Jokowi Kritik Indonesia Terlalu Banyak Guru PPKN dan Agama
Kalau benar kenyataan yang terjadi di Indonesia ini begitu, tentu tentu pertanyaannya
bukan siapa yang jadi Presiden? Siapapun yang meng-KRITIK, harus diperhatikan betul!
Khususnya menjadi perhatian serius Departemen Pendidikan untuk merubah dan
memperbaikinya! Jangan biarkan dana yg dikucurkan lebih banyak jatuh pada urusan
Agama, tapi harus mengutamakan keahlian. Apalagi kita semua dihadapkan pada
KENYATAAN BURUK, sekalipun begitu banyak guru Agama, ternyata tidak menciptakan
masyarakat beradab yang baik, sebaliknya KETEGANGAN dan ketidak harmonisan
kehidupan masyarakat terjadi, bahkan KORUPSI makin menggila, ...!
Salam,
ChanCT

From: Jonathan Goeij jonathangoeij@yahoo.com [GELORA45]
Sent: Wednesday, November 29, 2017 2:20 AM

Yang jadi presiden itu siapa????
--Selasa, 28 November 2017 22:33 WIB

Jokowi Kritik Indonesia Terlalu Banyak Guru PPKN dan Agama
Presiden Jokowi menilai Indonesia terlalu banyak guru normatif, seperti guru PPKN,
bahasa Indonesia, dan agama.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan kurikulum dan
sistem pendidikan Indonesia yang tidak kunjung melakukan adaptasi. Bahkan, Presiden
berkomentar tentang terlalu banyaknya “guru normatif” di sekolah kejuruan.
Keluhan itu dia sampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2017, Selasa
(28/11/2017) malam. Presiden mengatakan sekolah menengah kejuruan membutuhkan
perombakan masif.
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“Guru kita 80% lebih guru normatif, harusnya itu guru skill, keterampilan bagi anak kita
untuk memperkuat diri mereka. Guru normatif itu guru PPKN, guru bahasa Indonesia,
guru Agama, apa lagi?” tuturnya.
Dia menyebutkan, pendidikan Indonesia ke depan juga harus berubah total dan tidak lagi
hanya berdasarkan pada aspek normatif dan rutinitas. Pasalnya, Jokowi memaparkan
tantangan saat ini sudah berubah total sehingga anak-anak Indonesia semestinya harus
dihadapkan pada tantangan belajar yang ada.
“Jadi sekarang itu problem based learning, anak-anak sering dihadapkan pada tantangan
bagaimana cari solusi, bukan hapalan,” ungkap Presiden.
Selain itu, Jokowi mengatakan Pemerintah akan memperbesar anggaran riset untuk
memperdalam aspek inovasi. Inovasi tersebut, lanjutnya, harus konkret dan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Jokowi kembali mengatakan, universitas sudah lebih dari 30 tahun tidak berubah.
“Bertahun-tahun fakultasnya itu saja, jurusannya itu saja. Fakultas Ekonomi jurusannya
studi pembangunan, akuntansi, manajemen, nggak ada jurusan digital ekonomi, jurusan
retail tidak ada, jurusan toko online tidak ada.”
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