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2.1  Hasil Capaian Pembangunan Pendidikan Sampai Tahun 2009 

Pembangunan pendidikan merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Melalui pembangunan pendidikan diharapkan dapat dibentuk 

manusia yang berkualitas utuh yang salah satu cirinya adalah sehat jasmani dan 

rohani. Pada periode 2005--2009 Depdiknas telah berhasil mengembangkan 

kebijakan-kebijakan terobosan, yaitu (1) pendanaan massal pendidikan, (2) 

peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik secara massal, (3) penerapan TIK 

secara massal untuk e-pembelajaran dan e-administrasi, (4) pembangunan 

prasarana dan sarana pendidikan secara massal, (5) rehabilitasi prasarana dan 

sarana pendidikan secara massal, (6) reformasi perbukuan secara mendasar, (7) 

peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif, (8) 

perbaikan rasio peserta didik SMK:SMA, (9) otonomisasi satuan pendidikan, (10) 

intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan nonformal dan informal untuk 

menggapaikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang tak terjangkau 

pendidikan formal (reaching the unreached), dan (11) penguatan tata kelola, 

akuntabilitas, dan citra publik pendidikan dengan pendekatan komprehensif. 

 

Berkat kebijakan terobosan tersebut, pembangunan pendidikan telah menunjukkan 

peningkatan akses dan kualitas pendidikan meskipun masih banyak yang harus 

ditingkatkan. Pendidikan sebagai salah satu aspek dalam penentuan human 

development index (HDI) belum mampu mengangkat peringkat HDI Indonesia 

dibandingkan dengan indeks pembangunan manusia negara-negara di lingkungan 

Asia Tenggara, seperti terlihat pada Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1 
Peringkat HDI Indonesia dan Negara-Negara Asia Tenggara Lain Tahun 2006 

HDI Rangking HDI Rangking HDI Rangking

Brunei Darussalam N/A N/A 0.894 30 0.919 27

Singapura N/A N/A 0.922 25 0.918 28

Malaysia 0.805 61 0.811 63 0.823 63

Thailand 0.784 74 0.781 78 0.786 81

Philipina 0.763 84 0.771 90 0.745 102

Indonesia 0.711 108 0.728 107 0.726 109

Vietnam 7.009 109 0.733 105 0.718 114

Myanmar N/A N/A 0.583 132 0.585 135

Cambodia 0.583 129 0.598 131 0.575 136

Negara
2004 2005 2006

 
Sumber : UNDP Human Development Report 2004-2007/2008 

 
Angka HDI Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, tetapi masih di bawah negara-

negara lain di Asia Tenggara seperti Philipina, Thailand, Singapura, Malaysia, dan 

Brunei Darussalam. Hal ini disebabkan oleh penanganan masalah yang berkaitan 

dengan indikator HDI seperti buta aksara, lama bersekolah, angka kematian ibu dan 

anak, serta pendapatan per kapita dilaksanakan lebih agresif di negara-negara 

tersebut dibandingkan dengan di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan 

pendidikan perlu terus ditingkatkan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, 

baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat 

secara terpadu. Reformasi pendidikan merupakan proses panjang untuk mendorong 

terwujudnya daya saing bangsa. 

  

Hingga akhir tahun 2009, pembangunan pendidikan di Indonesia telah 

menunjukkan banyak kemajuan dan hasil yang cukup menggembirakan pada 

semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Secara umum capaian hasil 

pembangunan pendidikan tersebut dikelompokkan ke dalam aspek (1) Perluasan 

dan Pemerataan Akses Pendidikan, (2) Peningkatan Mutu dan Daya Saing 

Pendidikan, dan (3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik. 

 

2.1.1 Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 

Perluasan akses pendidikan diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan 

pendidikan dengan tujuan akhir agar semua warga negara mempunyai kesempatan 

yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan. Selama kurun waktu 2005--

2009 telah dilaksanakan sejumlah program perluasan akses pendidikan sebagai 
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implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikan. 

Pencapaian yang diperoleh dari implementasi tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan kinerja Departemen Pendidikan Nasional selama rentang waktu lima 

tahun, seperti pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 
Capaian Kinerja Perluasan Akses Pendidikan 

 
Perkiraan

2009

1. APK PAUD 39.09% 42.34% 45.63% 48.32% 50.62% 53.90%

2. APK SD/MI/ Paket A 112,5% 111,2% 112,57% 115,71% 116,56% 116,95%

3. APM SD/MI/ Paket A 94.12% 94.30% 94.48% 94.90% 95.14% 95.40%

4. APK SMP/MTs/Paket B 81.22% 85.22% 88.68% 92.52% 96.18% 98.00%

5.
APK 

SMA/SMK/MA/Paket C
49.01% 52.20% 56.22% 60.51% 64.28% 68.20%

6. APK PT/PTA 14.62% 15.00% 16.70% 17.25% 17.75% 18.50%

7 Tingkat Literasi > 15 th 89.79% 90.45% 91.93% 92.80% 94.03% 95.05%

2008No. Indikator  Kinerja

Kondisi 

Awal 

(2004)

2005 2006 2007

 
 

Upaya perluasan akses pendidikan telah berhasil meningkatkan angka partisipasi 

kasar (APK) jenjang PAUD dari 39,09% pada tahun 2004 dan diperkirakan 

menjadi 53,90% pada tahun 2009. Pada jenjang SD/MI/Paket A terjadi 

peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dari 112,5% pada tahun 2004 dan 

diperkirakan menjadi 116,95% pada tahun 2009. Seiring dengan itu angka 

partisipasi murni (APM) dari 94,12% pada tahun 2004 dan diperkirakan menjadi 

95,40% pada tahun 2009. Pada jenjang SMP/MTs/sederajat APK meningkat 

dari 81,22% pada tahun 2004 dan diperkirakan menjadi 98,00% pada tahun 

2009. Demikian pula APK SMA/SMK/MA/sederajat, APK meningkat dari 49,01% 

pada tahun 2004 dan diperkirakan menjadi 68,20% pada tahun 2009. Pada 

jenjang pendidikan tinggi terjadi peningkatan APK dari 14,62% pada tahun 2004 

dan diperkirakan menjadi 18,50% pada tahun 2009. Sementara itu, tingkat literasi 

penduduk usia lebih dari 15 tahun meningkat dari 89,79% pada tahun 2004 dan 

diperkirakan menjadi 95,05% pada tahun 2009. 

 

Walaupun dari segi perluasan akses secara nasional hasil yang dicapai pada 

tahun 2008 tersebut pada semua jenjang melampaui target, dari segi pemerataan 

akses antarprovinsi terlihat disparitas yang cukup lebar. Gambar 2.1 sampai 
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dengan Gambar 2.3 berturut-turut memperlihatkan sebaran capaian APK PAUD, 

APM SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket C, dan APK SMA/SMK/MA/Paket C. 

 

 
Gambar 2.1 Sebaran APK PAUD pada Tahun 2008  

 
Gambar 2.1 menunjukkan bahwa capaian APK PAUD dari 12 provinsi telah berhasil 

melewati target nasional sebesar 53,90%. Sementara itu, APK PAUD di 21 provinsi 

masih di bawah target nasional tahun 2009. Pada Gambar 2.2 terlihat bahwa 

capaian APM SD/MI/Paket A dari 19 provinsi telah melampaui target nasional pada 

tahun 2009 sebesar 95,00%. Sementara itu, capaian APM SD/MI/Paket A di 14 

provinsi masih di bawah target nasional tahun 2009. Bila dilihat capaian APM 

SD/MI/Paket A pada tingkat kabupaten/kota, masih ada 155 kabupaten (42% dari 

370 kabupaten) dan 18 kota (19% dari 93 kota) yang capaian APK SD/MI/Paket A-

nya masih berada di bawah target nasional tahun 2009. Hal yang sama terlihat pada 

APK SMP/MTs/Paket B. Gambar 2.2 memperlihatkan bahwa hampir setengah 

provinsi di Indonesia (16 provinsi atau 48,5%) yang capaian APK-nya masih di 

bawah target nasional tahun 2008, sementara hanya 17 provinsi (51,5%) yang 

capaian APK-nya telah melampaui target nasional tahun 2008. Bila dilihat capaian 
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APK SMP/MTs/Paket B pada tingkat kabupaten/kota, ternyata lebih dari setengah 

jumlah kabupaten di Indonesia (207 kabupaten dari 370 kabupaten atau 56%) yang 

capaian APK-nya masih di bawah target nasional tahun 2008. Pada tingkat kota 

masih ada 1 kota (1% dari 93 kota) yang capaian APK-nya masih di bawah target 

nasional tahun 2008. 

 
Gambar 2.2. Sebaran APM SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B tahun 2008 

 

Data sebaran capaian APM SD/MI/Paket A dan sebaran capaian menunjukkaan 

bahwa walaupun dari segi perluasan akses secara nasional telah melampaui target 

nasional, dari segi pemerataan akses masih terdapat disparitas antarprovinsi, 

antarkabupaten dan antarkota.  

 

Pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C terlihat pula sebaran yang cukup lebar 

capaian APK antarprovinsi, yaitu dari yang tertinggi sebesar 113,61% di Provinsi 

DKI Jakarta sampai yang terendah sebesar 52,04% di Provinsi Sulawesi Barat. 

Pada Gambar 2.3 terlihat bahwa sebanyak 17 provinsi (51,5%) atau lebih dari 

setengah provinsi di Indonesia memiliki APK SMA/SMK/MA/Paket C di bawah 

target nasional tahun 2009. Pada tingkat kabupaten/kota, masih ada 204 

kabupaten/kota dan 4 kota yang capaian APK-nya masih berada di bawah target 

nasional tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan 

menengah, disparitas akses pendidikan antarprovinsi, antarkabupaten, dan 

antarkota masih cukup lebar. 
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Gambar 2.3 Sebaran APK SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2008 

 

Disparitas capaian akses pendidikan yang dinyatakan dalam indikator kinerja 

angka partisipasi pendidikan (APM atau APK) pada berbagai jenjang pendidikan 

antarprovinsi, antarkabupaten, dan antarkota masih terjadi. Disparitas akses 

pendidikan juga terjadi antarkawasan dan antargender, seperti yang ditunjukkan 

pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 
Disparitas Capaian Perluasan Akses Pendidikan 

Antarkawasan dan Antargender 

 
Perkiraan

2009

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

1 Disparitas APK PAUD antara kab. dan kota 6.0 5.4 4.4 4.2 3.6 3.0

2

Disparitas APK SD/MI/SDLB/Paket A antara kab. 

dan kota 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.2

3

Disparitas APK SMP/MTs/SPLB/Paket B antara kab. 

dan kota 25.1 25.1 23.4 23.0 20.2 18.9

4

Disparitas APK SMA/MA/SMK/SMALB/ Paket C 

antara kab. dan kota 33.1 33.1 31.4 31.2 30.0 29.2

1 Rasio Kesetaraan gender jenjang PAUD 60.0 65.0 70.0 75.0 85.0 96.0

2

Rasio Kesetaraan gender  jenjang 

SD/MI/SDLB/Paket A 60.0 65.0 70.0 75.0 85.0 96.0

3

Rasio Kesetaraan gender jenjang 

SMP/MTs/SPLB/Paket B 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 96.0

4

Rasio Kesetaraan gender jenjang pendidikan 

menengah 93.8 93.9 94.5 94.6 95.6 95.9

5

Rasio Kesetaraan gender  jenjang pendidikan 

tinggi 90.1 90.4 99.8 99.4 102.3 101.0

6 Rasio Kesetaraan gender persentase buta aksara 92.7 93.4 94.7 94.9 96.8 97.8

Antar gender

2007

Antara Kabupaten dan Kota 

sebagai perbandingan antara 

desa dan kota

2008Jenis Disparitas No Indikator Kinerja Kunci 2004 2005 2006
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Tabel 2.3 menunjukkan bahwa dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 secara 

umum terjadi pengurangan angka disparitas akses pendidikan antarkawasan dan 

antargender. Disparitas APK PAUD antara kabupaten dan kota menurun dari 6,0% 

pada tahun 2004 menjadi 3,61% pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 

3% pada tahun 2009, disparitas APK SD/MI/Paket A/sederajat antara kabupaten dan 

kota menurun dari 2,5% pada tahun 2004 menjadi 2,3% pada tahun 2008 dan 

diperkirakan turun menjadi 2,2% pada tahun 2009, disparitas APK SMP/MTs/Paket 

B/sederajat menurun dari 25,1 pada tahun 2004 menjadi 20,2% pada tahun 2008 

dan diperkirakan turun menjadi 18,9% pada tahun 2009, dan disparitas APK 

SMA/SMK/MA/Paket C/sederajat menurun dari 33,1% pada tahun 2004 menjadi 30% 

pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 29,2% pada tahun 2009. Namun 

demikian, dalam hal APK SD/MI/sederajat, APK SMP/MTs/sederajat, dan APK 

SMA/SMA/sederajat, disparitas antarkawasan tersebut masih belum sesuai dengan 

target. 

 

Sementara itu, rasio kesetaraan gender pada jenjang pendidikan PAUD meningkat 

dari 60% pada tahun 2004 diperkirakan menjadi 96% pada tahun 2009, rasio 

kesetaraan gender pada jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A meningkat dari 

60% pada tahun 2004 diperkirakan menjadi 96% pada tahun 2009, rasio kesetaraan 

gender pada jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B meningkat dari 70% 

pada tahun 2004 diperkirakan menjadi 96% pada tahun 2009, rasio kesetaraan 

gender pada jenjang pendidikan menengah meningkat dari 93,8% pada tahun 2004 

diperkirakan menjadi 95,9% pada tahun 2009 serta pada jenjang pendidikan tinggi 

naik dari 90,1% pada tahun 2004 diperkirakan menjadi 101% pada tahun 2009. 

Rasio kesetaraan gender pada buta aksara juga diperkirakan meningkat dari 92,7% 

pada tahun 2004 menjadi 97,8% pada tahun 2009. 

 

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis guru. 

Dengan kata lain, guru merupakan komponen yang sangat krusial di satuan 

pendidikan. Tidak hanya mutu guru, jumlah guru di sekolah harus seimbang dengan 

jumlah siswa di sekolah tersebut. Keterbatasan jumlah guru di sebuah sekolah dapat 

berakibat pada jumlah siswa yang dapat diterima di sekolah tersebut, yang berarti 

mengurangi akses calon peserta didik untuk memperoleh pendidikan 

 



 

 

24 

BAB II 
KONDISI UMUM PENDIDIKAN 

PADA AKHIR TAHUN 2009 
 

Pada jenjang SD, secara nasional rasio guru terhadap siswa telah sangat baik, yaitu 

20 siswa per guru. Namun, bila dilihat rasio tersebut di setiap provinsi, terlihat 

disparitas yang sangat lebar, yaitu dari 33 siswa per guru di Provinsi Papua hingga 

13 siswa per guru di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Selatan 

(Gambar 2.4.). 
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(a) SD                                                                                                               (b) SMP 

Gambar 2.4 Rasio Guru terhadap Siswa SD dan SMP 

 
Pada jenjang SMP secara nasional rasio guru terhadap siswa telah mencapai 14 

siswa per guru, tetapi jika dilihat data per provinsi, juga terdapat disparitas rasio guru 

terhadap siswa yang cukup lebar antarprovinsi. Hal ini terlihat pada Gambar 2.4. 

Rasio guru terhadap siswa di Provinsi Gorontalo dan Provinsi D.I. Yogyakarta telah 

mencapai 12 siswa per guru, sementara di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di 

Provinsi Banten rasio guru terhadap siswa adalah masing-masing 27 dan 28 siswa 

per guru.  

 



 

 

25 

RENCANA STRATEGIS 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
TAHUN 2010 - 2014 

Pada jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK) rasio guru terhadap siswa 

secara nasional masing-masing telah mencapai 18 dan 25 guru per siswa. Namun, 

seperti halnya pada SD dan SMP sebaran guru antarprovinsi tidak merata, seperti 

terlihat pada Gambar 2.5. Terdapat provinsi-provinsi dengan rasio guru terhadap 

siswa yang sangat baik seperti di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi D.I. Yogyakarta, 

dan Provinsi Gorontalo (12 siswa per guru) pada SMA, dan di Provinsi Maluku (11 

siswa per guru) pada SMK. Sementara itu, rasio guru terhadap siswa SMA di 

Provinsi Papua Barat adalah 29 guru per siswa, dan rasio guru terhadap siswa SMK 

di Provinsi Aceh adalah 49 siswa per guru dan di Provinsi Sulawesi Utara adalah 54 

siswa per guru. 
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(b). SMA       (b). SMK 

Gambar 2.5 Rasio Guru terhadap Siswa SMA dan SMK 

 

Bila rasio guru terhadap siswa di Indonesia dibandingkan dengan rasio guru 

terhadap siswa di negara-negara lain, secara nasional, rasio guru terhadap siswa di 

Indonesia pada jenjang SD sudah mendekati rasio di negara-negara maju seperti 

Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat (Gambar 2.6). Sementara itu, pada jenjang 
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SMP, bahkan lebih baik dibandingkan dengan rasio di Amerika Serikat dan Inggris. 

Namun, seperti telah diuraikan di muka, masih ada provinsi di Indonesia dengan 

rasio guru terhadap siswa pada jenjang SD sebesar 55. Hal ini menunjukkan bahwa 

disparitas rasio guru terhadap siswa antarprovinsi di Indonesia khususnya pada 

jenjang SD masih sangat lebar. Demikian pula walaupun rasio guru terhadap siswa 

pada jenjang SMP termasuk yang sangat rendah, disparitas antarprovinsi masih 

cukup lebar. 

SD SMP

Source: Edstats database
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Gambar 2.6 Perbandingan Rasio Guru terhadap Siswa di Berbagai Negara 

 

Indikator yang juga berkaitan dengan akses untuk memperoleh pendidikan adalah 

angka buta aksara. Upaya penuntasan buta aksara di Indonesia telah menunjukkan 

hasil yang menggembirakan (Tabel 2.4). 

 

Pada tahun 2008 angka keaksaraan mencapai 94,03% yang berarti sudah 

melampaui target nasional yaitu sebesar 93,78%. Namun, masih ada 11 provinsi 

yang angka buta aksaranya di bawah 95%. Bila dilihat angka buta aksara 

berdasarkan gender, pada Tabel 3.3 terlihat bahwa rata-rata nasional angka 

keaksaraan laki-laki adalah 95,73% dan angka keaksaraan perempuan adalah 

92,49%. Berdasarkan gender, masih ada 14 provinsi dengan angka keaksaraan 

perempuan masih di bawah 95% dan ada 10 provinsi dengan angka keaksaraan laki-

laki masih di  bawah 95%. 
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Tabel 2.4  
Angka Keaksaraan Perempuan dan Laki-laki Tahun 2008 

 

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 DKI Jakarta 3.328.115 99,52 3.494.427 99,19 6.815.104 99,35

2 Sulawesi Utara 835.651 99,44 803.963 98,97 1.621.052 99,20

3 Sumatra Barat 1.578.248 98,85 1.667.411 98,08 3.218.357 98,44

4 Riau 1.837.426 98,72 1.631.679 97,47 3.435.252 98,11

5 DI Yogyakarta 1.384.565 98,47 1.373.010 97,29 2.732.672 97,86

6 Sulawesi Barat 357.755 98,31 355.946 97,02 706.732 97,64

7 Banten 3.272.066 98,32 3.191.830 96,98 6.397.649 97,63

8 Kalimantan Tengah 741.086 98,25 656.736 96,55 1.384.572 97,42

9 Gorontalo 336.310 98,15 330.216 96,70 659.585 97,40

10 Maluku 439.053 98,16 422.115 96,65 853.002 97,39

11 Kalimantan Timur 1.131.459 98,12 994.704 96,27 2.105.932 97,22

12 Sumatra Selatan 2.435.054 98,02 2.368.902 96,44 4.743.152 97,20

13 Sumatra Utara 4.272.449 97,96 4.335.433 96,48 8.516.965 97,18

14 Bangka Belitung 418.197 97,64 363.559 95,29 774.151 96,50

15 Jawa Barat 14.487.697 97,52 13.998.030 95,53 28.133.900 96,49

16 Jambi 966.060 97,53 908.256 95,43 1.857.252 96,47

17 Sulawesi Tengah 846.645 97,48 794.301 95,33 1.623.357 96,39

18 Kepulauan Riau 469.772 97,33 490.789 95,54 950.373 96,37

19 Kalimantan Selatan 1.197.560 97,17 1.180.580 95,01 2.349.633 96,04

20 Maluku Utara 310.874 96,79 295.524 94,16 599.430 95,44

21 Bengkulu 563.571 96,72 533.252 94,01 1.086.180 95,34

22 NAD 1.404.422 96,60 1.409.176 94,13 2.784.139 95,30

23 Lampung 2.566.409 96,24 2.368.205 93,00 4.879.223 94,60

24 Nusa Tenggara Timur 1.404.269 94,78 1.402.182 91,07 2.777.270 92,82

25 Sulawesi Tenggara 638.144 94,74 636.869 91,00 1.260.934 92,76

26 Jawa Tengah 11.256.734 94,43 11.167.032 90,44 22.171.237 92,32

27 Kalimantan Barat 1.385.884 94,27 1.290.206 89,60 2.644.161 91,87

28 Irian Jaya Barat 248.968 94,28 206.246 88,48 450.507 91,48

29 Jawa Timur 13.143.054 92,46 12.808.261 87,05 25.512.941 89,55

30 Sulawesi Selatan 2.392.845 91,57 2.517.903 86,54 4.856.447 88,81

31 Bali 1.235.635 91,90 1.140.741 85,49 2.348.862 88,59

32 Nusa Tenggara Barat 1.241.150 89,31 1.319.263 83,32 2.530.737 85,98

33 Papua 629.870 85,92 486.453 72,61 1.102.423 79,36

Jumlah 78.756.998 95,73 76.943.197 92,49 153.883.183 94,03

NO Provinsi
Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan

 

 

2.1.2 Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan  

Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan diarahkan untuk mewujudkan proses 

dan keluaran pendidikan yang bermutu. Mewujudkan mutu pendidikan bukan hal 

yang mudah apalagi bila dikaitkan dengan fungsi dan tujuan seperti tertulis dalam 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, 

capaian pembangunan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

seperti nilai ujian nasional siswa, jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi, 

jumlah Sekolah Bertaraf  Internasional (SBI) atau Rintisan SBI (RSBI), dan jumlah  
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perolehan medali pada berbagai olimpiade ilmiah Internasional dapat dijadikan 

indikator kinerja.  

 

Demikian pula pada jenjang pendidikan tinggi, kualifikasi dosen, jumlah perguruan 

tinggi atau program studi yang masuk jajaran 500 perguruan tinggi atau program 

studi terbaik dunia, jumlah publikasi ilmiah dosen, dan jumlah hasil penelitian dosen 

yang berhasil dipatenkan merupakan indikator kinerja penting untuk menuju World 

Class University (WCU).  

 

Salah satu indikator kinerja peningkatan mutu pendidikan adalah rata-rata nilai ujian 

nasional (UN) siswa. Rata-rata nilai UN siswa SD pada tahun 2008 telah mencapai 

7,03 (Tabel 2.5.) yang berarti telah melampaui target, yaitu 5. Sementara itu, rata-

rata nilai UN siswa SMA/SMK/MA telah mencapai 7,17 yang berarti juga telah 

melampaui target sebesar 7,00.  

Tabel 2.5 
Rerata Nilai Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA  

Tahun 2004--2008 
 

2005 2006 2007 2008

1 Rerata nilai UN SD/MI - - - - 7.03

2 Rerata nilai UN SMP/MTs 5.26 6.28 7.05 7.02 6.87

3 Rerata nilai UN SMA/SMK/MA 5.31 6.52 7.33 7.14 7.17

No. Indikator Kinerja Kunci

Kondisi 

Awal 

(2004)

Realisasi

 
 
 

Jika data ujian tersebut diuraikan lebih lanjut (Tabel 2.6) terungkap bahwa per-

sentase kelulusan peserta ujian dari mulai jenjang SMP/MTs hingga jenjang 

SMA/SMK/MA dari tahun ajaran 2004/2005 sampai tahun 2007/2008 mengalami 

kenaikan walaupun tidak secara konsisten atau berfluktuasi dari tahun ke tahun. 

Rata-rata nilai UN SMP/MTs adalah sebesar 6,87 dengan tingkat kelulusan sebesar 

92,76%. Rata-rata nilai ujian SMP/MTs tersebut masih di bawah target 2008 yaitu 7. 

Hal ini mengkhawatirkan karena di samping target nasional tidak tercapai, juga 

tingkat kelulusan masih di bawah 95%. 

 
Pada jenjang SMA/MA, dilihat dari tingkat kelulusan per bidang studi, terlihat bahwa 

tingkat kelulusan ujian SMA/MA jurusan IPA adalah sebesar 94,08%, jurusan IPS 
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sebesar 89,42%, jurusan Bahasa sebesar 90,16%, dan jurusan Agama sebesar 

91,19%. Sementara itu, tingkat kelulusan peserta ujian SMK adalah sebesar 92,58%.  

 
Tabel 2.6 

Tingkat Kelulusan dan Rerata Nilai Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA  
Tahun 2004--2008 

 

Jumlah 

Peserta

Lulus 

(%)

Rerata

Nilai UN

Jumlah 

Peserta

Lulus 

(%)

Rerata

Nilai UN

Jumlah 

Peserta

Lulus 

(%)

Rerata

Nilai UN

Jumlah 

Peserta

Lulus 

(%)

Rerata

Nilai UN

1 SD/MI - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,287,783 100 0

2 SMP/MTs - 2,967,517 87 6.44 3,042,210 93 7.05 3,217,673 93 7.02 3,282,376 93 6.87

IPA 475716.599 88 6.80 489056.974 95 7.64 550,060 95 7.51 577,331 94 7.43

IPS 823,800 77 6.13 788,114 91 7.07 792,989 91 6.83 815,473 89 7.05

BHS 44247.697 80 6.60 420,945 91 7.29 569,899 92 7.26 43,059 90 7.01

AGAMA - - - 2,679 91.19 7.26

4 SMK - 237,467 78 6.13 643,272 91 6.82 681,257 93 7.19 691,792 93 7.10

Tahun Pelajaran

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

3 SMA/MA

NO
Jenjang 

Pendidikan

Program 

Studi

 
 

Selain nilai dan persentase kelulusan ujian nasional, kualifikasi dan profesionalisme 

guru merupakan indikator mutu pendidikan yang sangat penting. Tabel 2.7 

memperlihatkan kualifikasi guru dan dosen, serta profesionalismenya.  

 
Tabel 2.7 

Kualifikasi dan Profesionalisme Guru dan Dosen 
 

No. Indikator Kinerja Kunci 

Realisasi 
Perkiraan 

2009 
(%) 

Kondisi 
Awal 

2004 (%) 

2005 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

1 
Guru yg memenuhi kualifikasi 
S-1/D-4  30 30 36,9 43,9 47,0 49.5 

2 
Dosen memenuhi kualifikasi  
S-2/S-3  50 50 54,0 50,6 52,9 58 

3 
Pendidik memiliki 
sertifikat  pendidik: 

- Guru 0 0 0.9 7,8 15.2 23 

- Dosen 0 0 0 0 7,4 15 

 

Persentase guru dengan kualifikasi S-1/D-4 diperkirakan sebesar 49.5% pada tahun 

2009 yang berarti telah melebihi target nasional sebesar 37,5%. Namun, persentase 

dosen yang berkualifikasi S-2/S-3 pada tahun 2009 sebesar 58% masih di bawah 

target nasional sebesar 65%. Berkaitan dengan sertifikat sebagai pendidik, 

persentase guru dan dosen yang sudah bersertifikat masing-masing sebesar 23% 

dan 15%, masih di bawah target. 

 
Selain kuantitas, kualitas guru merupakan aspek yang sangat krusial dalam upaya 

menghasilkan lulusan yang bermutu pada semua jenjang pendidikan serta mutu dan 

relevansi pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Gambar 2.8 
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memperlihatkan sebaran persentase guru dengan kualifikasi S-1/D-4 ke atas pada 

jenjang TK dan SD. 

 

Persentase guru TK/TKLB dan guru SD/SDLB berkualifikasi ≥ S-1/D-4 berturut-turut 

13% dan 21%, sementara target nasional tahun 2009 adalah 40%. Dengan 

demikian, hanya Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Riau untuk TK/TKLB 

dan hanya provinsi DKI Jakarta saja untuk SD/SDLB yang telah melampaui target 

nasional tahun 2009 (Gambar 2.8). 
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              Gambar 2.7 Persentase Jumlah Guru TK dan SD Berkualifikasi ≥ S-1/D-4 

 

Pada tingkat satuan pendidikan SMP dan jenjang pendidikan menengah situasi 

sangat berbeda. Untuk SMP/SMPLB semua provinsi telah melampaui target nasional 

40% kecuali Provinsi Maluku. Untuk SMA/SMLB dan SMK bahkan semua provinsi 

telah mencapai target nasional 40%  (Gambar 2.9). Kenyataan ini menunjukkan 

bahwa untuk periode 2010-2014 peningkatan kualifikasi guru hingga S-1/D-4 

tampaknya tidak terlalu sulit untuk SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK. Tugas 

peningkatan kualifikasi ini akan berat pada TK dan SD/SDLB. 
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     Gambar 2.8 Persentase Jumlah Guru SMP, SMA, dan SMK yang Berkualifikasi ≥ S-1/D-4 

 
Upaya lain untuk peningkatan mutu guru adalah melalui program sertifikasi guru 

yang merupakan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen telah dilaksanakan sejak 

Tahun 2006. Sampai tahun 2008 sertifikasi guru telah mencapai 15,2%, masih di 

bawah target nasional (20%). Namun, tingkat kelulusan sudah di atas 90%. 

 

Bila dilihat jumlah guru yang sudah bersertifikat di setiap provinsi, Gambar 2.10 

menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali merupakan daerah 

dengan persentase jumlah guru yang bersertifikat tinggi, yaitu berturut-turut sebesar 

23,45% dan 22,93%. Sementara itu daerah dengan persentase jumlah guru yang 

bersertifikat rendah adalah Provinsi Kepulauan Riau (5,48%) dan Provinsi Sumatera 

Selatan (7,08%).  
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Gambar 2.9 Persentase Guru yang Bersertifikat Per Provinsi 

 
Berkaitan dengan program sertifikasi dan kewajiban guru mengajar, kajian Bappenas 

tahun 2008 menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang 

pendidikan menengah banyak guru yang mengajar kurang dari 24 jam/minggu 

terutama pada level SMP dan SMA/SMK (Gambar 2.11).  

 

Bila dirata-ratakan untuk seluruh jenjang, lebih dari setengah jumlah guru (57%) 

mengajar kurang dari 24 jam/minggu. Dari hasil kajian ini timbul kekhawatiran bahwa 

program peningkatan kualifikasi guru dan sertifikasi tidak akan berdampak pada 

peningkatan mutu pendidikan khususnya peningkatan mutu hasil belajar peserta 

didik jika tidak ada pengendalian dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban 

mengajar guru. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi selama lima tahun 

mendatang. 



 

 

33 

RENCANA STRATEGIS 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
TAHUN 2010 - 2014 

 
 

Gambar 2.10 Persentase Guru Berdasarkan Jumlah Jam Mengajar  pada SD, SMP, dan 
SMA/SMK 

Upaya peningkatan mutu guru harus diimbangi dengan kesejahteraan guru. Hal ini 

ditunjukkan dari perhatian pemerintah dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk 

kesejahteraan guru yang signifikan, antara lain, melalui tunjangan profesi, tunjangan 

khusus, dan tunjangan fungsional. Data realisasi dan perkiraan anggaran sejak 

tahun 2006 sampai tahun 2009 terlihat pada Gambar 2.12 

Sumber: Bappenas 2009
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Gambar 2.11 Realisasi dan Perkiraan Jumlah Anggaran untuk Gaji  

dan Tunjangan Lain bagi Guru 

 

Program pengembangan sekolah/madrasah bertaraf internasional (SBI) telah 

menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada Tabel 2.9 terlihat peningkatan 

jumlah sekolah bertaraf internasional dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 telah 

terbentuk 207 SD, 277 SMP, 259 SMA, dan 300 SMK berstandar internasional atau 

dirintis berstandar internasional. Hasil yang sama juga terjadi pada program 

sekolah/madrasah berbasis keunggulan lokal. Hingga tahun 2008 telah 

dikembangkan sebanyak 100 SMA dan 341 SMK berbasis keunggulan lokal (Tabel 

2.8). 
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Tabel 2.8  
Realisasi Pembentukan SBI, Sekolah Berkeunggulan Lokal dan Perolehan Medali Emas pada 

Olimpiade Internasional 2005--2008 
 

No. Indikator Kinerja Kunci 

Realisasi 
 

Kondisi Awal 
(2004) 

2005 2006 2007 2008 

Target 
2009 

1 Sekolah bertaraf atau dirintis 
untuk bertaraf Internasional 
(kumulatif) 

13 15 296 749 1043 1153 

a. SD   22 141 207 273 

b. SMP   34 170 277 277 

c. SMA   100 259 259 300 

d. SMK   140 179 300 303 

2 Sekolah berbasis keunggulan 
lokal 

  351 468 558 558 

a. SMA   100 100 100 100 

b. SMK   200 317 341 341 

3 Perolehan medali emas pada 
Olimpiade Internasional 

13 15 51 51 117 117 

 

Dalam hal prestasi siswa-siswa Indonesia di ajang internasional, pada tahun 2008 

telah diperoleh 117 medali emas (Tabel 2.8). Capaian ini jauh di atas target nasional 

sebesar 20 medali emas. Distribusi medali emas tersebut pada jenjang pendidikan 

dasar adalah 52 medali, pada jenjang pendidikan menengah 36 medali dan pada 

jenjang pendidikan tinggi 29 medali. Prestasi ini menunjukkan bahwa wakil-wakil 

peserta didik Indonesia mampu bersaing dengan peserta dari negara-negara lain.  

 
Walaupun sebagian siswa telah berhasil mengukir prestasi di tingkat internasional 

dengan memenangkan medali emas dalam berbagai ajang olimpiade internasional, 

prestasi siswa Indonesia secara umum masih memprihatinkan. Bila dilihat dari skor 

PISA (Programme for International Students Assessment) yang dilaksanakan oleh 

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) terlihat bahwa 

nilai PISA Indonesia tahun 2006 sebesar 1.183  masih jauh di bawah rata-rata 

negara Non OECD (1.310) (Tabel 2.9). Capaian PISA antar negara cenderung 

berkorelasi positif dengan tingkat pendapatan perkapitanya. Tidak aneh kalau 

Indonesia yang berpendapatan perkapita terendah kedua dari 58 negara peserta 

program PISA mencapai skor yang rendah. Namun, jika dilihat perkembangan dari 

tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, Indonesia memberikan kecenderungan 

kenaikan nilai PISA dan berkebalikan dengan kecenderungan nilai PISA rata-rata 

negara non-OECD yang cenderung turun. Justru pada tahun 2006, Indonesia 

mengalami lonjakan skor PISA terbesar di antara semua negara peserta baik negara 

OECD maupun non OECD.  
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Jika dilihat dari konfigurasi penilaian PISA yang terdiri dari tingkat literasi, numerasi, 

dan sains, Indonesia masih jauh di bawah rerata skor negara OECD. Sementara itu, 

untuk bidang sains, perkembangan nilai PISA cenderung stagnan. Kondisi ini 

mengkhawatirkan dan berkebalikan dengan banyak medali yang diperoleh Indonesia 

dalam berbagai kompetisi di bidang sains. 

 
Tabel 2.9 

Skor Tes PISA untuk Aspek Literasi, Numerasi, Sains Indonesia dan Negara-Negara Lain  
(OECD dan non-OECD) dari Tahun 2001--2006 

 

Negara Tahun 
Skor 

Literasi Numerasi Sains total 

OECD (30 negara)           

  2001 505 501 504 1.510 

  2003 498 502 502 1.502 

  2006 488 500 503 1.491 

  Kenaikan dari 2003 ke 2006 -10 -2 1 -11 

Non OECD (28 negara)          

  2001 443 439 444 1.326 

  2003 451 450 463 1.364 

  2006 430 429 451 1.310 

  Kenaikan dari 2003 ke 2006 -21 -21 -12 -54 

Indonesia          

  2001 373 369 395 1.137 

  2003 383 362 397 1.142 

  2006 395 393 395 1.183 

  Kenaikan dari 2003 ke 2006 12 31 -2 41 

 

Pada jenjang pendidikan tinggi, beberapa perguruan tinggi dan program studi di 

beberapa perguruan tinggi telah mampu bersaing di tataran global. Sebagai contoh 

UI, UGM, dan ITB sejak tahun 2006 secara konsisten berada pada kelompok 500 

perguruan tinggi terbaik dunia (Tabel 2.10). 

Tabel 2.10 
Peringkat PT terbaik 

 

No. 
 

Perguruan 
Tinggi 

Peringkat 500 THES THES 200 ASIA 

Kondisi 
Awal 

(2004) 
2005 2006 2007 2008 2009 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

UI 

ITB 

UGM 

UNAIR 

IPB 

UNDIP 

UNIBRAW 

UNS 

UT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

420 

408 

341 

475 

- 

- 

- 

- 

Mendapat 
akreditasi dari 

ICDE 

250 

258 

270 

- 

- 

495 

- 

- 

47 Prodi 
mendapat 
akreditasi 

ICDE 

395 

369 

360 

401-500 

401-500 

401-500 

- 

- 

47 Prodi 
mendapat 
akreditasi 

ICDE  

287 

315 

316 

500+ 

500+ 

500+ 

- 

- 

47 Prodi 
mendapat 
akreditasi 

ICDE 

50 

80 

63 

130 

119 

171 

191 

171 
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2.1.3 Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik 

Dalam aspek tata-kelola, sudah banyak prestasi yang dicapai Departemen 

Pendidikan Nasional sejak tahun 2004 sampai tahun 2009 seperti dapat dilihat pada 

Tabel 2.11. Dalam aspek pengelolaan anggaran Depdiknas sudah berhasil mencapai 

opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK. Dari sisi akuntabilitas kinerja 

organisasi yang dinilai melalui LAKIP, Depdiknas berhasil mendapatkan peringkat 

ketiga pada tahun 2006 dan peringkat pertama pada tahun 2007. Sementara itu, 

temuan BPK terjadi penurunan dari 0,30% pada tahun 2006 menjadi 0,04% pada 

tahun 2009. Dalam rangka peningkatan manajemen mutu layanan pendidikan 

Departemen Pendidikan Nasional telah berhasil mendorong tingkat layanan berbasis 

standar internasional (ISO) pada tahun 2006, yaitu 2 sertifikat dari 42 unit kerja, 2007 

24 sertifikat, 2008 42 sertifikat dari 42 unit kerja. Sementara itu, untuk 

LPMP/P4TK/BPPNFI telah meningkat dari 11 sertifikat dari 47 UPT menjadi 47 

sertifikat dari 47 UPT. 

Tabel 2.11 
Capaian Kinerja Tata-Kelola Departemen Pendidikan Nasional 2004--2008 

 

No Indikator Kinerja Kunci 2004 2005 2006 2007 2008 
Perkiraan 

2009 
1 
 
 

Opini BPK atas Laporan Keuangan  
Depdiknas 

Opini BPK  
belum  
diterapkan 

Opini BPK  
belum   
diterapkan 

Disclaimer 
  
  

Disclaimer 
  
  

Wajar Dengan 
Pengecualian 

Wajar Tanpa 
Pengecualian 

2 Peringkat LAKIP    Peringkat 3 Peringkat 1 Peringkat 1 

3 
 
 

Persentase Temuan BPK tentang  
Penyimpangan di Depdiknas 
terhadap Objek yang Diperiksa 

0,70% 
 
 

0,49% 
 
 

0,36% 
 
 

0,30% 
 
 

0,13% 
 

0,03% 
 

4 Persentase Temuan Itjen tentang  
Penyimpangan di Depdiknas 
terhadap Objek yang Diperiksa 

0,30% 
 
 

0,10% 
 
 

0,30% 
 
 

0,17% 
 
 

0,04% 
 
 

0,04% 
 

5 Aplikasi SIM (Kumulatif)     3 aplikasi 13 aplikasi 14 aplikasi 14 aplikasi 

6 
 

Sertifikat ISO 9001:2000 yang 
Diraih Satker Eselon II (Kumulatif) 

  
  

  
  

2 dari 42 
Satker  

24 dari 42 
Satker 

42 dari 42 
Satker 

42 dari  42 
Satker 

7 
 

Sertifikat ISO 9001:2000 yang 
Diraih UPT (Kumulatif) 

  
  

11 dari 47 
UPT 

16 dari 47 
UPT 

24 dari 47 
UPT 

47 dari 47 UPT 
  

47 dari 47 UPT 
  

 

2.2  Kondisi Eksternal Lingkungan Pendidikan 

Pembangunan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti sosial 

budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Pengaruh kondisi eksternal terhadap 

pendidikan dijelaskan sebagai berikut: 

 

2.2.1 Sosial Budaya 

Selama lima tahun mendatang, Indonesia menghadapi tekanan jumlah penduduk 

yang makin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2009 diperkirakan sebesar 
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231 juta jiwa diperkirakan meningkat mencapai sekitar 249,7 juta jiwa pada tahun 

2015. Sejalan dengan itu, berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan 

mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, 

meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun 

demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting 

diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka 

mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia 

produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia nonproduktif. Persebaran dan 

mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan 

persebaran dan kepadatan penduduk antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa serta 

antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.  

 

Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan indeks 

pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) mengakibatkan 

rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Pembangunan 

pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Angka HDI Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, namun masih di 

bawah negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Vietnam, Philipina, Thailand, 

Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sementara itu, tantangan yang 

dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang 

berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan 

pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan 

jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat 

pendidikan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat, termasuk antara penduduk 

kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara 

penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antarjenis kelamin. Tantangan dalam 

pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi 

termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, antarjenis 

kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan pendidikan 

dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh 

termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, 

kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan 

daya saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan 

pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan bonus demografi.  

 

Disparitas antargender dalam bidang pendidikan merupakan permasalahan yang 

dijumpai. Di beberapa daerah dan dalam beberapa aspek kehidupan, disparitas 
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gender merupakan warisan budaya. Adalah fakta bahwa pada pada masa lalu, 

partisipasi perempuan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam 

bidang pendidikan sangat terbatas. Berkat perjuangan R.A. Kartini, secara lambat 

laun perempuan Indonesia mulai mendapat momentum dalam kehidupan 

bermasyarakat, khususnya setelah kemerdekaan, dan terutama di perkotaan. 

Namun demikian, sisa-sisa warisan budaya tersebut hingga kini masih terasa 

terutama di daerah perdesaan dan di daerah yang ikatan budayanya masih sangat 

kuat. Berdasarkan data Human Development Report 2007/2008 dari UNDP, 

peringkat Indeks Pembangunan Gender (Gender-related Development Index) 

Indonesia adalah pada urutan ke-93 dari 177 negara. Bila dibandingkan dengan data 

pada tahun 2002 (urutan GDI ke-92 dari 144 negara) tampaknya ada perbaikan, 

tetapi tidak terlalu nyata. 

 

Sebagai salah satu negara besar, peran Indonesia dalam percaturan global tidak 

dapat dipandang kecil. Salah satu tantangan global yang dihadapi adalah komitmen 

Dakar mengenai Education For All (EFA). Komitmen Dakar dengan enam tujuan 

yang harus dicapai selambat-lambatnya pada tahun 2015 adalah: (1) memperluas 

kesempatan pendidikan untuk anak usia dini, (2) menyediakan program wajib belajar 

pendidikan dasar gratis untuk semua penduduk, (3) mempromosikan pembelajaran 

dan pendidikan kecakapan hidup atau pendidikan keterampilan bagi anak remaja 

dan dewasa, (4) meningkatkan angka melek aksara bagi orang dewasa sebesar 

50%, (5) meningkatkan paritas gender pada tahun 2005 dan kesetaraan gender 

pada tahun 2015, dan (6) meningkatkan mutu pendidikan. Semua komitmen tersebut 

telah dilaksanakan dan telah dipenuhi, kecuali kesetaraan jender pada jenjang 

pendidikan menengah.  

 

Komitmen global yang lain adalah partisipasi Indonesia dalam PuP3B. Sejak tahun 

2005 Perserikatan Bangsa-Bangsa mencanangkan UN Decade of Education for 

Sustainable Development 2005--2014 sebagai salah satu dari empat UN Decade for 

Education. UNESCO ditunjuk sebagai lembaga yang mengepalai program EfSD atau 

PuP3B ini. Pendidikan (formal, nonformal, dan informal) dipilih sebagai wahana 

karena merupakan instrumen kuat yang efektif untuk melakukan komunikasi, 

memberikan informasi, penyadaran, dan pembelajaran serta dapat untuk 

memobilisasi massa/komunitas, serta menggerakkan bangsa ke arah kehidupan 

masa depan yang berkembang secara berkelanjutan sehingga lahirlah program 
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Education for Sustainable Development (EfSD) atau Pendidikan untuk 

Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B). 

Partisipasi Indonesia dalam PuP3B merupakan peluang karena Indonesia dapat ikut 

berperan dalam melestarikan dunia demi generasi yang akan datang. Melalui PuP3B 

dilakukan upaya mendidik manusia agar sadar tentang tanggung jawab individual 

yang harus dikontribusikan, menghormati hak-hak orang lain, alam dan diversitas, 

dan dapat menentukan pilihan/keputusan yang bertanggung-jawab, serta mampu 

mengartikulasikan semua itu dalam tindakan nyata (think globally, but act locally). 

Melalui PuP3B terbangun kapasitas komunitas/bangsa yang mampu membangun, 

mengembangkan, dan mengimplementasikan rencana kegiatan yang mengarah 

kepada perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan, 

yaitu kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, 

berbasis keadilan sosial dengan mempertimbangkan kelestarian beberapa eco-

system, antara lain (1) pengembangan kualitas SDM dan teknologi ramah 

lingkungan, (2) pemeliharaan lingkungan dan diversivitas, (3) keselarasan dan 

kelestarian budaya, dan (4) keseimbangan produksi dan konsumsi. Semua itu 

berujung pada terbangunnya insan yang berakhlak mulia. Pemerintah telah 

menetapkan kebijakan dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) tahun 

2015, yaitu mewujudkan anak Indonesia yang cerdas/ceria dan berakhlak mulia 

melalui upaya perluasan aksesibilitas, peningkatan kualitas dan efisiensi pendidikan, 

serta partisipasi masyarakat.  

 

Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju 

pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya 

hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara 

berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan 

tanah oleh industri, pertanian, dan rumah tangga memberi dampak negatif yang 

mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan 

dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka 

panjang juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan 

global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, 

pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. 

Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi 

alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh generasi 

sekarang maupun mendatang sehingga memerlukan berbagai penelitian, 
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perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari selain upaya ke arah pematenan (hak 

atas kekayaan intelektual/HAKI). Oleh karena itu, penyelamatan ekosistem beserta 

flora fauna di dalamnya menjadi bagian integral dalam membangun daya saing 

Indonesia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran pendidikan menjadi 

sangat penting untuk mendukung terwujudnya kesadaran dan pemberdayaan 

masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. 

 

2.2.2 Ekonomi 

Hingga tahun 2009 angka kemiskinan masih tinggi (sekitar 30 juta jiwa) dan angka 

pengangguran masih 10 juta jiwa. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan 

pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, 

perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak 

sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi dalam pendidikan 

adalah menjamin  keberpihakan terhadap masyarakat miskin (pro poor) untuk 

memperoleh akses seluas-luasnya terhadap pendidikan yang bermutu pada semua 

jenis dan jenjang pendidikan di seluruh provinsi, kabupaten dan kota. 

 

Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang 

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan, 

untuk masa depan perlu diubah menjadi perekonomian yang produk-produknya 

mengandalkan keterampilan manusia serta mengandalkan produk-produk yang 

bernilai tambah tinggi serta daya saing global sehingga ekspor bahan mentah dapat 

dikurangi kemudian digantikan dengan ekspor produk yang bernilai tambah tinggi 

dan berdaya saing global.  Dalam hal ini pembangunan harus dapat menghasilkan 

manusia yang mampu mengolah Sumber Daya Alam (SDA) tersebut menjadi bahan 

jadi. 

 

Perkembangan ekonomi regional di kawasan Asia Timur dan Asia Selatan yang 

pesat ditandai dengan munculnya raksasa ekonomi global di masa depan, seperti 

Cina dan India, merupakan salah satu fokus utama yang perlu dipertimbangkan 

secara cermat dalam penyusunan struktur dan daya saing perekonomian nasional. 

Dengan demikian, integrasi perekonomian nasional ke dalam proses globalisasi 

dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dan sekaligus dapat meminimalkan 

dampak negatif yang muncul.  
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Di era global, pendidikan diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia meraih 

keunggulan dalam persaingan, melalui pengembangan Knowledge-Based Economy 

(KBE), yang mensyaratkan dukungan manusia berkualitas. Oleh karena itu, 

pendidikan mutlak diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi berbasis 

pengetahuan. Pada kenyataannya komposisi pendidikan angkatan kerja yang pada 

tahun 2004 sekitar 50% berpendidikan setingkat SD, dan dalam 20 tahun ke depan 

komposisi pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan 

kerja yang berpendidikan setingkat SMP sampai dengan SMU. Dalam konteks ini, 

Pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan harus menciptakan akses 

yang seluas-luasnya. Khusus untuk lembaga pendidikan tinggi harus pula berfungsi 

sebagai pusat penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk-produk riset 

unggulan yang mendukung KBE.  

 

Sejak tahun 2003, AFTA telah diberlakukan secara bertahap di lingkup negara-

negara ASEAN, dan perdagangan bebas sudah berlangsung sepenuhnya mulai 

tahun 2008. Selanjutnya, mulai tahun 2010 perdagangan bebas di seluruh wilayah 

Asia Pasifik akan dilaksanakan. Dalam kaitan itu, tantangan bagi daerah-daerah 

ialah menyiapkan diri menghadapi pasar global untuk mendapatkan keuntungan 

secara maksimal sekaligus mengurangi kerugian dari persaingan global melalui 

pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, tantangannya 

ialah memanfaatkan potensi dan peluang keunggulan di masing-masing daerah 

dalam rangka mendukung daya saing nasional sekaligus meminimalkan dampak 

negatif globalisasi. Dalam hal ini pengembangan satuan pendidikan berbasis 

keunggulan lokal perlu mendapat penekanan. 

 

Kemajuan dapat diperoleh dengan memanfaatkan (a) sumber daya alam daratan 

dan (b) sumber daya alam laut, yang tersebar di wilayah laut teritorial, zona ekonomi 

eksklusif sampai dengan 200 mil laut dan hak pengelolaan di wilayah laut lepas yang 

jaraknya dapat lebih dari 200 mil laut mengoptimalkan pendayagunaan sumber-

sumber daya kelautan untuk perhubungan laut, perikanan, pariwisata, 

pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan menjadi tantangan 

yang perlu dipersiapkan agar dapat menjadi tumpuan masa depan bangsa. 

Sumbangan sumber daya kelautan terhadap perekonomian nasional yang cukup 

besar merupakan urutan kedua setelah jasa-jasa. Bahkan, terdapat kecenderungan 

daya saing industri pada saat ini telah bergeser ke arah industri berbasis kelautan. 
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Pembangunan kelautan pada masa mendatang memerlukan pemihakan yang nyata 

dari seluruh pemangku kepentingan, yang tentunya menjadi tantangan seluruh 

komponen bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut program studi berbasis kelautan 

perlu mendapat perhatian. 

 

2.2.3 Teknologi 

Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan 

kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi 

perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. dalam rangka 

meningkatkan kemampuan iptek nasional, tantangan yang dihadapi adalah 

meningkatkan kontribusi iptek untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi 

hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan pendidikan dan 

kesehatan, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan 

kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat; 

meningkatkan komitmen bangsa terhadap pengembangan iptek; mengatasi 

degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; 

serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana 

dan prasarana, maupun pembiayaan iptek. Teknologi informatika dan komunikasi 

merupakan teknologi yang banyak kaitannya dengan pembangunan pendidikan. 

Pemanfaatan TIK memiliki aspek positif dan aspek negatif. 

 

Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) sudah merupakan bagian yang sulit 

dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berkat TIK semua proses kehidupan menjadi 

lebih cepat, lebih efisien, lebih akurat, dan lebih indah. Perkembangan TIK juga 

sudah dimanfaatkan di dunia pendidikan, antara lain dalam proses belajar-mengajar, 

baik pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh (distance learning). 

Aplikasi e-learning sudah bukan merupakan barang baru di dunia pendidikan. Proses 

belajar-mengajar tidak lagi mengenal keterbatasan ruang dan waktu. Bahkan TIK 

sudah memungkinkan terjadinya knowlegde sharing melalui e-book dan e-library. 

Demikian pula penerapan e-administrasi sudah menjadi keniscayaan di lingkungan 

Departemen Pendidikan Nasional. TIK memungkinkan hal yang tidak mungkin 

menjadi mungkin. Namun demikian TIK dapat pula menimbulkan masalah. 

Perkembangan TIK dapat berbelok ke arah yang salah. Plagiarisme dalam dunia 

penulisan karya ilmiah dan perancangan serta pelanggaran terhadap hak atas 

kekayaan intelektual (HAKI) menjadi lebih terbuka. Akses anak di bawah usia 

dewasa pada situs-situs di jagat maya yang bukan peruntukkannya makin sulit 

dikendalikan. 
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2.2.4 Politik 

Perubahan konstitusi yang sudah berlangsung empat kali masih menyisakan 

berbagai persoalan ketidaksempurnaan dalam hal filosofi ataupun substansi 

konstitusional, terutama dalam kaitannya dengan pelembagaan dan penerapan nilai-

nilai demokrasi secara luas termasuk dalam bidang pendidikan. Tantangan utama di 

bidang politik adalah meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional 

dengan memperhatikan berbagai keanekaragaman latar belakang dan kondisi. 

Akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, dalam banyak hal, 

akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik. Pembangunan 

pendidikan dalam hal ini harus selaras dengan perkembangan politik tersebut. 

 

Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan terumuskannya format 

hubungan pusat-daerah yang baru. Akan tetapi, hal itu terlihat masih berjalan pada 

konteks yang prosedural dan sifatnya masih belum substansial. Format yang sudah 

dibangun didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang 

pada intinya lebih mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan mengatur mengenai hubungan wewenang antara 

pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, serta 

hubungan antarpemerintah daerah. Dewasa ini, pelaksanaan desentralisasi dan 

otonomi daerah masih mengalami berbagai permasalahan, antara lain disebabkan 

kurangnya koordinasi pusat daerah dan masih belum konsistennya sejumlah 

peraturan perundangan, baik antardaerah maupun antara pusat dan daerah. Dalam 

konteks pembangunan pendidikan, desentralisasi dan otonomi daerah harus 

dimaknai adanya komitmen bersama pusat dan daerah untuk memajukan akses 

terhadap pendidikan bermutu sebagai satu pilar pembangunan nasional, melalui 

pembagian kewenangan dan tanggung jawab terutama dalam komitmen pemenuhan 

pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 

Pasal 31 ayat (4). Selain itu, telah diimplementasikan UU No. 9 Tahun 2009 tentang 

Badan Hukum Pendidikan yang mengatur demokratisasi dan otonomisasi satuan 

pendidikan. 
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2.3 Potensi dan Permasalahan Pendidikan 

Pembangunan pendidikan nasional hingga tahun 2009, khususnya selama kurun 

waktu lima tahun terakhir, telah menunjukkan keberhasilan yang sangat nyata. 

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan atau dalam RPJM 2010--2014 

pembangunan pendidikan akan lebih ditingkatkan lagi melalui implementasi Rencana 

Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2010--2014. Beberapa potensi yang 

dimiliki merupakan bekal yang sangat bermanfaat dalam melanjutkan pembangunan 

pendidikan tersebut. Namun, selain potensi tersebut masih dijumpai sejumlah 

permasalahan pendidikan yang perlu mendapat perhatian. 

 

2.3.1 Potensi 

Capaian pembangunan pendidikan selama lima tahun terakhir di atas merupakan 

potensi dan kekuatan untuk melanjutkan pembangunan pendidikan ke depan. 

Capaian perluasan akses pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan anak usia 

dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah telah membuka kesempatan yang 

luas bagi penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan. Pada aspek 

pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan juga 

menunjukkan besaran indikator kinerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan 

pada umumnya telah mencapai atau melebihi target Rencana Strategis Departemen 

Pendidikan 2005--2009. Hal tersebut merupakan potensi yang dapat mendorong dan 

meningkatkan motivasi untuk melanjutkan pembangunan pendidikan. 

 

Pada periode 2005--2009 telah dilaksanakan beberapa kebijakan terobosan yang 

berskala besar dan mendasar yang telah menciptakan akses dan layanan 

pendidikan. Kebijakan terobosan tersebut telah secara nyata mempercepat 

pembangunan pendidikan yang dicirikan dari meningkatnya indikator-indikator kinerja 

kunci seperti telah diuraikan pada bagian awal bab ini.  

 

Sumber daya manusia pendidikan khususnya tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan yang tersebar di lebih dari 300 ribu satuan pendidikan merupakan 

potensi yang luar biasa. Hal ini diindikasikan dengan adanya rasio siswa terhadap 

guru di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia sebanding dengan beberapa 

negara maju. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

mengamanatkan bahwa pada tahun 2015 semua guru dan dosen telah memiliki 
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sertifikat sebagai pendidik. Dari sisi kualifikasi, hampir setengah jumlah pendidik 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah telah berkualifikasi S-1/D-4. Demikian 

pula lebih dari setengah jumlah dosen telah berkualifikasi S-2/S-3. Peningkatan 

profesionalisme dan kinerja tenaga kependidikan melalui reformasi birokrasi dan 

manajemen pembinaan kepegawaian diharapkan akan mampu mendukung 

pembangunan pendidikan. 

 

Upaya pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada 

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dalam 

penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan usia dini, dasar, dan menengah 

serta pendidikan nonformal dan informal melalui kebijakan desentralisasi pendidikan 

telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berkat UU No. 22 Tahun 1999 yang 

kemudian diatur kembali dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, serta Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 

beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah meluncurkan kebijakan dan 

program terobosan di bidang pendidikan sesuai kondisi dan kemampuan daerah 

masing-masing. Beberapa daerah bahkan telah meluncurkan program wajib belajar 

pendidikan dasar dua belas tahun dan program kemitraan internasional di bidang 

pendidikan. Kebijakan desentralisasi pendidikan ini dapat dipandang sebagai potensi 

untuk terus melanjutkan pembangunan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan 

pendidikan.  

 

Penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung pembangunan nasional 

memerlukan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan. Demikian pula 

halnya dalam pembangunan pendidikan. Sejak kemerdekaan hingga saat ini 

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia baru diatur melalui dua Undang-Undang. 

Undang-Undang yang pertama adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang tersebut kemudian diperbaharui 

dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang 

Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Baik UU No. 

2/1989 maupun UU No. 20/2003 dijabarkan dalam berbagai peraturan pelaksanaan 

berupa Peraturan Pemerintah (PP). UU No. 20/2003 yang kini merupakan landasan 

utama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia telah diperkuat pula oleh Undang-
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Undang yang berkaitan dengan pendidikan seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 

2005 Tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang 

Badan Hukum Pendidikan. Salah satu peraturan perundangan yang dipandang 

sangat penting adalah PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Semua peraturan perundangan di bidang pendidikan tersebut telah memberi arah 

yang kuat bagi pembangunan pendidikan di Indonesia.   

 

Salah satu potensi yang dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan 

pendidikan di masa datang adalah kemajuan yang sangat nyata dalam hal tata 

kelola, akuntabilitas dan citra publik di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. 

Kemajuan tersebut antara lain ditunjukkan dengan diperolehnya peringkat pertama 

oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk LAKIP tahun anggaran 2007. 

Penerapan e-administrasi dan sistem penunjang keputusan di bidang administrasi 

merupakan kemajuan yang patut dicatat. Dari sisi pelayanan, sebagian besar Eselon 

I dan Eselon II serta satuan kerja di daerah dan perguruan tinggi di lingkungan 

Departemen Pendidikan Nasional telah memperoleh sertifikasi ISO. Dari sisi 

perencanaan, penerapan mekanisme koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi telah 

menunjukkan semakin serasinya perencanaan pusat dan daerah. Secara bertahap 

Departemen Pendidikan Nasional juga telah menerapkan konsep penganggaran 

berbasis kinerja. Dari sisi penataan aset milik negara, Departemen Pendidikan 

Nasional juga telah menunjukkan prestasi yang baik. Semua hal tersebut adalah 

berkat kualitas kepemimpinan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Potensi lain yang sangat mendukung pembangunan pendidikan di masa datang 

adalah aspek pembiayaan. Dari aspek pembiayaan pendidikan, konstitusi 

menegaskan tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah daerah terhadap 

pembiayaan pendidikan. Amendemen ke 4 UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 menegaskan 

bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan 

dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan nasional. Sesuai dengan penegasan konstitusi tersebut, Pemerintah telah 

berkomitmen untuk memenuhi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% 

(termasuk gaji pendidik) dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai 

dengan keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 13/PUU-VI/2008. Sesuai dengan 

keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada tahun anggaran 2009 pemerintah 
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telah mengalokasikan anggaranan pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD 

yang ekuivalen dengan 4-5% PDB. Peluang tersebut seyogianya juga dipandang 

sebagai tantangan untuk membelanjakan anggaran pendidikan tersebut secara 

efektif, efisien, dan akuntabel sebagai pertanggungjawaban Pemerintah kepada 

masyarakat.  

 

2.3.2 Permasalahan 

Di samping beberapa potensi yang dapat dijadikan bekal dalam melanjutkan 

pembangunan pendidikan lima tahun ke depan, masih ditemui beberapa 

permasalahan.  Permasalahan tersebut harus bisa diatasi dalam kurun waktu 2010--

2014. 

 

Pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan, 

khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Namun, jika dilihat dari kemerataan 

akses masih terdapat disparitas antarprovinsi, antarkabupaten, dan antarkota yang 

ditunjukkan dengan adanya APK atau APM yang cukup lebar pada semua jenjang 

pendidikan. Rasio guru terhadap siswa juga menunjukkan disparitas antarprovinsi. 

  

Angka literasi secara nasional sudah cukup tinggi, yaitu 95%, tetapi masih ada 11 

provinsi yang angka literasinya masih di bawah 95%. Disparitas juga terjadi pada 

indikator pendidikan lainnya, seperti persentase guru SD berkualifikasi S-1/D-4. 

Disparitas berbagai indikator kinerja pembangunan pendidikan merupakan 

permasalahan yang perlu dihilangkan. Oleh karena itu, kewenangan dan tanggung 

jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan 

pemerintahan kota perlu dilaksanakan secara konsekuen.  

 

Disparitas tersebut mungkin selama ini tidak disadari oleh pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten dan pemerintah kota karena dalam setiap dokumen 

perencanaan pembangunan sejak era repelita, propenas, sampai Renstra 

Kementerian/Lembaga tidak pernah dicantumkan kewajiban tiap provinsi, kabupaten, 

dan kota dalam pencapaian target atau sasaran kinerja pembangunan pendidikan.  

 

Masih dalam aspek akses pendidikan, kesenjangan partisipasi pendidikan masih 

terjadi antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Menurut Susenas 2006, Angka 

Partisipasi Sekolah (APS) penduduk kelompok umur 13-15 tahun yang mengikuti 
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pendidikan formal yang berasal dari kuantil pertama (kelompok 20% termiskin) baru 

mencapai 74,2%, sementara untuk kuantil kelima (kelompok 20% terkaya) telah 

mencapai 92,2%. Hal ini berarti bahwa kesempatan memperoleh pendidikan bagi 

penduduk kelompok termiskin masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

penduduk kelompok terkaya. Kebijakan pendanaan massal seperti BOS, beasiswa 

miskin, BKM, BOMM telah terbukti dapat mengurangi disparitas partisipasi 

pendidikan antara penduduk miskin dan penduduk kaya tersebut. Oleh karena itu, 

kebijakan pendanaan massal perlu dilanjutkan di masa datang dengan mekanisme 

dan metode penyaluran yang lebih baik. 

 

Disparitas dalam kesempatan memperoleh pendidikan juga terjadi antara penduduk 

yang tinggal di perdesaan dan penduduk yang tinggal di perkotaan. Menurut data 

Susenas 2006, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 13-15 tahun di 

perkotaan sudah mencapai 89,7%, sementara di perdesaan baru mencapai 80,3%. 

Walaupun disparitas tersebut tidak terlalu besar, tetapi jika dihitung jumlah absolut 

penduduk usia 13–15 tahun angkanya cukup signifikan. Oleh karena itu, kebijakan 

terobosan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan secara massal yang 

telah dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun yang lalu perlu dilanjutkan 

dengan menitik-beratkan pembangunan pada provinsi dan kabupaten dengan angka 

partisipasi pendidikan yang masih rendah, dan dengan memperhatikan disparitas 

akses pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. 

 

Berkaitan dengan komitmen Millenium Development Goals (MDGs), goal ketiga dan 

target keempat, yaitu tidak adanya disparitas gender siswa pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah sudah terpenuhi pada tahun 2005. Namun bila diukur rasio 

Angka Partisipasi Murni (APM) siswa perempuan terhadap APM siswa laki-laki pada 

setiap jenjang pendidikan masih terdapat kesenjangan. Oleh karena itu, 

pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan perlu ditekankan 

pada upaya pengurangan disparitas antargender. 

 

Salah satu masalah pendidikan nasional adalah mutu pendidikan. Walaupun dalam 

berbagai olimpiade internasional peserta dari Indonesia telah berhasil mengukir 

prestasi dengan meraih medali emas, perak, dan perunggu sebagai salah satu tanda 

mutu yang tinggi, secara global, mutu pendidikan Indonesia masih termasuk rendah. 

Pada level regional, kualitas pendidikan Indonesia relatif lebih rendah bila 
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dibandingkan dengan pencapaian negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, 

Malaysia, dan Filipina. Hal ini dapat dilihat dari hasil studi yang diselenggarakan oleh 

IEA (International Organization for Evaluation of Educational Achievement) yang juga 

diikuti oleh Indonesia bersama beberapa negara lainnya dalam TIMSS (Trends in 

International Mathematic and Science Study). Study PISA (Programme for 

International Student Assesment) yang diselenggarakan oleh OECD (Organization 

for Economic Cooperation and Development) pada tahun 2006 menunjukkan bahwa 

skor Tes PISA pada aspek literasi, numerasi, dan sains masih lebih rendah dari skor 

negara-negara non-OECD dan negara-negara OECD. Pada kondisi tersebut 

Indonesia menduduki urutan kelima dari bawah dari 54 negara. Berdasarkan 

parameter EDI (Education Development Index) Indonesia menduduki peringkat 71 

(medium EDI). Data tersebut di atas menunjukkan bahwa dilihat dari segi mutu, 

Indonesia masih tergolong negara dengan mutu pendidikan yang belum dapat 

dibanggakan. 

  

Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia yang berkaitan erat dengan akses 

adalah besarnya angka putus sekolah, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun 

pada jenjang pendidikan menengah. Pada tahun ajaran 2007/2008 sebanyak 

478.641 orang siswa SD, 332.821 orang siswa SMP, dan 72.406 orang siswa 

SMA/SMK putus sekolah. Penyebab putus sekolah antara lain adalah kemiskinan. 

Kebijakan terobosan seperti penyediaan dana BOS dan beasiswa miskin secara 

massal telah terbukti dapat menurunkan angka putus sekolah tersebut.  

 

Permasalahan pendidikan yang juga perlu mendapat perhatian adalah mutu tenaga 

pendidik. Lemahnya sistem remunerasi bagi pendidik ditengarai berakibat terhadap 

mutu pendidikan karena mutu pendidikan sangat bergantung pada mutu pendidik. 

Selain itu banyak ditemukan kasus guru yang mengajar di luar bidang keahliannya 

(mismatch) karena keterbatasan jumlah guru khususnya di daerah perdesaan, 

terpencil dan tertinggal. Oleh karena itu, Pemerintah, sesuai dengan amanat 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengembangkan 

program sertifikasi guru. Program tersebut sekaligus menjawab tuntutan perbaikan 

remunerasi. Namun, dalam program sertifikasi tersebut belum ada kajian tentang 

korelasi peningkatan profesi guru dengan peningkatan mutu pendidikan yang 

dicirikan dari nilai UN.  
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Untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak lepas dari upaya peningkatan kualitas 

fisik dan non fisik peserta didik. Kualitas fisik antara lain dipengaruhi oleh kebugaran 

jasmani, derajat kesehatan dan gizi. Sedangkan kualitas non fisik antara lain 

dipengaruhi oleh masalah ekonomi, sosial dan kemampuan akademis. Berdasarkan 

hasil test dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani peserta didik di 17 Provinsi 

dengan jumlah sample 9.900 siswa SD, SMP dan SMA, umumnya tingkat kebugaran 

jasmani mereka masih rendah yaitu 10,75% kurang sekali; 45,70% kurang; 37,43% 

sedang; 5,93% baik dan 0,17% baik sekali. Oleh sebab itu, pada tahun 2010--2014 

program pengembangan sekolah sehat, pembinaan keamanan pangan jajanan anak 

sekolah, pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan HIV-AIDS, serta 

peningkatan kebugaran jasmani peserta didik perlu penanganan yang lebih serius, 

terencana dan terprogram. 

 

Permasalahan lain dalam hal guru adalah disparitas distribusinya. Bila dilihat secara 

nasional rasio siswa/guru sudah sangat baik. Akan tetapi, disparitas antarprovinsi 

cukup lebar, bahkan di daerah terpencil seperti di pulau-pulau terpencil masih 

banyak satuan pendidikan khususnya SD yang hanya memiliki satu orang guru. Oleh 

karena itu, penerapan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang mengatur 

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota perlu 

dipertegas dalam kurun waktu lima tahun ke depan.  

 

Pendidikan merupakan bidang pembangunan yang mendapat porsi anggaran 

terbesar dalam APBN dan APBD sesuai dengan tuntutan konstitusi. Dari tahun ke 

tahun, anggaran fungsi pendidikan dalam APBN meningkat secara nyata. Namun 

dengan dimasukkannya komponen gaji dalam ketentuan 20% tersebut berakibat 

pada menurunnya persentase anggaran pendidikan di banyak provinsi, kabupaten, 

dan kota. Di beberapa kabupaten dan kota bahkan persentase gaji guru dan 

tunjangan lainnya saja sudah hampir mencapai 20% sehingga anggaran yang tersisa 

untuk kegiatan lain tidak tersedia.  

 

Kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah telah mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan perkembangan kurikulum 

tersebut, antara lain dikenal Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, dan terakhir Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) yang kemudian disempurnakan dalam bentuk Kurikulum 
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Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada masa lalu, kurikulum pendidikan syarat 

dengan materi tambahan yang tidak ada atau sangat sedikit kaitannya dengan 

proses belajar mengajar yang sesuai dengan proses tumbuh kembang anak. 

Walaupun kini materi-materi tambahan tersebut sudah banyak berkurang, materi 

kurikulum masih dirasakan terlalu berat bagi peserta didik. Beban belajar anak masih 

dominan terhadap aspek olah pikir, sementara itu aspek olah rasa, olah hati, dan 

olah raga sangat kurang.  

 

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan yang telah memasuki tahun 

kedelapan belum menciptakan manajemen pelayanan pendidikan yang efektif dan 

efisien. Selain itu, kontribusi pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran 

pendidikan juga belum memadai. Belum efektifnya pelaksanaan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) oleh setiap pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, serta belum 

optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan merupakan 

permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah yang merupakan representasi masyarakat perlu ditingkatkan. 

Diharapkan, dengan berlakunya PP No. 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota, dapat memperjelas tugas, peran dan tanggung jawab 

setiap jenjang pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan.  

 

Salah satu permasalahan yang cukup kronis adalah ketersediaan data pada saat 

yang tepat. Tersedianya data yang akurat pada saat yang tepat merupakan syarat 

utama dalam perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan pendidikan. 

Namun, persoalan pendataan tersebut masih merupakan titik lemah dalam sistem 

perencanaan pembangunan pendidikan. Hal ini merupakan permasalahan yang 

harus mendapat perhatian di masa datang. Upaya ke arah pemerolehan data yang 

lebih baik telah dilakukan melalui pengembangan Jardiknas sebagi bagian dari 

pengembangan e-administrasi yang merupakan salah satu kebijakan terobosan. 

 

Sampai saat ini angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh lulusan SLTP ke 

bawah, yaitu 71,69%. Bila dibandingkan antara perdesaan dan perkotaan, angka 

tersebut lebih merisaukan. Persentase angkatan kerja dengan pendidikan SLTP ke 

bawah di perdesaan adalah 84,26%, sementara di perkotaan adalah 54,02%. Hal ini 
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menunjukkan bahwa kualitas angkatan kerja di Indonesia masih memprihatinkan 

karena lulusan SLTP belum memiliki keterampilan yang memadai.  

 

Implementasi sebuah kebijakan dengan tujuan yang sangat baik dapat berakibat 

kontra-produktif bila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang tepat. Salah satu 

contoh adalah kebijakan tentang program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru. 

Dengan harapan memperoleh kualifikasi S1/D4 dan atau lolos sertifikasi untuk 

meningkatkan tunjangan/remunerasi yang diperoleh, tidak sedikit guru yang lebih 

memfokuskan aktivitasnya pada program-program tersebut  dengan mengabaikan 

atau mengesampingkan perannya dalam pengembangan KTSP di satuan pendidikan 

masing-masing. Permasalahan lain menyangkut kinerja guru adalah rendahnya 

komitmen guru terhadap kewajiban mengajar. Persentase guru yang mengajar di 

bawah 24 jam per minggu pada jenjang SMP dan SMA/SMK cukup tinggi yaitu 

masing-masing 82% dan 81%. Dikhawatirkan upaya peningkatan mutu guru melalui 

peningkatan kualifikasi dan sertifikasi tidak akan berdampak nyata pada peningkatan 

mutu pendidikan bila komitmen guru dalam menjalankan tugasnya mengajar rendah. 

 

Sejalan dengan perkembangan global, hubungan ekonomi antarnegara dan 

antarregion di dunia sudah menjadi keniscayaan dan Indonesia harus merupakan 

bagian dari perkembangan tersebut. Salah satu komitmen global adalah bersatunya 

sebagian besar negara di dunia dalam WTO. Secara regional atau skala yang lebih 

kecil keanggotaan negaranya ada AFTA, NAFTA, G-20, Forum Kerja Sama Selatan-

Selatan, dan sebagainya. Perkembangan tersebut membuka semua negara 

terhadap masuknya produk, jasa, dan sumber daya manusia dari suatu negara ke 

negara lain secara bebas, termasuk berkembangnya perusahaan multinasional di 

berbagai bidang. Kenyataan tersebut merupakan peluang sekaligus ancaman. Di 

bidang pendidikan masalah yang mungkin terjadi adalah, antara lain, datangnya 

tenaga terampil menengah dan tenaga ahli dari negara lain ke Indonesia yang 

didatangkan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia atau 

beroperasinya lembaga pendidikan yang dikelola oleh pihak asing.  

 

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur. 

Pembangunan pendidikan di daerah terpencil akan menjadi lebih sulit dengan 

tiadanya pembangunan infrastruktur. Pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang 

kelas, pengadaan sarana prasarana pendidikan sangat bergantung pada 
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ketersediaan sarana transportasi dan telekomunikasi, di samping sarana pendukung 

lainnya. Demikian pula ketidakselarasan berbagai pembangunan bidang lain dengan 

pembangunan bidang pendidikan merupakan masalah yang menjadi ancaman bagi 

keberlangsungan pendidikan di daerah-daerah terpencil.  

 

Dalam hal tata kelola pendidikan, masih ada sebagian anggaran fungsi pendidikan, 

baik di pusat maupun di daerah yang belum secara sepenuhnya dibelanjakan secara 

efektif dan efisien. Hal ini, antara lain, karena masih adanya orientasi proyek pada 

sebagian pengelola pembangunan pendidikan. Anggapan bahwa penyerapan 

anggaran merupakan prestasi kerja masih melekat pada sebagian pengelola 

anggaran pembangunan pendidikan. Sementara itu, capaian indikator kinerja 

sebagai bukti keberhasilan pembangunan pendidikan belum menjadi tujuan utama. 

Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan 

perlu mendapat perhatian utama. 

 

Kendala yang terpenting dalam pembangunan pendidikan nasional adalah 

ketersediaan dana pemerintah (pusat dan daerah) untuk membiayai pendidikan. 

Walaupun kenyataan pendanaan pendidikan 20% dari APBN (dan sebagian APBD) 

sudah terpenuhi sejak tahun 2009, tetapi keterbatasan keuangan negara dapat 

menghambat pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pola 

kemitraan pendanaan pendidikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah, dunia industri dan dunia usaha berskala besar serta masyarakat. 

 

Dari capaian pembangunan pendidikan hingga tahun 2009 dan analisis kondisi 

eksternal, potensi dan permasalahan pendidikan, beberapa isu strategis yang perlu 

mendapat perhatian selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah: 

(1) Fokus pembangunan pendidikan masih perlu didasarkan pada jenjang 

pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan 

tinggi, meliputi pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

pendidikan tinggi, serta jalur pendidikan orang dewasa. 

(2) Aspek yang juga perlu mendapat perhatian adalah penguatan tata kelola, sistem 

pengendalian manajemen, dan sistem pengawasan intern, yang merupakan 

aspek penting dalam menunjang pembangunan pada tataran jenjang dan jalur 

pendidikan. 
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(3) Secara umum aspek perluasan dan pemerataan akses masih perlu mendapat 

penekanan dalam pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. Namun, pada 

setiap jenjang dan jalur pendidikan, penekanan pembangunan pendidikan perlu 

diberikan pada aspek tertentu. Pada jenjang PAUD pembangunan perlu 

difokuskan pada aspek akses dan mutu. Pada jenjang pendidikan dasar 

penekanan diperlukan pada aspek mutu. Pada jenjang pendidikan menengah, 

penekanan diperlukan pada aspek mutu dan relevansi. Pada jenjang pendidikan 

tinggi penekanan diarahkan pada mutu dan daya saing internasional. 

(4) Guna memenuhi komitmen global khususnya dalam upaya mencapai salah satu 

tujuan dari MDGs, yaitu menghilangkan disparitas gender pada pendidikan dasar 

dan menengah pada tahun 2005 dan pada semua jenjang pendidikan pada 

tahun 2015 pembangunan juga harus terfokus pada kesetaraan gender pada 

semua jenjang pendidikan dan jalur pendidikan tersebut di atas. 

(5) Pemerintah memprioritaskan/mentargetkan bahwa reformasi birokrasi pada 

semua kementerian dan lembaga selesai pada tahun 2011. Reformasi birokrasi 

menjadi suatu keharusan sejalan dengan reformasi perencanaan pembangunan 

menuju Performance Based Budgeting (PBB). 

 

Berdasarkan analisis faktor eksternal, potensi, dan permasalahan pendidikan dapat 

diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan 

pendidikan lima tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

(1) Mempertahankan kebijakan terobosan yang telah terbukti membawa dampak 

yang positif dengan memperbaiki kelemahan atau kekurangannya sehingga 

manfaat kebijakan terobosan tersebut dirasakan oleh peserta didik dan seluruh 

pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan; 

(2) Melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan turunannya di bidang 

pendidikan; 

(3) Mengembangkan kebijakan tentang pemberdayaan SDM pendidikan termasuk 

pengelola pendidikan serta pendidik dan tenaga kependidikan dengan 

memperhatihan kesejahteraannya secara proporsional. Dalam hal ini kebijakan 

sertifikasi guru hendaknya diarahkan untuk benar-benar menghasilkan guru 

yang berkualitas sehingga secara nyata dapat meningkatkan mutu lulusan; 

(4) Memperkecil disparitas pembangunan pendidikan (yang dicirikan oleh berbagai 

indikator kunci pembangunan pendidikan) antardaerah (kabupaten-kota, 
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perkotaan-perdesaan) dengan merinci target indikator kinerja pendidikan pada 

level nasional di setiap provinsi, kabupaten, dan kota; 

(5) Memperkecil disparitas indikator kinerja pendidikan antargender di semua 

provinsi, kabupaten, dan kota; 

(6) Mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan dalam upaya pemenuhan 

standar pelayanan minimal menuju standar nasional dan standar internasional 

secara merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, antara lain, melalui 

pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan 

mutu kurikulum, peningkatan mutu pendidik, peningkatan tata kelola 

pendidikan, dan peningkatan peran serta masyarakat (termasuk dunia usaha 

dan dunia industri); 

(7) Memperbanyak pendidikan yang menghasilkan tenaga terampil menengah, 

antara lain dengan memperkuat dan meningkatkan mutu pendidikan kejuruan 

sehingga lulusannya dapat bersaing secara global dan mendukung 

Pengembangan Ekonomi Kreatif sejalan dengan Inpres No. 6 Tahun 2009; 

(8) Memenuhi komitmen global seperti pencapaian sasaran-sasaran Millenium 

Development Goals (MDGs), Education For All (EFA), Education for 

Sustainable Development (EfSD) yang merupakan komitmen yang harus pula 

dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu kebijakan untuk 

mempercepat penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 

kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender, serta pengayaan dan 

penerapan kurikulum yang menghasilkan peserta didik yang sadar tentang arti 

lingkungan hidup yang mendukung PuP3B hendaknya menjadi bagian tak 

terpisahkan dari rencana strategis pembangunan pendidikan nasional;  

(9) Menerapkan implementasi berbagai regulasi dan peraturan perundang-

undangan untuk menjamin tercapainya tujuan dari dikeluarkannya regulasi dan 

peraturan perundangan tersebut. Regulasi tersebut, antara lain, menyangkut 

regulasi tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, 

pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan 

pemerintahan daerah kota, regulasi tentang pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan, regulasi tentang lembaga pendidikan 

yang dikelola pihak asing, regulasi tentang badan hukum pendidikan, dan 

regulasi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan; 

(10) Melakukan efisiensi belanja pendidikan sesuai dengan kaidah dan konsep 

performance based budgeting (penganggaran berbasis kinerja) dan medium 

term expenditure framework (kerangka pengeluaran jangka menengah); 
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(11) Membangun kemitraan yang sinergi antara Departemen Pendidikan dengan 

pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah 

daerah kota, serta antara Departemen Pendidikan Nasional dengan berbagai 

kementerian/lembaga pemerintah  lain yang terkait erat dengan pembangunan 

pendidikan seperti dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 

Departemen Keuangan, Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, 

Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

dan Kementerian Daerah Tertinggal; 

(12) Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan SDM pendidikan di pusat dan daerah, 

yaitu pengelola pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan, guna 

memaksimalkan kekuatan SDM pendidikan; 

(13) Mengembangkan sistem reward and punishment yang tepat dan adil bagi 

setiap penanggung-jawab pencapaian suatu indikator kinerja; 

(14) Melanjutkan kebijakan terobosan di bidang kurikulum yang diaplikasikan antara 

lain melalui KTSP, diiringi dengan penyempurnaan materi kurikulum sehingga 

terdapat keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga; 

(15) Adanya Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, 

tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana mewujudkan insan kreatif 

dengan pola pikir dan moodset kreatif; industri yang unggul di pasar dalam dan 

luar negeri, dengan peran dominan wirausahawan lokal; mewujudkan teknologi 

yang mendukung penciptaan kreasi dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia; 

meningkatkan pemanfaatan bahan baku dalam negeri secara efektif bagi 

industri di bidang ekonomi kreatif; dan mewujudkan masyarakat yang 

menghargai HKI dan mengkonsumsi produk kreatif lokal; serta tercapainya 

tingkat kepercayaan yang tinggi oleh lembaga pembiayaan terhadap industri di 

bidang ekonomi kreatif sebagai industri yang menarik; 

(16) Melanjutkan kebijakan terobosan seperti BOS dan beasiswa miskin dengan 

menyempurnakan sistem penyalurannya dan pengawasannya. Dengan 

demikian, diharapkan dalam kurun waktu lima tahun, angka putus sekolah pada 

semua jenjang pendidikan dapat diturunkan di bawah 0,1 % 

(17) Melaksanakan pengalokasian anggaran pendidikan ke berbagai program dan 

kegiatan secara bertanggung jawab. Dengan menggunakan konsep 

Performance Based-Budgeting (PBB) dan memperhatikan konsep Medium 

Term Expenditure Framework (MTEF) dimana harus terlihat jelas keterkaitan 

antara indikator kinerja kementerian, indikator kinerja outcome eselon I dan 

indikator kinerja output eselon II. 


