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SEBERANGI SUNGAI: Sejumlah murid SD Negeri 1 Rancapinang, Kampung Cegok, Rancapinang, Cimanggu, Pandeglang, Banten, menyeberangi Sungai Cijeruk karena
tidak dilengkapi sarana penyeberangan, Rabu (16/1). Warga setempat berulang kali meminta dibangunkan jembatan karena bila hujan turun dan sungai meluap, semua
aktivitas warga terhenti. Anak-anak juga tidak bersekolah.

Pungutan RSBI Jadi Sukarela
ICW bersama
jaringan pemantau
di daerah akan
memverifikasi bukti
laporan soal RSBI
sebelum melaporkan
ke pihak berwajib.
VERA ERWATY ISMAINY

I

NDONESIA Corruption
Watch (ICW) mengancam membawa persoalan penyelenggaraan
kegiatan rintisan sekolah
bertaraf internasional (RSBI)
ke jalur hukum jika menemukan bukti kuat adanya pelanggaran, antara lain bila ada
pungutan dari pihak sekolah
kepada orangtua siswa.

Mahkamah Konstitusi (MK),
pada Selasa (8/1), mencabut
Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan
Nasional terkait RSBI.
Dengan adanya putusan
tersebut, seharusnya program RSBI tidak berlaku lagi.
Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) menyatakan
RSBI masih berlaku hingga akhir tahun ajaran 2012/2013.
“Kita memantau bersama
jaringan pendidikan yang ada
di daerah seluruh Indonesia.
Sudah ada laporan (pelanggaran), tapi belum disertai
bukti yang kuat,” jelas peneliti ICW Febri Hendri ketika
dihubungi, kemarin.
Pihaknya mengaku terbuka
dalam menerima laporan.
Menurut dia, verifikasi bukti

laporan akan dilakukan ICW
bersama dengan jaringan pemantau di daerah sebelum dilaporkan ke pihak berwajib.
Hal yang sama dilakukan
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Sekjen FSGI
Retno Listyarti menyatakan
pihaknya akan memantau
sekolah-sekolah RSBI, terutama dalam hal pungutan
kepada orangtua.
Di sisi lain, Kepala SMA 70
Jakarta Saksono Lilik Susanto
menyatakan pihaknya tidak
lagi memungut sumbangan
SPP seperti sebelum pembatalan RSBI oleh MK. Namun, dua
sekolah favorit itu memberlakukan sumbangan sukarela
berdasarkan Permendikbud
No 44 Tahun 2012.
“Sejak putusan MK berlaku,
kami tidak lagi memungut

uang sumbangan. Memang
tadinya sumbangan dipungut
minimal Rp350 ribu per siswa
per bulannya di RSBI. Tetapi,
sejak putusan MK, kami tidak
lagi memungut.”
Ia mengakui masih ada
beberapa orangtua murid
yang memberi sumbangan
sukarela, tanpa diminta.
Pengakuan yang nyaris
sama dikemukakan Kepala
SMP Negeri 19 Jakarta Morgan Napitupulu. “Ya, sekarang
kita tidak lagi melakukan
pungutan, tetapi sumbangan
masyarakat seperti diatur
Permendikbud No 44.”
Ia menyatakan masih menerima sumbangan bersifat
sukarela dengan nilai nominal mulai dari Rp100 ribu
hingga Rp500 ribu. Sumbangan itu digunakan untuk mem-

Revisi PP Guru untuk
Perbaikan Mutu Profesi
PEMERINTAH bersedia berdialog dengan sejumlah organisasi guru yang keberatan
dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 74 Tahun
2008 tentang Guru. Diharapkan, dialog bisa menghasilkan
titik temu yang tidak merugikan organisasi guru.
“PP No 74 masih dalam
pengkajian uji publik. Jadi
kami siap berdialog dengan
organisasi guru seperti FSGI,
FGII, IGI, dan PGRI untuk menerima masukan perbaikan
dan penyempurnaan,” kata
Kabalitbang Kemendikbud
Khairil Anwar di Jakarta,
kemarin.
Sebelumnya, sebanyak sembilan aktivis guru dari berbagai organisasi menyambangi
Kantor Dewan Pertimbangan
Presiden (Wantimpres) di Jakarta, Rabu (16/1).
Mereka mengadukan keberatan atas rencana pemerintah merevisi PP Nomor 74
Tahun 2008 tentang Guru. Mereka yang datang itu antara
lain aktivis guru dari Federasi
Serikat Guru Indonesia (FSGI),
Federasi Guru Independen
Indonesia (FGII), dan Ikatan
Guru Indonesia (IGI). Mereka

diterima anggota Wantimpres bidang Hukum Albert
Hasibuan.
Sekjen FSGI Retno Listyarti
mengatakan revisi PP tentang
guru diduga sebagai upaya untuk memberangus organisasi
guru selain Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI).
Upaya pemberangusan terdapat pada Pasal 44 ayat 3 tentang ketentuan persyaratan
organisasi profesi guru, yakni
tersebar di semua provinsi
dan kabupaten/kota, minimal
25% dari jumlah guru di wilayah itu.
Namun, kata Khairil, revisi
PP No 74/2008 dimaksudkan
untuk meningkatkan kualitas
dan perbaikan pendidikan
guru ke depan. “Jadi semangat revisi PP 74 itu untuk
perbaikan pendidikan guru
sehingga terbuka bagi siapa
MI/BARY FATHAHILAH
pun. Organisasi profesi guru
juga terbuka tidak hanya satu, MENGAJAR: Seorang guru mengajari muridnya di sekolah Madrasah
bisa dua atau lebih untuk me- Ibtidaiyah Depok, beberapa waktu lalu.
nampung wadah organisasi
masukan semua pihak dari tah segera menetapkan reguru,” kata Khairil.
Tentang Pasal 44 ayat 3 yang organisasi guru baik untuk visi PP No 74/2008 itu, yang
dikhawatirkan memberangus peningkatan pendidikan dan di antaranya mengatur soal
nasib guru swasta agar setara
organisasi guru, Khairil men- profesi guru.
Sementara itu, Ketua PGRI dengan pegawai negeri sipil.
jamin semuanya bisa dibahas
bersama-sama. Ia pun yakin Sulistiyo meminta pemerin- (Bay/Ant/H-2)

Guru Besar UNS Raih Penghargaan BPK
GURU Besar Fakultas Hukum
Universitas Negeri Sebelas
Maret Surakarta (UNS) Prof
Jamal Wiwoho meraih penghargaan tulisan opini terbaik dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dalam hari
ulang tahun ke-66 BPK, di Jakarta, kemarin.
Penghargaan diberikan
langsung oleh Kepala BPK
Hadi Purnomo kepada Jamal
yang juga Pembantu Rektor
UNS itu atas karya tulis opininya di harian umum Media
Indonesia pada 2 November
2012 bertemakan Audit BPK
Menuju Anak Utama Ham-

balang.
Menurut Hadi, artikel tulisan Jamal secara ringkas
telah menggambarkan aliran
dana kasus Hambalang dengan jelas dari kementerian
sebagai pengguna anggaran
atau penguasa anggaran.
Atas penghargaan itu, Jamal
berterima kasih dan mengapresiasi harian umum Media
Indonesia. “Saya ucapkan
terima kasih dan apresiasi
kepada Media Indonesia yang
memberikan saya kesempatan menulis. Penghargaan
ini hal biasa, namun memberi
semangat untuk terus produk-

tif menulis di Media Indonesia
dan harian lainnya,” kata
Jamal.
Baginya, menulis sudah jadi
bagian dari hidupnya untuk
mengekspresikan pemikiran.
“Menulis bagi saya bisa jadi
sarana melepas penderitaan
pikiran,” ujarnya sembari
tertawa.
Dia juga menyatakan dalam
sebulan bisa menulis artikel
opini sebanyak tiga kali yang
dimuat pada berbagai harian
nasional, antara lain Media
Indonesia. “Ini bagian produktivitas ilmiah serta untuk
menyalurkan bakat saya yang

senang menulis.”
Jamal mengimbau mahasiswa untuk rajin menulis
serta menuangkan karyakarya mereka di jurnal ilmiah
dan media massa. “Jika mahasiswa coba menulis di media
massa, akan terlatih menulis
di jurnal ilmiah,” kata guru
besar hukum bisnis dan kebijakan publik itu.
Kepala Biro Humas dan Luar
Negeri BPK Bahtiar Arif mengatakan artikel opini Jamal
Wiwoho dianggap terbaik dari
aspek bahasa, objektivitas,
keakuratan, kedalaman, dan
keseimbangan. (Bay/AD/H-2)

biayai fasilitas IT, guru native
speaker, dan lain-lain.

Ilegal
Saat menanggapi hal itu,
Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Suyanto menyatakan pungutan RSBI itu ilegal.
Meskipun demikian, kata
dia, sekolah eks RSBI bisa
menerima sumbangan yang
telah diatur Permendikbud
No 44.
Kasubdit Peserta Didik, Pendidikan Menengah Kemendikbud Suharlan mengusulkan
agar tercipta kepercayaan di
masyarakat terhadap sumbangan itu mesti ada auditor independen agar ada transparansi
untuk apa saja sumbangan
tersebut. (Bay/FL/H-1)

vera@mediaindonesia.com

KEMENTERIAN Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud)
kini masih terus menyempurnakan rancangan dokumen
perubahan kurikulum 2013.
Sembari menyempurnakan
rancangan itu, pemerintah tengah menunggu masukan dan
rekomendasi dari berbagai
pihak, khususnya Tim Panitia
Kerja (Panja) Kurikulum dan
fraksi-fraksi di Komisi X DPR.
“Dokumen kurikulum ini
belum final dan masih bakal
berubah. Yang kita paparkan
masih berupa desain induk.
Finalnya, setelah semuanya
memberi masukan, kemudian
ditandatangani Mendikbud
berupa peraturan menteri,”
kata Wamendikbud Bidang
Pendidikan Musliar Kasim, di
Jakarta, kemarin.
Menurut dia, masukan terakhir dibahas setelah seluruh
fraksi di Komisi X DPR memberikan pandangan terhadap
desain induk kurikulum.
“Setelah semua fraksi memberi masukan dan rekomendasi, kita bakal merespons dan
mengkajinya, lalu menuangkan
menjadi dokumen final yang
ditandatangani Mendikbud,”
imbuhnya.
Kemendikbud, kata dia,
mengapresiasi pandangan Tim
Panja Kurikulum DPR dalam
rapat dengar pendapat pada 1516 Januari, yang mengingatkan
soal format anggaran kurikulum dan pelatihan guru.
Terkait dengan anggaran,
ujarnya, membengkaknya anggaran kurikulum dari Rp684
miliar menjadi Rp1,457 triliun
lantaran ada anggaran penggandaan buku yang mencapai
Rp1,035 triliun.
Sisanya, sekitar Rp422 miliar,
digunakan untuk pelatihan
guru.
Anggaran penggandaan buku

mencakup buku desain induk
kurikulum, buku cetak SD,
SMP, SMA, dan SMK. Secara
rinci, untuk pencetakan buku
SD sebanyak 20.930.308 buku,
32.507.170 buku SMP, 2.141.811
buku SMA, dan 1.706.082 buku
SMK.
“Untuk penggandaan buku
desain induk kurikulum, kalau
dihitung dengan anggaran dari
APBN dan DAK (dana alokasi
khusus), sekitar 65.810.064
buku,” kata Musliar.

Dokumen
kurikulum ini belum final
dan masih bakal berubah.”
Musliar Kasim
Wamendikbud Bidang Pendidikan
Secara terpisah, Ketua Panja
Kurikulum DPR Utut Adianto
mengemukakan pihaknya sementara menerima paparan
kurikulum 2013 dari Kemendikbud yang diwakili Musliar
Kasim.
“Namun, kami bersama tim
Panja Kurikulum terus mendalami dan meminta pendapat
masyarakat khususnya ahli
pendidikan dan kurikulum,”
ujarnya.
Anggota Panja Kurikulum
lainnya, Otje Popon Junjunan
(F-PG), menyatakan pihaknya
akan terus mengkritisi perubahan kurikulum.
Sebab, dari kabar yang beredar, perubahan kurikulum
pun sarat dengan proyek buku
apalagi menjelang Pemilihan
Umum 2014.
Selain itu, ia melihat berbagai kalangan seperti PGRI, FSGI,
dan Majelis Sekolah Kristen masih keberatan kurikulum baru
diterapkan tahun ini. “Ini yang
terus kami pantau.” (Bay/H-2)

