tahun 2020 adalah Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19). Penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh SARS Coronavirus 
2 (SARS-Cov-2). COVID-19 menginfeksi saluran pernapasan: rongga 
hidung, mulut, dan paru-paru. Sampai dengan pertengahan 2021 belum 
ada obat untuk COVID-19 dan baru ditemukan vaksin untuk mencegah 
parahnya serangan COVID-19. Dunia melalui World Health 
Organization (WHO) kemudian mengeluarkan kebijakan berupa: 
memakai masker, sering cuci tangan, dan social distancing. Pembatasan 
aktivitas fisik diterapkan untuk mencegah semakin meluasnya 
penyebaran COVID-19. 
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Pembahasan 
Ditengah kalutnya aktivitas fisik di berbagai bidang, termasuk dunia 
pendidikan, MBKM menjadi kebijakan yang sangat pas di tengah 
pandemi COVID-19. Konsep MBKM semula terkonsenterasi pada: 1) 
Pembukaan progam studi baru, 2) Sistem akreditasi perguruan tinggi, 3) 
Badan hukum perguruan tinggi, dan 4) Bebas belajar di kampus lain 
untuk mahasiswa.  

Perkembangan dunia pendidikan disertai dengan kemunculan sejumlah 
bidang studi baru. MBKM memberikan landasan bagi perguruan tinggi 
untuk secara leluasa membuka program studi baru yang sesuai dengan 
tantangan dan kebutuhan dunia secara global. Big Data yang muncul 
sebagai istilah baru di dunia teknologi informasi membuka peluang 
untuk sejumlah program studi baru seperti: 1) Data Analytics, 2) 
Artificial Intelligence, 3) Financial Technology (Fintech), 4) Human 
Computer Interaction (HCI)/User Experience (UX), 5) Aktuaria 
(keuangan, matematika, peluang, pemrograman komputer, dan 
statistika), dll. Semua program atau bidang studi tersebut sangat terkait 
atau membutuhkan latar belakang bidang ilmu komputer, teknologi 
informasi, dan/atau sistem informasi. 

Kualitas suatu institusi pendidikan tinggi (akademi, institute, politeknik, 
sekolah tinggi, universitas) dilihat dari capaian akreditasinya. Di 
Indonesia sendiri, lambang kualitas perguruan tinggi yang dilihat 
dengan sistem Instrumen Akreditasi 7 Standar menggunakan istilah A, 
B, atau C. kemudian dengan perubahan sistem ke IAPS 4.0 dan IAPT 3.0 
digunakan istilah Unggul, Sangat Baik, Baik (BAN-PT, 2020). Proses 
akreditasi yang semula cukup memakan waktu dan prosedur yang 
relative panjang bisa diefisienkan dengna layanan teknologi informasi 
menjadi lebih mudah, sederhana, dan otomatis. Kunjungan atau visitasi 
akreditasi juga bisa dilakukan secara online, sehingga prosesnya menjadi 
lebih cepat dan profesional.  

Badan hukum institusi pendidikan tinggi juga ikut dibenahi melalui 
kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN 
Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk 
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bertransformasi menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Dengan PTN 
BH, maka PTN akan memiliki otonomi penuh dalam mengelola 
keuangan dan sumber daya, termasuk dosen dan tendik. Sehingga 
proses akselerasi kualitas perguruan tinggi akan lebih efektif digapai 
tanpa harus melalui berbagai persyaratan yang panjang dan berbelit. 
Perguruan tinggi akan dengan leluasa menentukan arah kemajuan 
kampusnya yang selanjutnya berimbas kepada spesifikasi keunggulaan 
kampus dan lulusannya.  

Bebas belajar untuk para mahasiswa merupakan terobosan mutakhir 
yang memungkinkan para mahasiswa untuk mengenyam pendidikan 
pada sejumlah perguruan tinggi. Konsep ini membuka peluang bagi 
mahasiswa untuk mengecap pendidikan dengan kualitas baik dari 
sejumlah perguruan tinggi. Dengan sistem MBKM aktivitas mahasiswa 
di luar perguruan tinggi bisa dikonversi menjadi kredit belajar. Hal ini 
dilakukan untuk mengakomodir pengalaman dan pengetahuan belajar 
yang sebenarnya ada selain di kampus. Dosen-pun diberi hak dan 
keleluasaan untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi selain 
dari kampus home-base-nya.  

 

Penutup 
Masa-masa emas berbasiskan teknlogi informasi telah membuat 
sejumlah perubahan besar pada dunia pendidikan tinggi di tanah air 
tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain hadiah 
ulang tahun berupa medali emas dari nomor ganda putri cabang olah 
raga bulutangkis Olimpiade 2020 di Tokyo pada tahun 2021, NKRI juga 
siap menyongsong era generasi emas yang diramalkan pada tahun 2023 
berupa bonus demografi usia produktif yang sangat banyak dan 
berkualitas. Program MBKM merupakan program yang bertulang 
punggung teknologi informasi memberikan harapan besar bagi Bangsa 
dan Negara Indonesia untuk mempersiapkan angkatan kerja produktif 
yang berkualitas dengan pengetahuan terkini sehingga dapat 
berkompetisi baik secara regional maupun global.  
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Kampus Merdeka merupakan strategi terefektif untuk menimba 
pengetahuan secara merdeka untuk menempa masa depan yang selaras 
dengan aspirasi karier mahasiswa. Dengan MBKM, perguruan tinggi bisa 
meluluskan insan masa depan Indonesia yang bertakwa, beradab, 
berilmu, kompetitif, professional, unggul dan kompetitif, serta 
berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa dan 
Negara NKRI (Kemdikbud, 2020). 

Dirgahayu ke-76 NKRI, semoga selalu jaya, sejahtera, berkeadilan, dan 
menjadi bangsa yang besar dan menjadi role model bagi bangsa-bangsa 
lain di dunia. Sekali merdeka tetap merdeka! 
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6.1 Program Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka memberi Peluang untuk 
berinovasi 
Sebagai penyedia layanan pendidikan, perguruan tinggi di Indonesia di 
Era Megatrend ini, dituntut untuk meningkatkan hard skill, soft skill 
dan life skill bagi mahasiswanya seoptimal mungkin. Yaitu dengan 
memberikan peluang belajar di luar program studinya selama tiga 
semester (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Berbagai 
program telah ditetapkan oleh Pemerintah menuju ketercapaian cita-
cita tersebut. Program tersebut meliputi: Pertukaran pelajar, magang, 
asistensi mengajar, riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, 
proyek independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. 
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Gambar 1: Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2020) 

Di mana setiap program yang dipilih oleh mahasiswa akan diberikan 
bobot sistem kredit semester (SMS) nya untuk setiap 160 menit atau 2,7 
jam per minggu dikonversi menjadi 1 SKS. 

Ketika mahasiswa mengikuti salah satu atau beberapa program tersebut, 
mahasiswa akan mempunyai peluang untuk berinovasi, mengapa 
demikian? Sebagai contoh ketika mahasiswa mengikuti program 
pertukaran pelajar, mereka akan mencoba berfikir bagaimana caranya 
untuk bisa menyesuaikan dirinya di kampus yang baru. Bila pertukaran 
pelajar antar negara, maka mereka juga akan berfikir dan berusaha 
untuk beradaptasi dengan lingkungan di tempat tinggalnya dan juga di 
kampus barunya. Adapun bentuk adaptasi yang akan dilakukan 
mahasiswa bisa bermacam-macam. Sebagai contoh adaptasi bahasa bila 
berbeda suku dan bahasa, adaptasi makanan, adaptasi pertemanan, dan 
adaptasi proses perkuliahan tentunya. 

Demikian dengan program pemagangan di tempat kerja termasuk di 
Industri, mahasiswa tersebut akan mendapatkan pengalaman baru dari 
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apa yang dirasakan, dilakukan dan diamatinya. Di tempat kerja, mereka 
akan juga menunjukkan kemampuannya dalam membantu proses di 
tempat kerja tersebut. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin 
untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang tidak didapatkan di 
kelasnya. Keinginan untuk mengambil simpati dari pihak pengelola 
tempat kerja atau industri akan terjadi. Selama proses tersebut, pastinya 
mereka akan memikirkan ide dan metode untuk mencapai tujuannya 
tersebut. Pastinya ide dan metode tersebut merupakan awal untuk 
proses berinovasi (Kristiawan et al., 2018). Akhir dari proses 
pemagangan, mereka akan mendapatkan ilmu dan pengalaman yang 
berbeda yang akan menstimuli daya fikir dan nalar mahasiwa untuk 
mengembangkan sesuatu hal yang baru. Disinilah point yang bisa 
dinyatakan bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bisa 
meningkatkan peluang mahasiswa untuk berinovasi. 

Selain itu, bahwa untuk mencapai keberhasilan di dalam dunia 
pendidikan, maka pembaharuannya harus dimulai dari proses 
pembelajaran di kelas itu sendiri (Zakso, A., 2010). Itu sebabnya, proses 
MBKM juga dilakukan setelah mahasiswa mendapatkan ilmu 
pengetahuan dan keterampilan di tempat perguruan tinggi asalnya. 

 

6.2 Program Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka memberi Peluang untuk 
Mandiri 
Keikutsertaan mahasiswa di dalam program MBKM juga akan 
meningkatkan kemandiriannya. Mengapa demikian? Dalam hal ini ada 
beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, ketika mahasiswa 
mengikuti salah satu program, sebagai contoh kegiatan proyek 
independent. Dalam hal ini, mahasiswa menuangkan gagasannya secara 
mandiri yang inovatif. Prosesnya akan menjadi membentuk pengalaman 
yang luar biasa bagi mahasiswa dan meningkatkan kepercayaan diri 
mereka. Peningkatan kepercayaan diri yang kuat mempunyai hubungan 
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yang sangat signifikan dengan kemandirian seseorang (Asiyah, N., 2013). 
Penuangan ide-ide disaat pengembangan projek independen tersebut 
merupakan bentuk pembinaan secara demokratis dalam proses belajar 
mengajar. Dengan kata lain, projek independed tersebut 
memungkinkan seorang mahasiswa untuk memiliki sikap positif, penuh 
inspiratif dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya (Pratomo, W., 
2010). Bentuk-bentuk pribadi tersebut merupakan awal bagi 
kemunculan pribadi yang mandiri dan bisa menghadapi tantangan yang 
dihadapinya. 
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Tidak terasa pandemi Covid-19 memasuki usia satu tahun lebih di 
Indonesia. Pandemi yang terjadi memaksa perubahan dari segala aspek 
kehidupan. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah terutama 
dibidang kesehatan dan pendidikan. Di Bidang pendidikan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Surat 
Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Surat 
edaran tersebut menyebutkan tujuan dari pelaksanaan Belajar Dari 
Rumah (BDR) adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk 
mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19, melindungi 
warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah 
penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan 
memastikan pemenuhan dukungan psikosial bagi pendidik, peserta 
didik, dan orang tua. Metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah, 
dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh yang dibagi ke dalam dua 
pendekatan yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) dan 
luar jaringan (luring). 

Di saat yang hampir bersamaan, Kemendikbud melalui Menterinya 
Nadiem Makarim mencetuskan satu program inisiatif dengan nama 
Merdeka Belajar. Merdeka belajar menurut Mendikbud berangkat dari 
keinginan agar output pendidikan menghasilkan kualitas yang lebih 
baik dan tidak lagi menghasilkan siswa yang hanya jago menghafal saja, 
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namun juga memiliki kemampuan analisis yang tajam, penalaran serta 
pemahaman yang komprehensif dalam belajar untuk mengembangkan 
diri komprehensif dalam belajar untuk mengembangkan diri. Secara 
konseptual, Merdeka Belajar sesungguhnya bukan konsep yang baru 
dalam pendidikan kita. Beberapa sekolah, pegiat pendidikan, kalangan 
guru pun sudah menerapkannya. Filosofi merdeka belajar juga sudah 
dikenalkan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Filosofi 
Merdeka Belajar mengandung makna yang mendalam, yakni 
mengajarkan semangat dan cara mendidik anak untuk menjadi manusia 
yang merdeka batinnya, merdeka pikirnya, dan merdeka fisiknya. 

Namun, Implementasi merdeka belajar diakui masih banyak 
menimbulkan kebingungan. Masih diperlukan persiapan infrastruktur 
berikut SDM untuk dapat menerapkan konsep Merdeka Belajar. 
Sayangnya, konsep merdeka belajar belum sepenuhnya dipahami, 
terlebih dunia pendidikan terpaksa babak belur akibat pandemi Covid-
19. Dalam situasi pandemi sesungguhnya momentum konsep Merdeka 
Belajar diuji. Mengingat dalam konsep merdeka belajar proses 
pembelajaran bisa berlangsung dimana saja, kapan saja dan dengan 
siapa saja.  

Merdeka belajar seharusnya memberikan ruang untuk terbentuknya 
ekosistem pendidikan yang integratif. Pelaksanaan kebijakan merdeka 
belajar menjadikan proses pembelajaran lebih memberikan hak kepada 
peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan 
dan jamannya. Masa pandemi menjadi kesempatan untuk lebih 
mengimplementasikan kebijakan ini melalui pendekatan-pendekatan 
teknologi informasi yang mendukung sistem pembelajaran jarak jauh 
atau daring.  
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Pendahuluan 
Merdeka adalah cita-cita luhur sebuah bangsa, hal inilah yang 
mendorong para pejuang terdahulu memaksimalkan seluruh potensi 
bahu membahu untuk meraih sebuah kata yaitu “merdeka”. Secara teori 
merdeka adalah bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya); 
berdiri sendiri (https://kbbi.web.id/merdeka). Berdasarkan definisi ini 
sejak proklamasi 17 Agustus 1945 itu berarti bangsa Indonesia sudah 
merdeka. Namun yang menjadi pertanyaan dalam benak kita, apakah 
implementasi nilai-nilai merdeka itu telah teraktualisasi dalam 
kehidupan nyata? atau masih dalam tataran konsep teoritis yang masih 
jauh dari harapan. Untuk menjawab hal ini membutuhkan fakta dari 
berbagai lini kehidupan terkait kondisi yang dirasakan masyarakat 
Indonesia pasca berkumandangnya Proklamasi 1945.  

Pada lini pendidikan, konsep “Merdeka Belajar” telah digagas oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem 
Anwar Makarim. Konsep ini lebih mengarah kepada kemerdekaan 
berpikir, yang menurut Pak Menteri Nadiem harus dimulai dari para guru 
sebelum mereka mengajarkannya kepada para muridnya. Sejak dahulu 
kita sering mendengarkan sebuah peribahasa “jika guru kencing berdiri 
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maka murid kencing berlari”. Penerapan konsep “Merdeka Belajar” ini 
sesungguhnya adalah momentum yang tepat agar bagaimana seorang 
guru menyiapkan diri agar dapat menjadi seorang sosok teladan yang baik 
bagi para muridnya. Jika selama ini masih sibuk dengan berbagai strategi 
dan upaya agar transfer of knowledge dapat berjalan dengan baik maka 
sesungguhnya saat ini seorang guru harus berusaha melakukan 
transformasi, yang bukan hanya pada aspek pengetahuan tetapi juga pada 
aspek perilaku (adab) yang diharapkan tertular kepada para muridnya. 
 

Pembahasan 
Sebuah konsep yang ideal tentu harus didukung oleh kualitas manusia 
yang akan menjalankan konsep itu. Secara konsep tentu tidak ada yang 
meragukan ide Merdeka Belajar yang lahir dari kegeniusan seorang 
Menteri. Pada tatanan implementasi tentu tidak semudah yang 
dibayangkan bahkan diakui sendiri Mas Menteri bahwa pada 
pelaksanaannya akan banyak ditemui hambatan terutama di daerah-
daerah pelosok negeri ini. Diantara hambatan yang ditemui diantaranya 
adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta mentalitas guru 
dan siswa (Wikipedia.org, 2021). Kreativitas seorang guru menjadi kata 
kunci dalam penerapan program Merdeka Belajar ini. Kondisi yang terjadi 
sekaligus menjadi cerminan kualitas pendidikan yang ada di negeri ini. 
Minimnya kreativitas yang dimiliki oleh para guru di pedalaman tentu 
harus diupayakan melalui solusi konkret yaitu pemberian pelatihan 
kepada para guru untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu perlu 
ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk digunakan dalam metode 
pembelajaran serta jaminan kesejahteraan berupa gaji yang memadai. 
Mentalitas seorang guru dan murid juga menjadi faktor penghalang. 
Mental block yang telah tertanam dengan kuat menjadikan mereka 
enggan meninggalkan zona nyaman yang selama ini mereka rasakan. 
Keinginan yang lemah untuk berjuang dan selalu mengharapkan sesuatu 
yang gampang padahal mereka sudah mengaku merdeka sejak tahun 
1945 yang lalu. 
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Pada sudut pandang yang lain, penulis mencoba melihat dari aspek 
tantangan yang akan dihadapi jika konsep Merdeka Belajar benar-benar 
telah diterapkan. Salah satu ciri khas yang ada pada konsep Merdeka 
Belajar ini adalah para murid diberi kebebasan untuk mengakses ilmu. 
Sumber ilmu tidak terbatas pada ruang kelas, guru, tetapi bisa di luar 
kelas, di media online atau internet, perpustakaan, dan juga di lingkungan 
sekitar, guru tidak lagi menjadi sumber utama. Kondisi ini tentu akan 
mudah dilakoni bagi mereka para murid yang ditakdirkan lahir di 
perkotaan yang memang sejak lahir telah diperkenalkan dengan 
teknologi (melek teknologi).  

Tak bisa dipungkiri di abad ke-21 ini, mengikuti perkembangan teknologi 
adalah sebuah keniscayaan, tetapi ibarat pedang bermata dua, jika hal ini 
tidak terkontrol maka akan tercipta generasi yang diperbudak oleh 
teknologi. Dengan kebebasan memilih sumber ilmu tanpa kontrol yang 
memadai dari para guru maka akan cenderung melahirkan murid yang 
menggampangkan sesuatu, suka yang instant serta bebas berselancar 
sesuai dengan keinginannya bahkan menganggap kehadiran seorang 
guru tidak terlalu dibutuhkan dalam proses pembelajaran.  

Penulis teringat bagaimana para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu, 
mereka begitu menjaga adab termasuk adab terhadap gurunya. Al Imam 
As-Syafi’i berkata, “dahulu aku membolak-balikkan kertas di depan Malik 
dengan sangat lembut karena segan padanya dan supaya dia tak 
mendengarnya” (Syar’i, 2015). Coba kita bandingkan dengan kondisi yang 
terjadi saat ini di era virtual, saat seorang guru mengajar di kelas, banyak 
murid yang masih sibuk dengan aktivitas yang lain. Tidaklah heran 
mengapa para orang-orang terdahulu menjadi ulama besar karena 
keberkahan ilmu mereka, buah dari akhlak mulia terhadap para gurunya. 

Pertemuan tatap muka langsung di kelas pada masa Merdeka Belajar, 
tidak berlebihan jika penulis mengatakan kurang berkesan bagi seorang 
murid. Bagaimana tidak, seorang murid merasa bahwa apa yang 
disampaikan guru di kelas, semuanya telah tersedia hanya dengan 
menekan mesin pencarian di gadgetnya. Seorang murid perlu menyadari 
bahwa ilmu yang disampaikan langsung oleh guru berbeda dengan apa 
yang diperolehnya sendiri di gawai masing-masing (Ashriady, 2020). 
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Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para 
pahlawannya. Konsep merdeka yang kita rasakan saat ini semestinya 
tidak menjadikan kita lupa dengan jasa para syuhada terdahulu yang 
telah mengorbankan jiwa dan raganya demi mempertahankan 
kemerdekaan. Selain mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang 
bermanfaat maka minimal tidak melupakan mereka lewat lantunan doa-
doa terbaik agar para pejuang terdahulu mendapat ganjaran pahala atas 
perjuangan yang telah mereka lakukan.  

Dalam konsep Merdeka Belajar tentu kita tidak ingin menghasilkan 
generasi yang lupa dengan jasa-jasa para gurunya. Tentu kita masih ingat 
bahwa gurulah yang pertama kali membantu memegang pensil untuk 
menulis, memegang satu persatu tangan muridnya dan membantu 
menulis secara benar. Guru pula yang memberi dorongan agar peserta 
didik berani berbuat benar, dan membiasakan mereka untuk 
bertanggungjawab terhadap setiap perbuatannya. Guru juga bertindak 
bagai pembantu ketika ada peserta didik yang buang air kecil, atau 
muntah di kelas, bahkan ketika ada yang buang air besar di celana. 
Gurulah yang menggendong peserta didik ketika jatuh atau berkelahi 
dengan temannya, menjadi perawat, dan lain-lain yang sangat menuntut 
kesabaran, kreativitas dan profesionalisme (Zikri, 2013).  

 

Penutup 
Konsep Merdeka Belajar seharusnya tak terpisahkan dengan Merdeka 
Beradab. Keluwesan mencari sumber ilmu di era teknologi saat ini 
diharapkan tidak menjadikan seorang murid menjadi pribadi yang 
sombong dan tidak menghargai orang lain. Tidak melupakan jasa guru 
yang telah banyak mendidiknya sejak memasuki dunia sekolah, tampil 
menjadi seorang murid yang rendah hati dengan keilmuan yang 
dimilikinya serta memperlihatkan adab yang baik terhadap gurunya. 

Berkaitan dengan adab terhadap guru, Al-Ghazali menasihatkan agar 
bersikap rendah hati dan tawadu, tidak sombong (takabur) dan jangan 
melawan kepadanya. Seorang murid harus mendengarkan nasihat 
gurunya seperti orang sakit yang percaya kepada dokter yang 
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berpengalaman (Nugraha, 2018). Kondisi inilah yang akan mendatangkan 
keberkahan ilmu ketika berinteraksi dengan guru secara rendah hati, 
hormat dan guru pun mengakui kita sebagai muridnya. Dengan 
perpaduan kedua konsep ini yaitu Merdeka Belajar dan Merdeka Beradab 
Insya Allah akan lahir generasi yang berkualitas, profesional namun tetap 
rendah hati yang menunjukkan kualitas keilmuan yang dimilikinya. 
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Urgensi Sinergi pada Ekosistem 
Pentahelix 
Penguasaan atas ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menjadi faktor 
utama yang menentukan keunggulan suatu negara (Yusa, 2016). Karena 
itu, peran institusi pendidikan, dunia usaha dan industri, masyarakat 
dan pemegang kebijakan (pemerintah) sangat penting dalam 
memastikan bangsanya teredukasi dengan baik sehingga mampu 
menghidupi dirinya sendiri, membangun ruang yang bisa memberi 
penghidupan bagi orang lain dan menciptakan kemajuan dalam 
berbagai dimensi (Kurniullah et al., 2021). Revolusi industri 4.0 (revolusi 
digital 4.0) berpotensi menghilangkan sekitar 23 juta jenis pekerjaan di 
dunia karena akan disubstitusi oleh temuan hasil teknologi terbaru 
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seperti robotika, automatisasi, digital analytics, dan sebagainya. Namun 
diperkirakan akan ada sekitar 27-46 juta model pekerjaan baru yang 
deskripsi kerjanya mengikuti nature yang dibangun oleh revolusi 
industri 4.0 (Wang, 2013; Keller and Meaney, 2017). 

Situasi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini—berkat revolusi industri 
4.0—adalah terjadinya percepatan dinamika dalam dunia kerja yang 
belum mampu selaras dengan kecepatan pencapaian pembelajaran di 
banyak perguruan tinggi di Indonesia (Rustandi, 2020). Perguruan 
Tinggi perlu menerapkan strategi pembelajaran yang lebih fleksibel, 
adaptif, kreatif dan inovatif demi merealisasikan konsep link and match 
dengan dunia usaha dan dunia industri. Kebijakan Merdeka Belajar-
Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Nadiem Anwar Makarim 
sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu katalis 
yang penting dalam mewujudkan ekosistem pentahelix yang sinergis. 
Ekosistem pentahelix ini (perguruan tinggi—kebutuhan industri—dunia 
usaha—masyarakat—pemerintah) menempatkan peran perguruan 
tinggi sebagai mata air yang menjadi hulu dari bangun sinergi tersebut. 
Ekosistem triplehelix sebagai wujud ekosistem yang lebih ramping dari 
pentahelix justru sudah lebih dahulu diterapkan sebagai atap yang 
menghubungkan cendekiawan (intellectuals), dunia usaha (business) 
dan pemerintah (government) pada struktur bangun ekonomi kreatif. 

 

Wujud Kolaborasi 
Pembukaan program studi baru di perguruan tinggi dengan 
menggandeng mitra dari dunia usaha dan dunia industri sebagai 
langkah strategis dan antisipatif dalam merespon perubahan yang 
sangat cepat pada dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri—dan 
mewujudkan link and match—adalah satu hal yang mendapat 
penekanan penting dalam terminologi Merdeka Belajar-Kampus 
Merdeka (Tinggi, 2020). Peran mitra adalah memastikan kurikulum 
sebagai ruh penyelenggaraan pendidikan di program studi sudah sesuai 
dengan kebutuhan dunia industri. Salah satu model kurikulum yang 
relevan diajukan oleh mitra pada perguruan tinggi adalah kurikulum 
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yang berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). 
Selain itu, peran mitra sangat strategis dalam memberikan pengalaman 
dan wawasan bagi mahasiswa sebelum lulus dengan menyediakan ruang 
untuk kerja praktek (internship), dan jaminan penempatan kerja bagi 
lulusan yang memenuhi kualifikasi (qualified). Peran mitra ini, beserta 
dengan potensi sinergitasnya diwujudkan dalam suatu platform 
bernama Kedaireka (Kedaulatan Indonesia dalam Reka Cipta). Pada 
program Kedaireka ini, dunia usaha dan dunia industri dapat 
berkontribusi (bisa berupa kuliah umum, seminar atau workshop) ke 
Perguruan Tinggi dalam memberikan pemahaman dan wawasan 
mengenai segala permasalahan dan situasi terkini dalam dunia usaha 
dan dunia industri. Mitra industri juga bisa berkontribusi dalam 
mendukung tri dharma perguruan tinggi, seperti dalam bentuk 
pemberian dana riset terapan sebagai program CSR (Corporate Social 
Responsibility) yang penelitiannya dijalankan perguruan tinggi dengan 
hasil penelitian yang bermaslahat bagi masyarakat.  

Mitra industri yang bisa berkolaborasi dengan institusi pendidikan, 
khususnya pendidikan tinggi dalam program Merdeka Belajar ini 
memiliki beberapa profil atau kategori diantaranya :  (1) Perusahaan 
multinasional; (2) Perusahaan teknologi global; (3) Startup teknologi; (4) 
organisasi multilateral; (5)BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan 
BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)(Tinggi, 2020). Perusahaan 
multinasional yang dimaksud juga wajib memenuhi syarat-syarat 
tertentu seperti memiliki rekam jejak pelaporan aktivitas finansial yang 
baik (bisa ditelusuri dan dievaluasi dari annual report), berprestasi, dan 
memiliki dampak signifikan dalam pembangunan masyarakat dunia. 
Perusahaan yang memenuhi syarat tersebut bisa ditemukan pada daftar 
Fortune 500 (dikenal juga sebagai Fortune Global 500) merupakan 
annual event (acara yang agenda penyelenggaraannya tahunan) yang 
dilakukan majalah Fortune sejak tahun 1955. Barometer utama dalam 
pemeringkatan ini adalah besaran pendapatan bruto setelah 
penyesuaian, termasuk pendapatan anak perusahaan (consolidated gross 
revenue)(Zhu, 2000). Perusahaan teknologi global yang dimaksud adalah 
yang memiliki reputasi sangat baik seperti Google, Amazon, Apple, Intel, 
Cisco Systems, dan sebagainya. Perusahaan stratup teknologi yang 
dimaksud adalah yang telah mengumpulkan dana sebesar minimum 
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USD $50 juta seperti Tokopedia, Traveloka, GoJek, dan sebagainya. 
Organisasi multilateral yang dimaksud adalah yang ruang lingkupnya 
internasional dan bersifat nirlaba seperti PBB, Bank Dunia, WWF, Gates 
Foundation, dan sebagainya. Syarat mitra BUMN adalah yang berskala 
besar di tingkat nasional seperti PLN, BRI, Pertamina, dan sebagainya, 
sedangkan untuk BUMD adalah yang berskala besar di setiap provinsi 
seperti Bank BJB, MRT, Trans Jakarta, dan sebagainya. 

 

Penutup 
Poin-poin penting yang bisa dirangkum sebagai wujud kolaborasi 
institusi Pendidikan Tinggi dengan dunia industri adalah dalam 
penerapan konsep link and match yang diwujudkan dalam platform 
Kedaireka, keterlibatan dunia industri dalam penyusunan kurikulum, 
pemberian materi dan wawasan (seminar dan workshop), hingga tenaga 
pengajar. Dunia industri juga bisa berkontribusi dalam mendukung 
dana penelitian bagi perguruan tinggi, khususnya yang tergolong riset 
terapan. 
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Pendahuluan 
Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat pada era industri 
4.0, sangat mempengaruhi perubahan di seluruh aspek kehidupan 
manusia, khususnya di dunia pendidikan. Untuk merealisasikan 
pendidikan di era industri 4.0 tersebut, Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim membuat kebijakan untuk 
perguruan tinggi yang dikenal dengan nama MBKM (Merdeka Belajar – 
Kampus Merdeka).  

Kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
tersebut meliputi empat hal yaitu pembukaan program studi  baru, 
sistem  akreditasi  perguruan tinggi, kebebasan menjadi PTN-BH, dan  
hak belajar mahasiswa tiga  semester di luar  program studi. Empat 
kebijakan fundamental ini memberikan harapan besar bagi perguruan 
tinggi swasta berkembang dan berdaya saing nasional maupun 
internasional. (Syamsul Arifin, 2020) 

Belajar dan mengajar merupakan dua kata yang tidak bisa dipisahkan 
dalam dunia pendidikan. Walau berasal dari suku kata yang sama yaitu 
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ajar, namun keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Berikut 
pengertian belajar dan mengajar menurut para ahli. 

Menurut Thursan Hakim (2005), belajar adalah suatu proses perubahan 
di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut diperlihatkan 
dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti 
peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, 
keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan. 

Sementara pengertian mengajar menurut  Nasution (2009) adalah 
segenap aktivitas kompleks yang dilakukan pendidik dalam 
mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan 
menghubungkannya dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 
kegiatan yang tidak hanya dilakukan oleh para peserta didik, namun 
juga para pendidik yang bertujuan untuk meningkatkan sikap dan 
tingkah laku. Sementara kata mengajar, hanya dilakukan oleh pendidik 
agar dapat menyampaikan ilmunya sehingga dapat diterima dan 
diterapkan dengan baik oleh peserta didik. 

Tentunya untuk menjalankan kebijakan MBKM tersebut mempunyai 
peluang dan tantangan yang akan mempengaruhi pelaksanaan belajar 
dan mengajar di kampus, kemudian mempersiapkan para dosen dan 
mahasiswa dalam mengimplementasikan kebijakan menteri pendidikan  
tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan di masa 
mendatang. 

 

Pembahasan 
Secara garis besar, kebijakan MBKM bertujuan untuk meningkatkan 
kompetensi lulusan (baik soft skills maupun hard skills) agar lebih siap 
dan sesuai dengan kebutuhan zaman karena melalui berbagai program 
berbasis experiential learning ini mahasiswa diberi kesempatan untuk 
dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya 
masing-masing (Setiowati, 2020). 
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Menurut Sutrisno (2020) gagasan kampus merdeka ini memberikan 
peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan potensi sumber 
daya manusia seperti dosen dan pegawai dalam mengantisipasi 
kompetisi global era industri 4.0. Kemudian dengan adanya kerja sama 
dengan pihak luar terutama kegiatan magang untuk mahasiswa, 
diharapkan bisa menambah pengalaman di sebuah perusahaan, yayasan 
nirlaba, multilateral, institusi pemerintahan, maupun perusahaan 
rintisan (startup). Kegiatan magang juga dapat menambah pengalaman 
bagi dosen sebagai pembimbing  dalam pengawasan di tempat magang. 

Untuk memantapkan keahlian sebelum memasuki dunia kerja, mereka 
dapat mengambil mata kuliah pendukung di luar program studi 
misalnya mata kuliah Jurnalistik, Public Relations atau Manajemen 
Komunikasi yang ditawarkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi. 
Selain itu, mereka bisa mengambil mata kuliah lintas fakultas, misalnya, 
Marketing di Fakultas Ekonomi karena mata kuliah tersebut memiliki 
relevansi yang erat dengan keahlian dalam marketing. Mereka juga 
dapat mengasah literasi komputer dan digital mereka melalui mata 
kuliah yang ditawarkan oleh Jurusan Ilmu Komputer, atau mereka juga 
dapat magang atau melakukan Praktek Kerja Lapangan di perusahaan 
media dan televisi untuk mendapatkan pengalaman yang sebenarnya 
mengenai dunia kerja yang akan mereka jalani nanti setelah mereka 
lulus.(Setiowati, 2020) 

Terlepas dari berbagai peluang positif yang dijanjikan, kebijakan 
program kampus merdeka juga memiliki tantangan tersendiri karena 
untuk mencapai hasil maksimal, perguruan tinggi harus mempersiapkan 
diri baik secara sumber daya manusia maupun fasilitas, serta merancang 
kurikulum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. (Margianto, 
2020) Konsep dari MBKM akan menghadapi tantangan dan boleh jadi 
tidak maksimal dalam pelaksanaannya  mengingat terjadi ketimpangan 
antara perguruan tinggi di Indonesia masih sangat tinggi terutama 
perguruan tinggi yang ada di daerah yang belum maju. 

Menurut Husain Latuconsina (2020), adapun tantangan yang perlu 
dihadapi oleh institusi pendidikan tinggi untuk mendukung kegiatan 
pertukaran pelajar sebagai salah satu implementasi kebijakan MBKM, 
yaitu:  
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1. Setiap program studi harus mampu mengembangkan keunggulan 
komparatif menjadi keunggulan kompetitif dengan karakter yang 
kuat sebagai penciri sekaligus pembeda dengan program studi 
lainnya baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, dan harus 
mampu melakukan promosi sehingga dikenal dan menjadi daya tarik 
bagi mahasiswa dari luar kampusnya; 

2. Setiap prodi harus didukung dengan sarana dan prasarana 
pembelajaran memadai yang secara optimal dapat mendukung 
keunggulan kompetitifnya dengan berbasis teknologi informatika, 
untuk dapat menunjang sistem pembelajaran jarak jauh mahasiswa 
dari luar institusinya, dan mampu membangun kerjasama dengan 
pihak ketiga dalam upaya mendukung tri dharma perguruan tinggi 
yang lebih optimal; 

3. Setiap prodi harus memiliki sumber daya manusia (dosen) yang 
unggul, didukung dengan rekam jejak pelaksanaan tridharma 
perguruan tinggi yang linear dan berkelanjutan, serta mendukung 
program unggulan yang telah dikembangkan, dan didukung dengan 
rencana induk penelitian yang sesuai unggulan program studi; 

4. Setiap program studi harus terbuka melalui pengembangan 
informasi akademik berbasis website, dan harus memiliki sumber 
daya manusia (dosen) yang handal untuk mewujudkan pelayanan 
prima sebagai pendukung kegiatan akademik  yang berkelanjutan 
dan lebih bermutu. 

 

Penutup 
Kebijakan MBKM sudah ditetapkan dan akan segera dilaksanakan, perlu 
kerja sama antara dosen, mahasiswa dan institusi kampus untuk 
menjadikan peluang dan mengelola tantangan yang ada untuk 
mengembangkan kreativitas dan inovasi sehingga MBKM bisa 
diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan 
bagi lulusan mahasiswa yang unggul, berkepribadian, dan bersaing di 
dunia kerja nantinya. 
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Pendahuluan 
Merdeka Belajar merupakan salah satu program pemerintah secara 
nasional, program ini sangat berpengaruh terhadap proses belajar 
mengajar bagi guru dan siswa khusus di daerah. 3T. Kesulitan yang 
dihadapi oleh guru untuk penerapan kurikulum Merdeka Belajar karena 
kurangnya pemahaman tentang tata cara dalam pembelajaran Merdeka 
Belajar. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi tentang prosedur 
pembelajaran bagi guru khususnya di daerah. 3T (terdepan, terluar 
tertinggal). Kurangnya penjelasan prosedur tentang perbedaan antara 
kurikulum yang dijalankan sebelumnya dengan kurikulum Merdeka 
Belajar. Terjadinya masaalah yang diperoleh ketika penerapan 
kurikulum Merdeka Belajar yang sebelumnya dijalankan dengan model 
pembelajaran tatap muka yang telah menjadi ketergantungan terhadap 
siswa. 

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020 tentang 
penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024 Provinsi Maluku Utara 
terdapat dua Kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah 3T yaitu 
Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Daerah 3T 
merupakan daerah yang wialayah dan sumber daya manusianya kurang 
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berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. 
Sehingga program pemerataan pendidikan dengan model 3T diharapkan 
mampu menjadi solusi yang adil untuk pemerataan pendidikan 
diseluruh wilayah Indonesia, agar memiliki Sumber Daya Manusia yang 
berkualitas dan berdaya guna. Dalam kondisi tersebut permasalahannya 
adalah bagaimana tantangan guru, dan siswa di daerah. 3T dalam 
menghadapi implemntasi Merdeka Belajar di era revolusi industri 4.0. 

 

Pembahasan 
Pendidikan adalah usaha sadar yang terstruktur dalam rangka 
mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran peserta didik secara aktif 
dan berkualitas untuk mengembangkan potensi diri agar memiliki spirit 
spiritual, pengendalian diri, akhlak mulia, kecerdasan intelektual serta 
keterampilan. Salah satu permasalahan di Indonesia adalah letak 
geografis Indonesia terdiri dari pulau-pulau sehingga proses 
pembelajaran kurang terpantau oleh pemerintah, akibatnya terjadinya 
ketidak seimbanag antara pendidkan yang berada dikota dan daerah 
yang kurang terpantau atau biasannya disebut dengan daerah 3T. Selain 
itu,distribusi guru yang tidak seimbang , kualifikasi guru yang tidak 
sesuai dengan displin ilmu, kurang kompoten, dan ketidak sesuaian 
kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diajarkan, dan angka 
partisipasi sekolah yang rendah. 

Untuk menghasilakan pendidikan yang berkualitas di daerah. 3T perlu 
perencanaan pendidikan yang baik dan terkontrol oleh pemerintah. 
Dalam proses pembelajaran tersebut pendidik harus mampu melakukan 
proses perencanaan yang baik sehingga peserta didik aktif dan 
menerima semua pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Oleh 
karena itu pendidik harus mampu membuat rencana pelaksanaan 
pembelajaran yang berkualitas, menarik dan mampu memanfaatkan 
semua sumber belajar yang ada. Selain itu proses pembelajaran disusun 
yang dapat mendorong motivasi, minat belajar, kreatifitas, inspiratif, dan 
kemandirian siswa. Jika perencanaan pembelajaran disusun secara 
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sistimatik maka akan terjadi ketimpangan pendidikan di daerah. 3T 
terhadap daerah perkotaan  

Terkadang anak-anak berstatus sebagai pelajar di daerah. 3T khususnya 
di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu pada 
musim-musim tertentu (musim panen kopra dan cengkeh) sering 
mengikuti orang tuannya untuk menjual hasil panen pertanian di 
Kabupaten tetangga seperti di Kabupaten Luwuk Banggai di Sulawesi 
Tengah secara geografis lebih dekat dibandingkan menjual hasil panen 
pertanian ke Ternate, hal ini menyebabkan anak-anak meninggalkan 
sekolah. 

Perlu langkah antisipasi untuk mengatasi permasaalahan tidak merata 
pendidkan di Indonesia khusus daerah 3T seperti di Kabupaten 
Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu secara garis besar dengan 
beberapa cara: (1) Pemerintah harus konsisten melaksanakan 
pemerataan pendidikan di daerah. 3T sesuai dengan ketentuan UU yang 
berlaku; (2) Pemerintah harus memiliki komitmen untuk membangun 
infrastusktur pembelajaran di daerah. 3T untuk menopang 
pembelajaran Merdeka Belajar; (3) Siswa di daerah. 3T sebaiknya 
dibebaskan biaya sekolah; (4) Pemerintah wajib memantaun 
perkembangan guru di daerah. 3T agar memberikan reward kepada 
guru yang berprestasi untuk melakukan proses belajar mengajar di 
daerah. 3T dengan professional; (5) Mahasiswa program studi 
pendidikan sebaiknya menjadi guru di daerah. 3T agar membawa 
suasana dan budaya baru dalam prosen belajar mengajar. 

Di masa pandemi covid-19 guru dan siswa mengalami berbagai 
tantangan dan keterbatasan perangkat pembelajaran, saat diberlakukan 
pembelajaran daring, hal ini juga sangat terasa di daerah. 3T seperti; (1) 
Tidak semua siswa memiliki ponsel pintar; (2) Sulitnya mendapatkan 
sinyal internet; (3) Keterbatasan orang tuan mendampingi siswa saat 
belajar; (4) Kesulitan membeli paket data (pulsa); dan (5) Belum 
tersedian jaringan listrik. Walaupun tantangan masa pandemi ini 
pemerintah memberikan insentif untuk dapat dilaksanakan 
pembelajaran, namun masih banyak siswa tidak bisa melakukan 
pembelajaran daring karena tidak terjangkau jaringan internet. 
Tantangan lain yang dihadapi siswa, dan guru di daerah. 3T adalah 
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belum terbiasa dengan belajar mandiri, dan lingkungan belajar kurang 
nyaman. Hal ini dapat berdampak negative terhadap pertumbuhan dan 
psikososial peserta didik. 

Berbagai tantangan digitalisasi pendidikan di daerah. 3T saat belajar 
daring sudah lebih dari satu tahun, dunia pendidikan seolah mati suri, 
walaupun kegiatan belajar mengajar masih berlangsung tetapi terkesan 
hanya memenuhi kewajiban sebagai guru. Tetapi tidak dapat dihindari 
digitalisasi pendidikan saat ini karena adanya pandemi, hal ini 
merupakan satu keharusan. Meskipun tidak di pungkiri teknologi tetap 
tidak dapat menggantikan peran guru, interaksi belajar mengajar antara 
peserta didik dan pengajar. Situasi pandemi menjadi tantangan 
tersendiri bagi pendidik dan siswa di daerah. 3T walaupun tidak 
menutup mata bahwa kultur digital tidak semudah di implementasikan 
dalam kegiatan pembelajaran. Melihat kondisi saat ini pengembangan 
digital learning memang menjadi pilihan paling rasional tetapi 
pemerintah harus memfasilitasi perangkat pembelajaran kepada 
pendidik dan peserta didik di daerah. 3T untuk memanfaatkan digital 
teknologi dalam kegiatan pembelajaran karena ini merupakan bagian 
dari keadaban baru dan adaptasi terhadap kondisi pandemi.  

Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 di daerah. 3T perlu 
diperhatikan akses pendidikan agar dapat menyesuaikan diri dengan 
melakukan perubahan dalam menerapkan metode pembelajaran 
seperti; (1) Merubah pola pikir dan sifat peserta didik; (2) 
Mengembangkan bakat anak; (3) Lembaga pendidikan mampu 
menyesuaikan model belajar disesuaikan dengan kebutuhan zaman. 
Disamping itu agar lulusan siswa dan mahasiswa di daerah. 3T nati bisa 
kompetitif maka pemerintah harus selalu mengontrol proses 
pembelajaran dengan kurikulum yang telah ditetapkan dan perlu 
mengembangkan orientasi baru tidak hanya sekedar memahami literasi 
lama (membaca, menulis, dan menghitung) tetapi perlu memehami 
literasi era revolusi industri 4.0 yakni literasi teknologi tanpa menguragi 
pendidikan karakter dan spirit social humanity. 

Janji pemerintah untuk mempercepat pembangunan infra stuktur di 
daerah. 3T yang belum ter-cover jaringan internet harus segera 
direalisasikan agar mendukung pembelajaran digital. Akses internet 
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yang akan dibangun harus tersedia secara kualitas, kapasitas dan 
kemudahan akses. Pendidikan semestinya berjalan bersama dengan 
perkembangan Negara, oleh karena itu pendidikan perlu berubah dan 
berkembang sesuai dengan perkembangan yang akan dituju oleh 
Negara. harus mampu mengidentifikasi tantangan pendidikan di 
daerah. 3T, keberhasilan pendidikan factor keberhasilan pendidikan 
antara dunia pendidkan dengan kondisi Negara hubungan ini akan 
berlangsung terus-menerus dalam penyelenggaraan pendidikan yang 
merupakan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya.Adanya pandemi 
dapat menghambat proses belajar mengajar yang biasanya berlangsung 
dengan tatap muka. Kendati demikian pandemi ini mampu berproses 
menyesuaikan dengan model pembelajaran revolusi industri 4.0 dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, daerah 
3T harus mendapat dukungan dari pemerintah dan berbagai elemen 
masyarakat.  

 

Penutup 
Masih banyak permasalah yang dialami oleh guru dan siswa saat 
diberlakukan program Merdeka Belajar karena kurangnya informasi dan 
pemahaman tentang kurikulum Merdeka Belajar, sehingga program 
pemerataan pendidikan dengan cara penetapan daerah 3T diharapkan 
mampu menjadi solusi yang adil untuk pemerataan pendidikan 
diseluruh wilayah Indonesia agar memiliki Sumber Daya Manusia yang 
berkualitas dan berdaya guna. Perlu ditingkatkan monitoring dan 
evaluasi proses belajar mengajar di daerah. 3T agar terciptanya 
keseimbangan pendidikan diperkotaan dan di daerah. 3T. Perencanaan 
pembelajaran. dalam proses pembelajaran, pendidik harus mampu 
melakukan perencanaan yang terstruktur agar peserta didik aktif dan 
menerima semua pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. 
Teknologi memang tidak dapat menggantikan peran guru tetapi kondisi 
saat ini belajar daring menjadi pilihan sehingga pemerintah harus 
memfasilitasi perangkat pembelajaran bagi guru dan siswa di daerah. 3T 
agar tercipta keadaban baru di daerah. 3T. 
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Pendahuluan 
Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa 
untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki 
dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa 
untuk memilih matakuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan Merdeka 
Belajar Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 
disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa 
program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan:  

1. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi 
pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar 

2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk 
memenuhi proses pembelajaran di luar program studi 

Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki 
kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) 
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sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan 
Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 
40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi 
yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada 
program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda dan atau 
pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. 

Hal ini akan melatih mahasiswa untuk menuliskan apa saja yang mereka 
dapatkan di Industri semudah menulis di sosial media namun tetap 
berbobot. Isi dari journal/log book ini akan menjadi bagian dari 
penilaian dan akan terus dipantau untuk menunjukkan perkembangan 
dari siswa magang tersebut. Dengan pengalaman, pengetahuan, dan 
keterampilan yang diperoleh selama magang, diharapkan mahasiswa 
akan lebih siap dan kompeten dalam memasuki dunia kerja nantinya. 
Selain itu, laman ini nantinya juga memfasilitasi program pertukaran 
mahasiswa antar perguruan tinggi di Indonesia dan perguruan tinggi di 
luar negeri, proyek di desa, serta kesempatan-kesempatan belajar di luar 
kampus lainnya (Aris Junaidi). 

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, 
budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat kompetensi 
mahasiswa harus disiapkan untuk mengikuti kebutuhan zaman. 
Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diharapkan dapat 
menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan 
wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel 
sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif tidak mengekang dan 
sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 

Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, 
perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan 
tinggi negeri menjadi PTN berbadan hokum dan hak belajar tiga 
semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan 
mengambil SKS di luar program studi tiga semester yang berupa 1 
semester kesempatan mengambil matakuliah di luar program studi dan 
2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan 
tinggi.  
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Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya 
magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, 
melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar 
di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan 
penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek 
independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan 
tersebut harus dilaksanakan dengan bimbinga dari dosen. Kampus 
merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual 
lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh. 
Siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. 

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu 
perwujudan pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa (student 
cotered learning), pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan 
tantangan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam 
mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan 
dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, 
interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kerja, tarfet dan 
pencapaiannya. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka 
diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk 
menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan 
IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industry, maupun dinamika 
masyarakat.  

Dengan adanya program Magang, Mahasiswa dapat beradaptasi dan 
memberikan Ilmu yang telah dipelajari di Kampus Asal akan di 
Kembangkan ke lokasi magang. Program magang tersebut dapat 
menciptakan Pribadi mahasiswa ke masyarakat. Mahasiswa dapat 
berinovasi membuat hal – hal yang baru  
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Pendahuluan 
Era digital ini, dramatis terjadi pada segala bidang kehidupan sejak 
pandemi Covid-19. Tak terkecuali di bidang pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK). Pendidikan harus tetap berjalan, namun 
kesehatan kita perlu diperhatikan. Untuk pemenuhan hak kesehatan dan 
pendidikan tersebut dimasa pandemi, pemerintah menerapkan 
kebijakan berupa pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau home learning 
sebagai pengganti pembelajaran tatap muka disaat pandemi. Adapun 
upaya dilakukan dalam mencapai pembangunan Indonesia yang 
berkelanjutan, termasuk dalam dunia belajar. Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan telah mencanangkan merdeka belajar yang merupakan 
kerangka untuk memberikan hak kepada siswa/mahasiswa dan 
menyiapkan lulusan yang unggul, relevan dengan kebutuhan zaman, dan 
siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Ekna 
Satriyati, S. S. (Ed.). (2021).  

Sejak Maret hingga Agustus 2021, perubahan cara belajar berlangsung 
dengan sejumlah catatan kecil. Dari hal yang awalnya jatuh-bangun 
hingga yang akhirnya berjalan lebih lancar dengan sejumlah penyesuaian 
semua aktifitas. Cara berpikir dan persepsi berbagai unsur masyarakat 
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(dosen/sekolah, orangtua/masyarakat, pemerintah, media massa, dan 
dunia usaha) juga berubah. Melaksanakan proses pembelajaran 
dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain pihak yang terlibat dalam 
pembelajaran seperti dosen, tenaga kependidikan dan unsur lainnya. 
Mengunakan E-learning telah diterapkan di berbagai kampus bahkan 
menjadi wajib ketika kondisi mengharuskan penerapannya. Kondisi 
pandemik di mana pembelajaran sepenuhnya di lakukan dirumah 
menjadi faktor yang mempercepat semakin masifnya e-learning dimasa 
mardeka belajar dalam memanfaatkan TIK. Blended learning merupakan 
model pembelajaran yang sifatnya gabungan antara pembelajaran offline 
atau online yang saling melengkapi. Untuk itu diperlukan kolaborasi yang 
solid untuk membangun pendidikan Indonesia yang berkualitas. 

Setidaknya ada dua catatan penting dalam pendidikan pada tahun baru 
ini, yakni, “Merdeka Belajar” dan “Merdeka Mengajar” dan kesetaraan 
digital. “Merdeka Belajar” merupakan kebijakan Mendikbud Nadiem 
Makarim. Helena, W. M., & Yulianto, B. (2021). Yang mudah diingat dari 
kebijakan ini merupakan penyederhanaan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP), “Merdeka Mengajar” dari semula bisa puluhan 
lembar menjadi satu lembar saja. Hal ini melegakan, karena pengajar bisa 
menggunakan lebih banyak waktu untuk hal yang lain ketimbang 
mengetik, menyalin-tempel, memfotokopi, atau mencetak naskah RPP 
hanya untuk memenuhi tuntutan administrasi dan belum tentu dipakai 
di saat mengajar. Adapun tujuan utama “Merdeka Belajar” yang berpusat 
pada pemajuan pendidikan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada 
pengajar. Harus tercipta kolaborasi antara sekolah/kampus, 
orangtua/masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Orangtua harus bisa 
menjadi pendidik yang baik di rumah, yang idealnya juga menguasai TIK. 
Sangat lebih cepat menyesuaikan diri karena lahir dalam era yang sarat 
dengan paparan digital. Sementara pemerintah perlu terus mendukung 
kelancaran PJJ. Adapun dukungan dunia industri juga dibutuhkan untuk 
hal ketersediaan dana dan berbagai pelatihan teknologi sekarang. 
Berkamsyah, E. P. (2021).  
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Pembahasan 
Pada era pandemi Covid-19, kemerdekaan dan kemampuan guru untuk 
berimprovisasi dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran 
amat diperlukan. pada jarak menjadi kendala, teknologi dituntut mampu 
berbicara. Mau tak mau pengajar mesti bisa mengimbangi kemajuan dan 
penguasaan pemanfaatan TIK. 

Pengembang teknologi pembelajaran (PTP) dalam e-learning pada proses 
pembelajaran dimasa pandemi covid-19. PTP adalah salah satu pihak yang 
cukup berperan dalam pembelajaran mardeka belajar. Hal ini bukan 
aktor utama, PTP merupakan katalisator bagi pembelajaran di era digital. 
Pada pelaksanaan pembelajaran dalam era digital tidak terlepas dari 
pemanfaatan teknologi atau yang biasa disebut e-learning juga sering 
digunakan. 

Peran PTP dalam mendukung pembelajaran di Indonesia sebagaimana 
disampaikan Menteri Pendidikan antara lain: mengembangkan model 
teknologi pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran berbasis 
TIK, mengembangkan model aplikasi yang menunjang pembelajaran 
yang inovatif dan kreatif. Permenpan RB menyebutkan bahwa 
Pengembang teknologi pembelajaran merupakan salah satu jabatan 
fungsional yang memiliki tugas untuk melakukan kegiatan analisis dan 
pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan 
evaluasi untuk mengembangkan teknologi pembelajaran. 

Untuk dapat menjawab tantangan pembelajaran, pendidik sebagai aktor 
utama pendidikan harus mampu menghasilkan pembelajaran yang 
berbasis tim, kolaboratif, memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi serta menggandeng berbagai pihak yang mendukung 
pelaksanaan pembelajaran. Dalam pembelajaran perlu bersinergi dengan 
pengembang teknologi pembelajaran untuk dapat menghasilkan metode 
pembelajaran yang sesuai dengan teknologi. Pendidik memiliki 
kemampuan IT yang lebih baik sehingga akan diperkuat dengan peran 
PTP dalam pengembangan media yang tepat bagi peserta didik. 

Hasil yang dapat dilakukan oleh pengembang teknologi pembelajaran 
dapat berupa teoretis maupuan praktis. Adapun ranah teoritis ataupun 
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konseptual, pengembang teknologi pembelajaran dapat melakukan 
kajian untuk menghasilkan pengetahuan dan praktik baru yang teruji dan 
sesuai dengan kebutuhan pengembangan pembelajaran. Secara praktik, 
pengembang teknologi pembelajaran dapat melakukan praktik-praktik 
secara beretika dalam perencanaan dan produksi berbagai media/model 
pembelajaran yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kualitas 
pembelajaran. 

Adapun dilihat dari segi bentuk dan jenisnya, ruang lingkup pekerjaan 
pengembang teknologi pembelajaran dapat menghasilkan model, media, 
aplikasi pembelajaran mulai dari analisis, pemanfaatan, pemantauan, 
serta evaluasinya. Selain itu juga mencakup tugas penunjang seperti 
mengajar yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran, menjadi 
narasumber, mengikuti workshop, simposium, seminar pengembangan 
pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi. 

pengembang teknologi pembelajaran juga memiliki kewajiban untuk 
melakukan kegiatan pengembangan profesi dengan melakukan 
penulisan dan penerbitan karya tulis ilmiah melaui jurnal terkareditasi 
dan bereputasi ataupun penerbitan untuk kalangan sendiri. Seluruh 
kegiatan tersebut dilakukan dalam mendukung pengembangan 
pendidikan yang tidak terlepas dan erat kaitannya dengna penerapan 
merdeka belajar. Pengajar sebagai aktor utama, pengembang teknologi 
pembelajaran sebagai mitra pengembangan media dan model 
pembelajarannya, serta pihak kampus dalam mendukung manajemen 
pelaksanaannya. 

 

Penutup 
Pada Saat ini, sinergitas antara pendidik, tenaga kependidikan, PTP dan 
unsurnya merupakan sebuah keniscayaan dalam pelaksanaan 
pengembangan pendidikan kampus merdeka belajar di bidang 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Bahkan dapat 
dikatakan sangat bagus peran Pengembang teknologi pembelajaran 
(PTP) berkaitan dengan pemanfaatan TIK pada era digital ini sangat 
dibutuhkan. Hal tersebut dipercepat dengan datangnya masa pandemi 



Merdeka Belajar dalam Memanfaatkan TIK 433 

 

covid-19 yang memaksa semua bidang berbagai unsur masyarakat 
(dosen/sekolah, orangtua/masyarakat, pemerintah, media massa, dan 
dunia usaha) memanfaatkan teknologi dalam kehidupannya. Hal ini 
sehingga menjadi pendidikan yang baik dalam mencapai pembangunan 
Indonesia yang berkelanjutan dapat dicapai dengan adanya sinergitas era 
digital. 
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Pendahuluan 
”Ambil kendali masa depanmu”, kalimat pamungkas ini disampaikan 
langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar 
Makarim, saat meluncurkan program Pertukaran Mahasiswa Kampus 
Merdeka melalui Kanal YouTube Ditjen Dikti.  

Kalimat sederhana ini sangat relevan digunakan, saat di mana banyak 
mahasiswa memiliki kesempatan untuk apatis dengan kondisi Pandemi 
Covid-19 yang melanda negara kita, sehingga praktis semua sektor 
berdampak, termasuk di bidang pendidikan. Namun sebaliknya, hal ini 
dapat dijadikan sebagai pemicu untuk mahasiswa terus bergerak dan 
berkompetisi dengan dinamika perubahan zaman. 

Usia dewasa mahasiswa dituntut untuk lebih independen, mengerti apa 
yang seharusnya dilakukan. Fase ini mahasiswa dituntut untuk dapat 
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mengembangkan critical thinking, problem solving, creative thinking, 
communication dan collaboration, willingness to learn, persistence dan 
emphaty, sehingga mahasiswa dapat proaktif dan berinisiatif dalam 
menghadapi segala hal (ULTIMAGS, 2017). 

Globalisasi terjadi dengan begitu cepat dan tidak terduga menciptakan 
tantangan tersendiri bagi seluruh pihak untuk beradaptasi, tidak 
terkecuali mahasiswa. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan 
cepat tersebut juga menentukan daya saing suatu bangsa. Sehingga 
diperlukan sumber daya manusia (SDM) unggul yang dapat bersaing 
mengikuti perubahan global untuk dapat mewujudkan visi Indonesia 
Maju (Kominfo, 2021). 

Pola pendidikan di perguruan tinggi sebelumnya yang menjadikan 
formalisasi proses pembelajaran di Perguruan Tinggi. Dosen menjadi 
aktor utama di-kelasnya yang memiliki fungsi terutama menyajikan, 
menjelaskan, menganalisis, dan mempertanggungjawabkan ”body of 
material” kuliah. Mahasiswa mengikuti secara pasif dan menghafalkan 
bahan kuliah untuk direproduksi pada waktu ujian (Conny Semiawan, 
1999). 

 

Eksplorasi Kebebasan Mahasiswa 
Kampus merdeka yang menjadi program andalan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, adalah bentuk kemerdekaan yang dapat 
dipergunakan mahasiswa sesuai dengan aspirasi karir yang dicita-citakan. 

Nadiem Makarim menegaskan bahwa melalui program-program 
Kampus Merdeka dapat membebaskan mahasiswa dari batasan-batasan 
untuk belajar, menghilangkan batasan untuk mahasiswa dalam dunia 
akademik. Mahasiswa dapat mengeksplorasi kemampuan akademiknya 
di berbagai institusi dan diganjar dengan konversi 20 SKS.(Putra, 2021) 

Kampus Merdeka adalah sebuah upaya pemerintah untuk menjembatani 
dan mengamankan ketersediaan talenta berkualitas bagi industri 
nasional. Yang mana dibutuhkan beragam solusi alternatif untuk 
mendapatkan talenta yang sesuai dengan kualifikasi. Terutama cocok 
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dengan budaya organisasi, sehingga mahasiswa mesti meningkatkan soft 
skill mulai sekarang (Airlangga and Inkubasi Kewirausahaan, 2021).  

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi ditawarkan 
dalam program Kampus Merdeka. Semua kegiatan tersebut harus 
dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus Merdeka 
diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang 
akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau 
menciptakan lapangan kerja baru (Tohir, 2020). 

Pada Program Kampus Merdeka terdapat Program Studi Independen 
yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa 
untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas 
perkuliahan, namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan 
(Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2021). 

Mahasiswa juga dapat mengeksplorasi Program Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan yang diwujudkan dalam 8 (delapan) bentuk kegiatan 
pembelajaran di luar program studi, berdasarkan Permendikbud No 3 
Tahun 2020 Pasal 15 ayat (1) dapat dilakukan di dalam program studi dan 
di luar program studi, meliputi : 1). Pertukaran pelajar; 2). Magang atau 
praktik kerja; 3). Asistensi mengajar di satuan pendidikan; 4). Penelitian 
atau riset bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti; 5). 
Proyek kemanusiaan; 6). Kegiatan wirausaha; 7). Studi/proyek 
independen; dan 8. Membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik 
(KKNT) (Albertus Adit, 2020). 
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Pendahuluan 
Abad 21 ditandai dengan perubahan yang begitu cepat dan dinamis 
yang berimplikasi bagi kehidupan umat manusia. Globalisasi dan 
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi turut andil dalam 
perubahan tersebut. Dengan globalisasi manusia semakin membaur, 
dan berinteraksi melewati sekat-sekat administratif, geografis dan 
pranata sosial budaya. Pada sisi lain, kemajuan teknologi pada masa 
ini telah mengubah cara hidup manusia termasuk dalam bekerja, 
berusaha dan berinteraksi. Juga memungkinkan setiap orang 
mengakses, memodifikasi dan melakukan sharing informasi tanpa 
batas. Masa ini juga disebut era disrupsi di mana kreativitas dan 
inovasi menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan. Pada 
saat bersamaan, muncul berbagai persoalan sosial kemanusiaan dan 
lingkungan yang semakin kompleks dan membutuhkan solusi dengan 
pendekatan dan cara-cara baru yang tidak biasa.  

Untuk menjawab tantangan perubahan abad 21, diperlukan 
sumberdaya manusia unggul dan terampil sesuai karakteristik abad 
21. Dalam konteks Indonesia, hal tersebut mensyaratkan adanya 
perubahan fundamental dalam proses pembelajaran perguruan tinggi. 
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Hal ini jamak dipahami karena perguruan tinggi adalah gardan 
terdepan dalam menelurkan sumberdaya manusia yang berkualitas. 
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan suatu 
terobosan yang digagas oleh Mas Menteri Nadiem dengan tujuan agar 
lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi baik hard skills maupun 
soft skills yang link dan match dengan tuntutan kebutuhan zaman, 
sehingga kelak unggul sebagai pemimpin bangsa (Buku Panduan 
MBKM, 2020). 

 

Pembahasan 
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka memiliki enam bentuk 
pembelajaran yaitu (1) pertukaran pelajar, (2) magang/praktik kerja, (3) 
asistensi mengajar di satuan pendidikan, (4) penelitian/riset, (5) proyek 
kemanusiaan, (6) kegiatan wirausaha, (5) studi/proyek independen, dan 
(6) membangun desa. Bentuk-bentuk pembelajaran ini memungkinkan 
mahasiswa mengasah keterampilan abad 21. Keterampilan tersebut 
mencakup komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan kreativitas 
(Partnership for 21st Century, 2009) yang sangat esensial bagi 
mahasiswa untuk survive dan memenangkan persaingan abad 21. 

Terampil berkomunikasi abad 21 berarti mampu mengomunikasikan 
informasi dan gagasan secara efektif melalui beragam media dan 
teknologi untuk beragam tujuan dan situasi (Beers, 2011). Sedangkan 
kolaborasi, secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya 
mempelajari sesuatu secara bersama oleh dua orang atau lebih 
(Dillenbourg, 1999). Namun demikian, kolaborasi tidak terbatas dalam 
mempelajari sesuatu, tetapi juga dapat mencakup upaya atau aktivitas 
lain dimana orang-orang dengan peran masing-masing berkontribusi 
mengerjakan, menyelesaikan suatu proyek atau memecahkan suatu 
masalah. Kolaborasi dalam abad 21 penting karena memungkinkan 
pemecahan masalah dalam situasi sosial melalui pendayagunaan 
beragam pengetahuan, perspektif dan pengalaman (Organisasi 
Kerjasama Pembangunan dan Ekonomi [OECD], 2013).  
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Terampil berkomunikasi abad 21 berarti mampu mengomunikasikan 
informasi dan gagasan secara efektif melalui beragam media dan 
teknologi untuk beragam tujuan dan situasi (Beers, 2011). Sedangkan 
kolaborasi, secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya 
mempelajari sesuatu secara bersama oleh dua orang atau lebih 
(Dillenbourg, 1999). Namun demikian, kolaborasi tidak terbatas dalam 
mempelajari sesuatu, tetapi juga dapat mencakup upaya atau aktivitas 
lain dimana orang-orang dengan peran masing-masing berkontribusi 
mengerjakan, menyelesaikan suatu proyek atau memecahkan suatu 
masalah. Kolaborasi di abad 21 penting karena memungkinkan 
pemecahan masalah dalam situasi sosial melalui pendayagunaan 
beragam pengetahuan, perspektif dan pengalaman (Organisasi 
Kerjasama Pembangunan dan Ekonomi [OECD], 2013).  

Keterampilan komunikasi dan kolaborasi dapat terfasilitasi terutama 
melalui pertukaran pelajar, proyek kemanusiaan dan membangun 
desa. Pertukaran pelajar memungkinkan terjadinya komunikasi dan 
interaksi sosial antar peserta dengan beragam latar belakang sosial, 
budaya, agama dan perspektif. Sementara itu, dalam proyek 
kemanusiaan dan membangun desa, mahasiswa dapat berkolaborasi 
dengan berbagai pihak terkait yang dapat memberikan sumbangsih 
dalam menyelesaikan kegiatan tersebut. 

Keterampilan abad 21 lainnya adalah berpikir kritis dan kreativitas. 
Berpikir kritis melibatkan keterampilan menganalisis, mengevaluasi 
dan menyimpulkan informasi yang diperoleh melalui observasi, 
pengalaman dan penalaran (Scriven dan Paul, 1996) dalam 
memecahkan masalah. Keterampilan berpikir kritis mahasiswa perlu 
diasah dalam proses pembelajaran sebelum akhirnya menghadapi 
tantangan ril dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan pekerjaan. 
Adapun kreativitas, adalah kemampuan menemukan solusi yang 
tidak hanya baru, tetapi juga efektif dan menyeluruh (Mishra and 
Henriksen, 2013). Kreativitas adalah motor penggerak inovasi (driving 
force). Oleh karena demikian pentingnya kreativitas, pembelajaran di 
perguruan tinggi perlu dirancang untuk menstimulasi lahirnya ide-ide 
kreatif mahasiswa.  
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Keterampilan berpikir kritis dan kreativitas mahasiswa dapat dibentuk 
terutama melalui penelitian/riset, kegiatan wirausaha, asistensi 
mengajar pada satuan pendidikan dan magang/praktik kerja dalam 
industri. Melalui kegiatan pembelajaran penelitian/riset mahasiswa 
berkesempatan menajamkan kemampuan berpikir kritis dalam 
menganalisis, mengevaluasi dan menyimpulkan temuan hasil 
penelitian. Kegiatan berwirausaha menuntut mahasiswa untuk 
mengagas usaha secara kreatif baik jenis, sumberdaya, produksi, 
pengepakan, pengelolaan maupun pemasaran. Sedangkan asistensi 
mengajar pada satuan pendidikan memberi peluang kepada 
mahasiswa untuk berkreativitas dengan mengembangkan dan 
menerapkan strategi pembelajaran yang kreatif, efektif dan 
menyenangkan dalam rangka meningkatkan pencapaian 
pembelajaran. 

 

Penutup 
Perubahan pada abad 21 sebagai dampak dari gobalisasi dan kemajuan 
teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan fundamental 
bagi kehidupan umat manusia. Manusia mulai beralih ke cara baru dan 
secara pelan namun pasti mulai meninggalkan praktik konvensional. 
Pada sisi yang lain, isu-isu sosial dan lingkungan masih menjadi 
perhatian dan pada taraf tertentu dapat menjadi ancaman. Berbagai 
perubahan tersebut menuntut kesiapan sumberdaya manusia terampil 
sesuai dengan kebutuhan dan dinamika abad 21 yang dinamis, 
akseleratif dan kompleks. 

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diluncurkan sebagai upaya 
dalam dunia pendidikan Indonesia untuk merespon perubahan abad 21 
dan menjawab tantangan kebutuhan sumberdaya manusia sesuai 
karakteristik abad 21. Terdapat enam bentuk pembelajaran dalam 
program ini mulai dari pertukaran pelajar hingga membangun desa. 
Melalui proses pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 
mahasiswa dapat mengakuisisi keterampilan sesuai karakteristik abad 21 
yang meliputi komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan kreativitas. 




