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BAB III 

VISI DAN MISI PENDIDIKAN NASIONAL 

 

3.1 Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Nasional  

Pembangunan Indonesia pada masa depan bersandar pada visi Indonesia jangka 

panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa (nation-state) Indonesia modern yang 

aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi 

nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945.  

 

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma 

membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek, yang 

memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan 

secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu 

(a) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk 

budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (b) kognitif yang 

tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan 

mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (c) 

psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan 

teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis. Fokus pembangunan 

pendidikan nasional ke depan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan daya saing 

SDM Indonesia pada era perekonomian berbasis pengetahuan (knowledge based 

economy) dan pembangunan ekonomi kreatif.  

 

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia 

secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer di 

atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan seyogyanya 

menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, 

sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai. 

 

Selain itu, pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk membangun 

karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi landasan 

penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, pemerintah mempunyai 

kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan yang dapat dijangkau 

oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses masyarakat 

terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan 

bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam 

Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan 

umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial.  

 

UUD 1945 mengamanatkan mengenai pentingnya pendidikan bagi seluruh warga 

negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) bahwa setiap orang berhak 

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan 

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 

budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 

manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan. 

 

Sesuai Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban 

untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional sebagai berikut: 

 

 

 

Dalam rangka mewujudkan Visi Pendidikan Nasional dan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Misi Pendidikan 

Nasional adalah: 

Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan 

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia 

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan 

proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. 
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Tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang Sisdiknas adalah: 

 

1) Meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia; 

2) Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

3) Meningkatkan sensitivitas dan kemampuan ekspresi estetis; 

4) Meningkatkan kualitas jasmani; 

5) Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar kepada semua jalur, jenis, dan jenjang 
pendidikan bagi semua warga negara secara adil, tidak diskriminatif, dan demokratis tanpa 
membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi, jenis kelamin, agama, kelompok etnis, 
dan kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual; 

6) Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara efisien,  bermutu, dan 
relevan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas manusia Indonesia;  

7) Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara;  

8) Memperluas akses pendidikan nonformal bagi penduduk laki-laki ataupun perempuan yang 
belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah dalam dan antar jenjang 
serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan 
keterampilan;   

9) Meningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, 
terampil, ahli dan profesional, mampu belajar sepanjang hayat, serta memiliki kecakapan 
hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan; 

10) Meningkatkan kualitas pendidikan dengan tersedianya standar pendidikan nasional dan 
standar pelayanan minimal (SPM), serta meningkatkan kualifikasi minimum dan sertifikasi 
bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;  

11) Meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui 
peningkatan hasil penelitian, serta pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat;  

12) Menata sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan yang semakin efisien, produktif, dan 
demokratis dalam suatu tata kelola yang baik dan akuntabel; 

13) Meningkatnya efisiensi dan efektifitas manajemen pelayanan pendidikan melalui peningkatan 
pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat dalam pembangunan 
pendidikan, serta efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk 
otonomi keilmuan; dan 

14) Mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan Depdiknas 
yang bersih dan berwibawa. 

 

1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 

2) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara 

utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan 

masyarakat belajar; 

3) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk 

mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;  

4) Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan dan 

pengelolanya sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, 

pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan 

5) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI. 
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3.2 Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional 

Sejalan dengan visi pendidikan nasional tersebut, Depdiknas berhasrat pada tahun 

2025 mewujudkan: 

 

 

Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas komprehensif adalah insan yang 

secara komprehensif cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetis. 

Tabel 3.1 memberikan deskripsi lengkap tentang yang dimaksud dengan insan 

cerdas komprehensif, kompetitif dan bermartabat. 

Tabel 3.1 
Insan Indonesia Cerdas Komprehensif, Kompetitif, dan Bermartabat 

 
 

Makna Insan Indonesia Cerdas Komprehensif 
Makna Insan Indonesia 

Kompetitif dan Bermartabat 

Cerdas 
spiritual 

 

• Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk 
menumbuhkan dan memperkuat keimanan, 
ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti 
luhur dan kepribadian unggul. 

• Berkepribadian unggul dan 
gandrung akan keunggulan 

• Bersemangat juang tinggi 
• Mandiri  
• Pantang menyerah 
• Pembangun dan pembina jejaring 
• Bersahabat dengan perubahan 
• Inovatif dan menjadi agen 

perubahan 
• Produktif 
• Sadar mutu 
• Berorientasi global 
• Pembelajaran sepanjang hayat 
• Menjadi rahmat bagi semesta alam 

Cerdas 
emosional 
dan sosial 

 

• Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk 
meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan 
kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta 
kompetensi untuk mengekspresikannya.  

• Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) 
membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) 
demokratis; (c) empatik dan simpatik; (d) 
menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria dan 
percaya diri; (d) menghargai kebhinekaan dalam 
bermasyarakat dan bernegara; (e) berwawasan 
kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan 
kewajiban warga negara. 

Cerdas 
intelektual 
 

• Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk 
memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam 
ilmu pengetahuan dan teknologi.  

• Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, 
inovatif dan imajinatif. 

Cerdas 
kinestetis 
 

• Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk 
mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-
tahan, sigap, terampil, dan trengginas. 

• Aktualisasi insan adiraga. 

 
Cita-cita Depdiknas lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu 

menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat 

berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti 

oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari 

masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat 

maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara 

Insan Indonesia Cerdas Komprehensif, Kompetitif, dan 

Bermartabat 

(Insan Kamil/Insan Paripurna) 



 

 

RENCANA STRATEGIS 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
TAHUN 2010 - 2014 

61 

RENCANA STRATEGIS 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

TAHUN 2010 - 2014 

optimal. Bahkan, pada era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat 

cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat 

berbasis pengetahuan.  

 

Di dalam masyarakat berbasis pengetahuan, peranan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sangat dominan. Masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih 

rendah belum secara optimal memanfaatkan iptek sebagai penggerak utama (prime 

mover) perubahan masyarakat. Pendidikan memfasilitasi peningkatan indeks 

teknologi tersebut. Namun, peningkatan indeks teknologi tidak semata-mata 

ditentukan oleh pendidikan, tetapi juga oleh transfer teknologi yang biasanya 

menyertai investasi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus sinkron dengan 

kebijakan investasi dan perkembangan pembangunan ekonomi nasional dan 

internasional. 

 

Berdasarkan cita-cita mewujudkan insan Indonesia cerdas, kompetitif, dan 

bermartabat (insan kamil/insan paripurna) pada tahun 2010--2014, Depdiknas 

mempunyai visi: 

 

 
 
Sejalan dengan undang-undang tersebut, pembangunan pendidikan di Indonesia 

berperan signifikan mendorong pembangunan SDM dalam mendukung tercapainya 

misi pembangunan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun  2005--2025 (UU No.17 

Tahun 2007 tentang RPJPN).  

 

Atas dasar visi dan misi pendidikan nasional serta visi Depdiknas, Misi Departemen 

Pendidikan Nasional 2010--2014 adalah sebagai berikut: 

 

“Menjadi Organisasi yang Modern, Efektif dan Efisien untuk Mewujudkan 

Pranata Pendidikan Menuju Terciptanya Insan Indonesia Cerdas 

Komprehensif, Kompetitif dan Bermartabat” 
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Misi tersebut merupakan kelanjutan dari tiga pilar kebijakan pendidikan nasional 

tahun 2005--2009, yaitu: 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, 2) 

peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan, dan 3) penguatan tata 

kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Ketiga pilar tersebut masih 

dipertahankan dan diintegrasikan ke dalam 6 misi Depdiknas. Formulasi misi yang 

seperti terpapar di atas akan lebih memudahkan pelaporan kinerja menurut strategi 

pembangunan pendidikan sebagaimana dibahas pada Bab V, di samping sekaligus 

menunjukkan perbedaan fokus pada masing-masing jenjang. 

 

3.3  Tata Nilai Depdiknas 

Depdiknas menyadari bahwa misi dan tujuan tersebut di atas dapat terwujud apabila 

didukung dengan penerapan tata nilai ideal yang akan sangat menentukan 

keberhasilan dalam melaksanakan proses pembangunan pendidikan sesuai dengan  

fokus prioritas yang telah ditetapkan untuk mendukung pengembangan ekonomi 

kreatif. Penetapan tata nilai yang merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi 

sikap dan perilaku semua pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, 

tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam 

usaha mewujudkan fokus prioritas Depdiknas.  

 

Untuk itu, Depdiknas telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap 

pegawai (input values), nilai-nilai dalam melakukan pekerjaan (process values), serta 

nilai-nilai yang akan ditangkap oleh pemangku kepentingan (stake holders) 

pendidikan, antara lain Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pegawai, 

1) Memperluas dan memeratakan akses PAUD bermutu dan berkesetaraan 
gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota; 

2) Memperluas dan memeratakan akses pendidikan dasar universal bermutu 
dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota; 

3) Memperluas dan memeratakan akses pendidikan menengah bermutu,  
berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua 
provinsi, kabupaten, dan kota; 

4) Memperluas dan memeratakan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya 
saing internasional, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan 
bangsa dan negara; 

5) Memperluas dan memeratakan akses pendidikan orang dewasa 
berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan 
masyarakat; 

6) Mewujudkan tata kelola, sistem pengendalian manajemen, dan sistem 
pengawasan intern yang modern, efektif, dan efisien. 
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donatur, dunia pendidikan, dan masyarakat. Nilai masukan yang tepat akan 

mengantisipasi karakteristik calon pegawai Depdiknas. Nilai masukan selanjutnya 

akan menjalankan nilai proses dengan baik dalam manajemen organisasi untuk 

meningkatkan mutu interaksi antarmanusia di dalam struktur organisasi Depdiknas. 

Selanjutnya, nilai masukan, nilai proses, dan nilai keluaran dapat dilihat pada 

Gambar 3.2 di bawah ini.  

 

 
Gambar 3.2 Tata Nilai Depdiknas 

 
Nilai-nilai masukan (input values), yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap 

pegawai Depdiknas dalam rangka mencapai keunggulan sebagai berikut. 

1) Amanah: memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban 

kepercayaan. 

2) Profesional: memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta 

memahami bagaimana mengimplementasikannya. 

3) Antusias dan bermotivasi tinggi: menunjukkan rasa ingin tahu, semangat 

berdedikasi, serta berorientasi pada hasil. 

4) Bertanggung jawab dan mandiri: memahami risiko pekerjaan dan berkomitmen 

untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya serta tidak tergantung kepada 

pihak lain. 

5) Kreatif: memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap 

setiap permasalahan. 
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6) Disiplin: taat pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang 

lain untuk bersikap yang sama. 

7) Peduli dan menghargai orang lain: menyadari dan mau memahami serta 

memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain. 

8) Belajar sepanjang hayat: berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan 

memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman serta mampu mengambil 

hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian. 

 

Nilai-nilai proses (process values), yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam 

bekerja di Depdiknas dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang 

diinginkan, yaitu sebagai berikut. 

1) Visioner dan berwawasan: bekerja berlandaskan pengetahuan dan informasi yang 

luas serta wawasan yang jauh ke depan. 

2) Menjadi teladan: berinisiatif untuk memulai dari diri sendiri untuk melakukan hal-

hal yang baik sehingga menjadi contoh bagi pihak lain. 

3) Memotivasi (motivating): memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain 

untuk berusaha mencapai tujuan bersama. 

4) Mengilhami (inspiring): memberikan inspirasi dan memberikan dorongan agar 

pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. 

5) Memberdayakan (empowering): memberikan kesempatan dan mengoptimalkan 

daya usaha pihak lain sesuai dengan kemampuannya. 

6) Membudayakan (culture-forming): menjadi motor dan penggerak dalam 

pengembangan masyarakat menuju kondisi yang lebih berbudaya. 

7) Taat azas: mematuhi tata tertib, prosedur kerja, dan peraturan perundang-

undangan. 

8) Koordinatif dan bersinergi dalam kerangka kerja tim: bekerja bersama 

berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling menghargai, dan 

partisipasi aktif bagi kepentingan Depdiknas. 

9) Akuntabel: bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar serta memberikan 

hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Nilai-nilai keluaran (output values), yakni nilai-nilai yang diperhatikan oleh para stake 

holders, yaitu sebagai berikut. 

1) Produktif (efektif dan efisien): memberikan hasil kerja yang baik dalam jumlah 

yang optimal melalui pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien. 
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2) Gandrung mutu tinggi/service excellence: menghasilkan dan memberikan hanya 

yang terbaik. 

3) Dapat dipercaya (andal): mampu mengemban kepercayaan dan memberikan 

bukti berupa hasil kerja dalam usaha pencapaian visi dan misi Depdiknas. 

4) Responsif dan aspiratif: peka dan mampu dengan segera menindaklanjuti 

tuntutan yang selalu berubah. 

5) Antisipatif dan inovatif: mampu memprediksi dan tanggap terhadap perubahan 

yang akan terjadi serta menghasilkan gagasan dan pengembangan baru. 

6) Demokratis, berkeadilan, dan inklusif: terbuka atas kritik dan masukan serta 

mampu bersikap adil dan merata.  

 

 


