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1.1 Latar Belakang  

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga 

negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh 

pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa 

memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan 

peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki 

kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia 

seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.  

 

Menteri Pendidikan Nasional sebagai penanggung jawab sistem pendidikan nasional 

bertekad mewujudkan cita-cita luhur tersebut dengan mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010--2014 dan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005--2025.  

 

Berdasarkan RPJPN tersebut, Departemen Pendidikan Nasional menyusun Rencana 

Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005--2025, seperti 

yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005, tentang Renstra 

Depdiknas Tahun 2005--2009. Rencana tersebut dijabarkan ke dalam empat tema 

pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005--2009) terfokus pada 

peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010--2015) terfokus 

pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015--2020) terfokus pada daya 

saing regional dan tema pembangunan IV (2020--2025) terfokus pada daya saing 

internasional. Tema pembangunan dan penetapan tahapan tersebut selanjutnya 

perlu disesuaikan dengan RPJPN 2005--2025 dan RPJMN 2010--2014 serta 

perkembangan kondisi yang akan datang. 

 

Peraturan Presiden Nomor……. tentang RPJMN Tahun 2010--2014 mengamanatkan 

tiga misi pembangunan nasional, yaitu (1) mewujudkan negara Indonesia yang aman 
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dan damai; (2) mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3) 

mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. (akan disesuaikan dengan visi dan misi 

Presiden terpilih periode 2010-2014) 

 

RPJMN Tahun 2010--2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan Indonesia 

di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk 

pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing 

perekonomian. RPJMN Tahun 2010--2014 tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam 

Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010--2014. 

 

Renstra Depdiknas menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan, 

mulai dari pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten dan 

kota, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan 

serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional. 

 

1.2 Landasan Filosofis Pendidikan Nasional 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Sisdiknas 

amat mendasar dalam memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar 

dalam pembangunan pendidikan, seperti filosofi pendidikan nasional berdasarkan 

filsafat Pancasila, paradigma pendidikan dan pemberdayaan manusia seutuhnya, 

paradigma pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik, paradigma 

pendidikan untuk semua yang inklusif, dan Paradigma Pendidikan untuk 

Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B 

atau Education for Sustainable Development). Penjelasan singkat dari filosofi 

pendidikan itu adalah sebagai berikut. 

 

1.2.1 Pendidikan Nasional Berdasarkan Filsafat Pancasila 

Secara mendasar landasan filsafat Pancasila menyiratkan bahwa sistem pendidikan 

nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan 

dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin pembangunan kehidupan yang 

berharkat dan bermartabat, sebagai makhluk yang mampu menjadi manusia yang 

bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, pendidikan merupakan 

upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia 

seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma-norma 
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agama dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, 

makhluk individu, maupun makhluk sosial.  

 

Pendidikan nasional merupakan upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia dan 

proses pembudayaan nilai-nilai keadilan dan keberadaban dalam diri peserta didik 

menuju terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan bermartabat. Pendidikan 

nasional bertumpu pada norma persatuan bangsa dari segi sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik untuk memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dalam rangka nation and character building bangsa Indonesia. Pendidikan 

nasional yang bertumpu pada norma kerakyatan dan demokrasi memberdayakan 

lembaga dan tenaga kependidikan sehingga mereka mampu membantu peserta didik 

berkembang menjadi manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip 

kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Pendidikan nasional yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan sosial 

diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang merata dan bermutu bagi 

seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan 

terlaksananya pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan dalam rangka 

mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial. 

 

1.2.2 Paradigma Pendidikan dan Pemberdayaan Manusia Seutuhnya 

Paradigma pendidikan dan pemberdayaan manusia seutuhnya yang memperlakukan 

anak sebagai subyek merupakan penghargaan terhadap anak sebagai manusia 

yang utuh, yang memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara maksimal 

dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Anak tidak lagi 

dipaksakan untuk menuruti keinginan orang tua, sebaliknya orang tua hanya sebagai 

fasilitator untuk menolong anak menemukan bakat atau minatnya. Guru sebagai 

fasilitator membantu anak untuk menemukan bakatnya serta menolongnya agar 

mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya sehingga dapat bertumbuh 

dengan wajar dan mampu mengintegrasikan berbagai pengetahuan yang ia miliki. 

Guru bukan hanya memberikan pengajaran yang dibutuhkan melainkan juga 

memberikan teladan hidup dan mengembangkan kreativitas peserta didik. 

Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan kreatif yang mengidamkan peserta 

didik menjadi subyek pembelajar sepanjang hayat yang mandiri, bertanggung jawab, 

kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan. 

   



 

 

4 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.2.3 Paradigma Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik 

Paradigma pembelajaran sepanjang hayat berarti bahwa pembelajaran merupakan 

proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir 

hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran 

sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan 

informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, 

tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan 

fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur 

pendidikan (multi entry-multi exit system). Dengan paradigma ini baik peserta didik 

maupun pendidik menjadi subyek pembelajar yang mandiri, bertanggung jawab, 

kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan. Hidup adalah pembelajaran. Pendidik dan 

peserta didik dapat belajar sambil bekerja atau mengambil program-program 

pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan 

berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka, jarak jauh, ataupun secara 

otodidaktif. Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada 

pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan 

watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (life skills). 

Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi 

subyek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan 

berkewirausahaan. 

 

1.2.4 Paradigma Pendidikan untuk Semua yang Inklusif 

Paradigma pendidikan untuk semua merupakan upaya pemenuhan akan kebutuhan 

pendidikan sebagai hak azasi manusia minimal pada tingkat pendidikan dasar. 

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu 

merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus 

menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung 

pembangunan bangsa. 

 

Paradigma ini merupakan salah satu paradigma dan prinsip penjaminan mutu 

pendidikan nasional. Konsekuensi dari paradigma ini adalah bahwa setiap individu 

berhak dan wajib mengikuti dan menyelesaikan pendidikan minimal pada tingkat 

pendidikan dasar dan pemerintah harus membiayainya, karena pendidikan tingkat ini 

merupakan kunci awal dari pembelajaran sepanjang hayat. Sejalan dengan itu, buta 
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aksara, yang merupakan indikasi kegagalan yang bersifat residual dari program 

wajib belajar, menjadi sangat penting untuk dituntaskan dan memastikan bahwa 

semua warga negara memiliki peluang yang sama untuk menjadi pembelajar 

sepanjang hayat.  

 

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu 

merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus 

menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung 

pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai 

pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, 

program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur 

pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan 

demokratis agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta 

mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial. 

 

Paradigma pendidikan ini juga menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang 

memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun 

kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak 

terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah 

khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, 

pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk 

pendidikan khusus lain yang sejenis sehingga menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan.  

 

Sekolah-sekolah inklusif menerima semua anak di masyarakat tanpa memandang 

kemampuan, kecacatan, gender, status HIV/AIDS dan status kesehatan serta latar 

belakang sosial, ekonomi, etnis, agama atau bahasa. Penyelenggaraan sekolah 

yang inklusif juga merangkul keberagaman agama di Indonesia sehingga tidak terjadi 

pembedaan berdasarkan keyakinan yang dianutnya. 

 

1.2.5 Paradigma Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau 

Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B) 

PuP3B yang merupakan terjemahan dari Education for Sustainable Development 

(EfSD) merupakan paradigma pendidikan baru yang diprakarsai oleh PBB melalui 

UNESCO dengan tujuan agar pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia 
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yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi 

kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-

generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional).  

 

Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan Planet Bumi, 

dan bahkan keberlanjutan keseluruhan alam semesta. Paradigma ini pun 

menghendaki keberlanjutan kesehatan lingkungan dengan cara menjaga 

keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem, melestarikan komponen-komponen dalam 

ekosistem, dan menjaga keseimbangan interaksi antarkomponen dalam 

ekosistem. Selain itu, setiap bentuk intervensi manusia atas keseimbangan 

ekosistem baik itu melalui upaya-upaya pengembangan yang dosis intervensinya 

rendah sampai dengan pembangunan yang dosis intervensinya tinggi harus 

dilakukan dalam batas daya dukung lingkungan, tidak mengancam keberlanjutan 

sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan menghemat penggunaan 

sumberdaya alam yang tak dapat diperbaharui.  

 

PuP3B juga menghendaki keberlanjutan keseimbangan lingkungan ekonomi, sosial, 

budaya, dan politik, sebagai bagian integral dari ekosistem. Dengan kata lain, PuP3B 

menghendaki manusia yang melestarikan keberlanjutan peradabannya tanpa 

mengorbankan keberlanjutan ekosistemnya.  

 

PuP3B hanya akan terwujud apabila paradigma pembelajaran sepanjang hayat yang 

berpusat pada peserta didik, yang mengidamkan subyek pembelajar yang mandiri, 

bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan, betul-betul 

dilaksanakan. Tanpa adanya manusia pembelajar yang seperti itu, sulit sekali PuP3B 

bisa terwujud. PuP3B juga menghendaki bahwa pendidikan untuk semua yang 

inklusif dan tanpa diskriminasi betul-betul dilaksanakan, karena adanya sebagian 

masyarakat yang tidak menjadi pembelajar sepanjang hayat akan menjadi sumber 

ketidakberlanjutan keseimbangan ekosistem. 

 

Dalam perspektif PuP3B, pendidikan bisa menjadi masalah, bisa juga menjadi solusi. 

Pendidikan menjadi masalah jika pendidikan tidak mengadopsi paradigma PuP3B, 

sehingga menghasilkan manusia yang tidak peduli akan keberlanjutan keberadaan 

dirinya, komunitas masyarakatnya, sistem sosialnya, sistem ekonominya, 

kebudayaanya, dan lingkungan alamnya. Namun pendidikan bisa menjadi solusi jika 
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pendidikan yang dilakukan dapat membangun kesadaran kritis tentang PuP3B. 

Selama ini ada paradoks. Semakin orang terdidik, semakin menjadi masalah, karena 

tingkat konsumsinya cenderung meningkat dan dilakukan dengan cara-cara yang 

boros sumberdaya dan merusak lingkungan.  

 

Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan 

keseimbangan ekosistem. Yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari 

ekosistem. Apapun yang dilakukan manusia terhadap ekosistem pasti akan ada 

akibatnya. Pada akhirnya muncul kesadaran bahwa bumi merupakan satu sistem 

yang “tertutup”. Ketika sumberdaya alam habis, maka sumberdaya alam itu tidak 

akan bisa diperoleh dari planet lain. Substansi lain yang harus ada dalam PuP3B 

adalah pandangan dan kepercayaan terhadap masa depan dan berpikir holistik 

dengan visi jangka panjang.  

 

Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung-jawab sosial. 

Bumi adalah habitat semua manusia, karena itu nilai keadilan, tanggung-jawab 

sosial, dan demokrasi harus dikembangkan. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul 

pemahaman kritis tentang lingkungan dan semua bentuk intervensi terhadap 

lingkungan termasuk pembangunan.  

 

Ada dua aspek pembelajaran dalam PuP3B. Aspek pertama adalah pembelajaran 

individual, yang menyangkut wawasan, nilai-nilai, dan kemampuan individual. Aspek 

kedua adalah pembelajaran sosial, yang menyangkut pengembangan modal sosial 

dan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Dengan demikian, pembelajaran akan 

menumbuhkan kemampuan kerjasama pada berbagai skala ekosistem, sehingga 

bisa melakukan adaptasi berlanjut pada skala ekosistem.  

 

1.3 Landasan Hukum  

Landasan hukum Renstra Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010--2014 

adalah: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
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4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

6) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025  

8) Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 

9) Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan  

10) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

 

1.4 Pilar-Pilar Strategis 

Pilar-pilar strategis dari landasan filosofis pendidikan nasional mengacu pada strategi 

pembangunan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan 

umum UU Sisdiknas, yaitu sebagai berikut: 

 

1.4.1 Pendidikan Agama serta Akhlak Mulia 

Pendidikan agama merupakan pilar utama dalam pembentukan akhlak mulia, budi 

pekerti luhur, dan kepribadian, karakter, atau watak yang unggul. UU Sisdiknas 

menetapkan pendidikan agama merupakan hak setiap peserta didik dan harus 

diajarkan oleh pendidik yang seagama. Pendidikan agama dan keagamaan yang 

berkualitas dilaksanakan dengan memenuhi 8 standar dalam Standar Nasional 

Pendidikan.  

 

1.4.2 Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan 

upaya untuk meningkatkan efektivitas pendidikan dengan menerapkan teori 

konstruksi kognitif dan sosial, serta pendekatan kontekstual dalam proses 

pembelajaran. Konsep dasar KBK adalah kegiatan pembelajaran merupakan 

aktivitas produksi kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dalam SNP yang 

harus dipenuhi oleh peserta didik dengan bantuan sumber belajar yaitu guru, multi 

media, dan sarana belajar lainnya. Untuk memenuhi tuntutan perbedaan potensi 

peserta didik dan ketersediaan sumber daya di masyarakat, kurikulum 

dikembangkan secara beragam (berdiversifikasi), termasuk penerapan pola 
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pembelajaran dengan sistem kredit semester, dalam kerangka otonomi yang 

diberikan melalui kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).   

 

Penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah harus memenuhi 

Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Kompetensi Lulusan dalam Standar 

Nasional Pendidikan, dan berpedoman pada panduan penyusunan KTSP yang 

diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dengan sistem KTSP, 

kurikulum disusun sendiri oleh satuan pendidikan, sehingga terjadi diversifikasi 

kurikulum antar satuan pendidikan, dan diharapkan terjadinya adu keunggulan 

kurikulum antar satuan pendidikan. KTSP memberikan ruang untuk pendidikan 

kreatif yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan permasalahan yang 

dihadapi oleh satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerahnya. 

 

1.4.3 Proses Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis 

Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis mencakup pembelajaran berpusat 

pada peserta didik, pembelajaran kontekstual, dan pengembangan organisasi 

pembelajaran (learning organization). Pembelajaran berpusat pada peserta didik 

berarti bahwa peserta didik pelaku utama dalam kegiatan produksi kompetensi, 

sedangkan sumber belajar terutama pendidik lebih banyak berperan sebagai 

pembantu, fasilitator, dan motivator. Konsep pembelajaran kontekstual mengacu 

pada pemaknaan terhadap kondisi dan potensi peserta didik yang menitikberatkan 

pada pengembangan minat, bakat, dan kompetensi, serta potensi sumber daya di 

lingkungan masyarakat yang menjadi faktor penentu sarana, proses, dan tujuan 

pembelajaran. Konsep pengembangan organisasi pembelajaran (learning 

organization) berarti bahwa tugas utama satuan pendidikan adalah mengembangkan 

kemampuan untuk mengakuisisi, bersilang bagi, dan menciptakan pengetahuan 

baru. Fokus kegiatan utamanya adalah pada pengembangan kemampuan belajar 

untuk belajar (learn to learn). 

 

Integrasi dari ketiga konsep pembelajaran tersebut menjadi ciri dari proses 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis yang harus diterapkan oleh setiap satuan 

pendidikan. 
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1.4.4 Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan yang Memberdayakan 

Proses evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi perlu dilakukan dalam rangka 

pengendalian mutu pendidikan agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. 

Evaluasi dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik dan kinerja satuan 

pendidikan; akreditasi dilakukan terhadap program dan/atau satuan pendidikan; dan 

sertifikasi dilakukan terhadap kompetensi pendidik, peserta didik dan/atau satuan 

pendidikan. Tujuan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi adalah untuk mewujudkan 

proses pembelajaran yang memberdayakan peserta didik oleh satuan pendididkan. 

Evaluasi belajar bukan sebagai kegiatan mengecek hasil menghafal dan latihan 

mengerjakan soal-soal ujian (drilling). Akreditasi bukan sekadar memenuhi 

persyaratan kualifikasi pendidik dan sarana belajar. Sertifikasi pendidik bukan 

sekadar kegiatan untuk memberikan sertifikat yang digunakan untuk mengumpulkan 

syarat kredit komulatif akademik. Proses evaluasi, akreditasi, dan  sertifikasi 

dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan satuan pendidikan dalam 

menyelenggarakan proses pembelajaran yang memberdayakan peserta didik 

sebagai indikator layanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan bermartabat.   

 

1.4.5 Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan layanan 

pendidikan perlu ditingkatkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Sebagai 

suatu  profesi, kualifikasi  pendidik  perlu  ditingkatkan  minimum berijazah sarjana 

(S-1/D-4) untuk guru, dan magister (S-2) atau doktor (S-3) untuk dosen. Tenaga 

kependidikan seperti kepala sekolah dan pengawas perlu mendapat pendidikan 

khusus dalam bidang manajemen pendidikan, di samping bidang studi yang 

diampunya sewaktu menjadi guru. Untuk menjaga agar profesi pendidik dan tenaga 

kependidikan menjadi kuat dan bermartabat, perlu disusun kebijakan penjaminan 

mutu pendidikan yang didukung dengan peningkatan kesejahteraan pendidik dan 

tenaga kependidikan. 

 

1.4.6 Penyediaan Sarana Belajar yang Mendidik 

Penyediaan sarana pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan 

merupakan persyaratan bagi terselengaranya layanan pendidikan yang mendidik 

sesuai dengan prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik, teori pembelajaran 

konstruktif, dan proses pembelajaran kontekstual.  Penyediaan sarana belajar yang 
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mendidik diperlukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik dalam 

pembelajaran yang produktif. Kebijakan penyediaan sarana belajar yang mendidik 

mencakup pengadaan dan rehabilitasi ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, 

dan sarana multimedia yang diperlukan untuk membantu peserta didik dan 

pendidikan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang produktif dan efektif.  

 

1.4.7 Pembiayaan Pendidikan sesuai Prinsip Pemerataan dan Berkeadilan 

Pembiayaan pendidikan oleh Pemerintah dilakukan sebagai upaya untuk 

meningkatkan pemerataan dan mutu layanan pendidikan yang berkeadilan, agar 

peserta didik tidak terhambat mengakses pendidikan karena tidak mampu secara 

ekonomis. Peserta didik yang kurang mampu secara ekonomis perlu mendapat 

bantuan pendidikan, sedangkan yang berprestasi tinggi perlu mendapat beasiswa. 

Satuan pendidikan perlu mendapatkan dana kompensasi pembiayaan bagi 

penyelenggaraan kegiatan remedial untuk meningkatkan prestasi belajar hingga 

mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau bertaraf internasional.  

 

Pembiayaan yang berkeadilan dimaksudkan agar tidak terjadi masyarakat yang tidak 

mampu justru menyubsidi pendidikan masyarakat yang mampu sebagai akibat dari 

kebijakan penyamarataan pola subsidi pembiayaan pendidikan untuk semua lapisan 

masyarakat. Dalam banyak hal terjadi ketimpangan dalam pembiayaan pendidikan 

yang sebagian besar subsidi diberikan kepada masyarakat perkotaan sebagai 

dampak dari terpusatnya layanan pendidikan yang bemutu baik di daerah perkotaan 

dibandingkan dengan investasi pendidikan untuk masyarakat perdesaan. 

 

Ketimpangan investasi pendidikan tersebut mengakibatkan underinvestment di 

daerah perdesaan dan dapat ditafsirkan bahwa masyarakat perdesaan menyubsidi 

pendidikan masyarakat perkotaan. Padahal, secara umum masyarakat perdesaan 

mempunyai kemampuan ekonomi lemah dibandingkan dengan kemampuan 

masyarakat di perkotaan. Di samping itu, masyarakat perkotaan telah menikmati 

layanan publik yang lebih baik seperti jalan beraspal, ketersediaan listrik, dan 

layanan kesehatan dibandingkan dengan yang diperoleh oleh masyarakat di 

perdesaan.  
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1.4.8 Penyelenggaraan Pendidikan yang Terbuka dan Merata  

Penyelenggaraan pendidikan secara terbuka dan merata adalah untuk memberikan 

keleluasaan bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, termasuk layanan 

pendidikan sepanjang hayat (life long education). Pendidikan yang terbuka juga 

berarti bahwa layanan pendidikan tidak hanya diselenggarakan sebagai pendidikan 

formal secara tatap muka, tetapi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan 

menggunakan kaidah teknologi infomasi dan komunkasi. Pendidikan 

diselenggarakan secara nonformal berupa kursus-kursus dan secara informal oleh 

keluarga (home schooling).  

 

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan secara terbuka dan merata melalui jalur 

formal, nonformal, dan informal merupakan perwujudan dari visi pendidikan nasional 

sebagai pranata sosial serta menghindari terjadinya under investment dalam 

pendidikan. Dengan kondisi geografis dan geologis sebagai negara kepulauan 

terbesar di dunia, adalah tidak mungkin bagi Indonesia untuk melayani kebutuhan 

warga negaranya akan pembelajaran sepanjang hayat melalui jalur pendidikan 

formal. Oleh karena itu, peran jalur pendidikan non formal yang merupakan 

pelengkap, pemerkaya, penutup kekurangan, dan bahkan pengganti pendidikan 

formal menjadi sangat penting untuk Indonesia. Seiring dengan meningkatnya tingkat 

kemajuan bangsa, pendidikan informal menjadi semakin besar peranannya dalam 

proses pembelajaran sepanjang hayat. Di negara yang kehidupannya sudah cerdas 

justru jalur pendidikan informal itulah yang menjadi jalur pendidikan terbesar. 

 

1.4.9 Pelaksanaan Wajib Belajar 

Pandangan filosofis bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia merupakan 

dasar bagi penyelenggaraan program wajib belajar yang harus diikuti oleh semua 

warga negara Indonesia. UUD 1945 dan UU Sisdiknas menetapkan setiap warga 

negara Indonesia wajib menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun dan biayanya 

ditanggung oleh Pemerintah.  

 

Kebijakan pelaksanaan program wajib belajar minimal untuk tingkat pendidikan 

dasar, selain untuk memenuhi tuntutan konstitusi, juga untuk memenuhi komitmen 

global, Millennium Development Goals (MDGs) yang menargetkan pada tahun 2015 

semua negara telah mencapai APK pendidikan dasar 100%. Wajar dikdas 9 tahun 
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adalah prasyarat yang harus dipenuhi agar semua manusia Indonesia bisa menjadi 

pembelajar sepanjang hayat. 

  

1.4.10 Pelaksanaan Otonomi Satuan Pendidikan 

Kebijakan otonomi satuan pendidikan merupakan strategi demokratisasi dalam 

pengelolaan pendidikan yang menekankan pada desentralisasi otoritas kepada 

satuan pendidikan. Otonomi satuan pendidikan bertujuan untuk mendudukkan 

satuan pendidikan beserta pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didiknya 

menjadi subyek yang mandiri, akuntabel, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan. 

Hanya satuan pendidikan seperti itulah yang mampu melaksanakan pendidikan 

kreatif.  

 

UU Sisdiknas menganggap begitu pentingnya otonomi satuan pendidikan. Pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah, otonomi diwujudkan dalam bentuk 

manajemen berbasis sekolah/madrasah, sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi 

diwujudkan dalam bentuk otonomi perguruan tinggi dan otonomi keilmuan.   

 

Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang merupakan pelaksanaan 

dari amanat Pasal 53 UU Sisdiknas bahkan menghendaki otonomi satuan 

pendidikan yang lebih luas lagi karena satuan pendidikan diperlakukan sebagai 

badan hukum yang otonom terhadap badan penyelenggaranya. UU BHP 

menghendaki satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam 

bentuk Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP), yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah dalam bentuk Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah 

(BHPPD), dan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk Badan Hukum 

Pendidikan Masyarakat (BHPM). Namun demikian untuk menghormati dan 

menghargai badan penyelenggara pendidikan masyarakat yang sudah berada 

sebelum UU BHP disahkan, UU ini memberikan toleransi dan memperlakukan badan 

penyelenggara seperti itu dalam bentuk Badan Hukum Pendidikan Penyelenggaran 

(BHP Penyelenggara), yang tetap diberi kewenangan untuk menyelenggarakan 

satuan pendidikan. 
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Berbeda dengan kebijakan pendidikan sentralistik, dimana otoritas satuan 

pendidikan bersumber dari satu otoritas penyelenggaranya berupa delegasi 

kewenangan, sumber otoritas pengelolaan berbasis otonomi pada BHP adalah 

kewenangan atributif yang dimiliki oleh satuan pendidikan sebagai badan hukum. 

Otonomi satuan pendidikan memberikan ruang dan mendorong satuan pendidikan 

beserta pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didiknya untuk mandiri, 

akuntable, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.  

 

1.4.11 Pemberdayaan Peran Masyarakat 

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta 

masyarakat dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan upaya 

untuk pemberdayaan masyarakat sehingga secara sinergi dapat membantu dalam 

pengendalian mutu dan pengawasan pendidikan.  Di samping itu, masyarakat perlu 

diberdayakan untuk mampu menunjang pembiayaan pendidikan sesuai dengan 

kemampuannya.  

 

Kebijakan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan diwujudkan dalam bentuk pengaturan dan bantuan terhadap pengelolaan 

pendidikan berbasis masyarakat, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh, dari, 

dan untuk masyarakat yang dikenal sebagai sekolah swasta.  Adapun 

pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu dan pengawasan 

pendidikan diwujudkan dalam pembentukan dewan pendidikan di tingkat nasional, 

provinsi, kabupaten, dan kota, serta komite sekolah/madrasah pada tingkat satuan 

pendidikan.   

 

1.4.12 Pusat Pembudayaan dan Pembangunan Masyarakat 

Pendidikan sebagai pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat merupakan 

perwujudan dari konsep pendidikan sebagai investasi modal manusia (human capital 

investment) untuk mendukung PuP3B. Kebijakan menjadikan pendidikan sebagai 

instrumen pemberdayaan masyarakat mengacu pada penyelenggaraan satuan 

pendidikan berbasis keunggulan lokal.  
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UU Sisdiknas mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk 

mengembangkan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

menjadi berbasis keunggulan lokal, yang mengacu pada penyesuaian program dan 

kegiatan pendidikan yang menunjang pengembangan kompetensi yang berbasis 

potensi sosial, ekonomi, dan/atau budaya unggulan daerah. Dengan demikian, 

satuan pendidikan dirancang sebagai motor penggerak pembangunan daerah.    

 

1.4.13 Pelaksanaan Pengawasan dalam Sistem Pendidikan Nasional 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan karena 

pertimbangan akuntabilitas, antisipasi perubahan, dan kompleksitas kegiatan 

organisasi. Semua unsur pelaksana misi organisasi dituntut akuntabilitas atas 

kinerjanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perubahan lingkungan 

organisasi perlu disikapi dengan penyesuaian strategi. Organisasi yang besar 

mempunyai kompleksitas tujuan, program, dan kegiatan.  Sistem pengawasan perlu 

dikembangkan agar organisasi dapat mempertahankan dan meneruskan suatu 

rencana atau tujuan (objective), melakukan penyesuaian sesuai perubahan kondisi 

lingkungan organisasi, dan menjamin bahwa tugas-tugas secara normal dikerjakan 

dan terus maju ke arah penyelesaian atau perbaikan. 

 

Kebijakan pengawasan pendidikan dilakukan untuk menjamin terlaksananya 

program dan kegiatan pendidikan sesuai dengan rencana, dan perubahan hanya 

dilakukan atas dasar hasil pemantauan (monitoring) dan evaluasi yang objektif. 

Pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh badan pengawas 

pemerintah dan pemerintah daerah, dewan pendidikan, komite sekolah/madrasah 

pada semua jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-

masing. 


