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Ilustrasi oleh: Endah Nur

Lihat, mereka berbaris
berjajar rapih
patuh atas titah
Mati tatkala membantah

Bui itu mengurung aksara
Penuh sesak
mengerang tak terima

Sayap yang bukan lagi jelita
Ingin bebas menyusuri cakrawala
bersatu dengan biru
Merapah tanah baru
Lantas lahir sebiji bibit baru

POLA
 Oleh Madina 

terseok-seok pun tak mengapa
Ujian itu katanya
terus membasuh peluh
menapak tanpa keluh
sampai tiba pada satu waktu
soraian masa lalu
mengharu biru
menyambut hari baru

SERANGKAIAN PARADIGMA

 Oleh Ratih Maharani 

Ilustrasi oleh: Dyah Erpiana

Aku ingin melangkahi segenap waktu 
Dengan kebebasan mencari ilmu
Dan adaptasi dari seluruh kemampuanku
Merdeka belajar laksana upaya baru
Dengan dambaan agar pendidikan semakin maju

Demi menyongsong secorak asa
Perjuangan ini tidak mengenal istilah sia-sia
Kupasrahkan semua kepada masa
Hingga namaku mengudara di angkasa
Tak pernah sekalipun ingkar tuk senantiasa
mengingat yang berjasa



TRANSFORMASI PENDIDIKAN MELALUI
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR

 Oleh Elmafiza 'Indillah 

 Pada abad ke-21 ini, transformasi
pendidikan sangat penting untuk digalakkan
Hal ini karena lingkungan pembelajaran
terus mengalami perubahan. Selama masa
revolusi industri, pembelajaran dirancang
untuk mempersiapkan pelajar menjadi
pekerja pabrik. Pertengahan abad ke-20,
internet mulai memiliki peran strategis.
Penyebaran informasi yang sangat cepat dan
mendunia menyebabkan generasi muda
dituntut untuk belajar bagaimana
mengakses, menginterpretasi, menganalisis,
maupun mengevaluasi sebuah informasi.
Menuju abad ke-21, permasalahan semakin
kompleks. Tantangan semakin besar.
Pendidik dituntut untuk mempersiapkan
siswa menjadi pembelajar seumur hidup
dengan kemampuan beradaptasi dalam
dunia yang serba cepat dan dinamis.
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  Menurut pembukaan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia 1945 alinea
keempat, salah satu tujuan negara Indonesia
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Artinya, pendidikan merupakan tumpuan 
 sekaligus harapan bangsa untuk membentuk
sumber daya manusia berkualitas yang siap
menjadi bagian dari masyarakat dunia. 
   Transformasi pendidikan menyebabkan
kurikulum di Indonesia terus mengalami

Ilustrasi oleh: Dyah Erpiana

perubahan, tetapi pada praktiknya
pembelajaran masih berpusat pada
guru. Guru berperan menyampaikan
materi sedangkan siswa hanya sebagai
penerima informasi. Padahal, adanya
internet sangat memudahkan berbagai
informasi untuk diakses. Dilansir dari
situs resmi Kementrian Komunikasi
dan Informatika (Kemkominfo),
pengguna internet di Indonesia
mencapai 82 juta orang dan 80%
diantaranya adalah remaja berusia 15-18
tahun. Namun, belakangan ini
Indonesia ramai menjadi perbincangan
sebagai netizen tidak ramah. Hal ini
merupakan indikasi bahwa Indonesia
dinilai belum bijak dalam
menggunakan internet. Oleh karena



itu, guru sebagai tenaga pendidik juga
berperan dalam mengasah kemampuan
berpikir kritis siswa agar tidak serta-merta
menerima informasi yang beredar di
internet.
 Selain itu, adanya standar kelulusan
menyebabkan kegiatan belajar dilakukan
hanya demi mengejar nilai. Makna belajar
yang sesungguhnya menjadi tidak
tersampaikan. Standar ini, menuntut siswa
untuk meraih nilai terbaik diseluruh mata
pelajaran. Hal ini sangat bertolak belakang
dengan fitrah manusia yang diciptakan
memiliki keunikan masing-masing serta
bakat dan minat yang berbeda. Seyogianya,
sekolah berperan mewadahi siswa dalam
mengembangkan keahlian sesuai minatnya
dengan kebebasan belajar.
    Salah satu program baru yang dicetuskan
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI Nadiem Anwar Makarim, adalah
Merdeka Belajar. Pada peringatan Hari
Guru Nasional tanggal 25 November 2019,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
melalui pidatonya mengatakan bahwa inti
Merdeka Belajar adalah kebebasan bagi
sekolah, guru, dan murid untuk berinovasi
serta bebas belajar secara mandiri dan

dan kreatif. Adanya kebebasan dalam
belajar diharapkan dapat menemukan
makna dari proses belajar itu sendiri.
    Menurut Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni
SH, M.Si, Merdeka Belajar adalah
kemerdekaan berpikir, yang mana esensi
kemerdekaan berpikir ini harus dimiliki
guru terlebih dahulu. Tanpa terjadi pada
guru, tidak mungkin bisa terjadi pada
murid. Artinya, kemerdekaan belajar harus
dimulai dari guru sebagai penggerak
pendidikan nasional. Dalam hal ini, guru
bukan menjadi satu-satunya sumber
pengetahuan. Siswa dapat belajar secara
mandiri sekaligus berkesempatan untuk
menggali potensi dirinya, yang kemudian
akan mengarah pada peningkatan kualitas
sumber daya manusia.
 Dengan demikian, merdeka belajar
merupakan proses pembelajaran alami
untuk mewujudkan kemerdekaan berpikir
yang sebenarnya. Dalam konteks yang lebih
luas, program ini menunjukkan bahwa
belajar bisa dilakukan secara
menyenangkan, tidak membebani, dan
lebih bebas dalam berkreasi serta
berinovasi. 

Sherly, dkk (2020). Merdeka Belajar: Kajian
           Literatur. Jurnal Konferensi Nasional 
          Pendidikan (1) 183-190.

Referensi:
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SEPERTI SIMALAKAMA: MERDEKA BELAJAR
UNTUNG ATAU BUNTUNG?

 Oleh M. Isnaini Wijaya 

     Pola pembelajaran di Indonesia memang
perlu diadakan perombakan. Aktivitas
pembelajaran yang hanya terpaku pada buku
teks semata, mempengaruhi SDM dalam
menganalisis dan memecahkan masalah.
Sebagai upaya menanggulangi hal tersebut,
Nadiem Makarim—Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
menggalakkan program Merdeka Belajar
yang didasari Permendikbud RI Nomor 3
Tahun 2020, tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Salah satu implementasi
konkrit dari Merdeka Belajar adalah
Kampus Merdeka atau disingkat MBKM
(Merdeka Belajar—Kampus Merdeka). Disari
dari dikti.kemdikbud.go.id Kampus Merdeka
merupakan program yang dirancang untuk
perguruan tinggi. Salah satu programnya
berupa kebebasan bagi mahasiswa untuk
mengambil SKS di luar program studi
selama tiga semester, satu semester
mengambil mata kuliah di program studi
lain, dan dua semester melaksanakan
pembelajaran di luar perguruan tinggi,
seperti magang, pengabdian masyarakat,
asistensi mengajar, penelitian, pertukaran
pelajar, dan program kemanusiaan.
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      Kampus Merdeka diharapkan mampu
meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft
skills ataupun hard skills supaya lebih

relevan dengan kebutuhan zaman. Senada
dengan pernyataan tersebut, Mustaghfiroh
(2021), Sudaryanto, Widiyati, dan Amalia
(2020) mengungkapkan bahwa program
Kampus Merdeka memberikan keleluasaan
peserta didik untuk mengembangkan bakat
dan kemampuan dalam diri mahasiswa
tanpa terbelit aturan-aturan formal yang
kebanyakan justru memberikan sekat untuk
berpikir kritis, menangkap fenomena-
fenomena sekitar, dan berkreasi. Kebijakan
Kemendikbudristek ini memberikan napas
segar bagi pendidikan Indonesia. Dalam
menghadapi arus perubahan zaman serta 
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menyongsong Indonesia emas 2045,
kemampuan mahasiswa sangat diperlukan
dalam berbagai aspek dan tidak terpaku
pada jurusan atau prodi saja. Mahasiswa
digadang-gadang sebagai agent of change
maka sudah selayaknya memiliki
kapabilitas yang relevansi dengan
kebutuhan zaman.

 Namun, program Kampus Merdeka
selayaknya pisau bermata dua. Alih-alih
hanya memberi manfaat, ternyata juga
memberi beban dan kebingungan tersendiri
bagi mahasiswa. Hal tersebut sesuai dengan
pendapat Hendri (2020) yang mengkaji
tentang Merdeka Belajar: Antara Retorika
dan Aplikasi. Saat mahasiswa harus
memperdalam keilmuan yang sesuai dalam
bidangnya, alih-alih belajar dengan intensif,
tapi justru diharuskan mengikuti asistensi
mengajar atau magang/praktik kerja yang
berakibat pada kemerosotan ketrampilan
mahasiswa dalam bidangnya. Dari kaca
mata tersebut, selayaknya program
Merdeka Belajar—Kampus Merdeka
diperlukan pengkajian lebih lanjut dan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
   Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
   2020. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus 
   Merdeka. 
Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep Merdeka Belajar 
   Perspektif Aliran Progesivisme John Dewey.
   Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran, 1(1), 141-
   147.
Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. 
  (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era
   Revolusi Industri 4.0. Fitrah: Journal of 
    Islamic Education, 1(1), 141-157.
Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan 
   Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat 
    Pendidikan Humanisme. Jurnal Sikola: Jurnal 
  Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran, 2(3), 
    203-219.
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 lebih kritis. Tentu program MBKM tak
bisa berjalan mulus sebab secara teoritis
dan praktis sangat bertolak belakang, maka
sudah sepatutnya kita sebagai agent of
change bekerja sama membenahi
ketimpangan dalam program pemerintah
supaya relevan dengan lapangan.
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