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Strategi Pendidikan Berkarakter sebagai Solusi
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan di
Indonesia
Indonesia Sekarang untuk Masa Depan
Pendidikan merupakan modal utama untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa – menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas serta mampu
berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan baik di tingkat nasional maupun
internasional terutama dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan” Hal tersebut menunjukan bahwa begitu pentingnya pendidikan bagi
generasi bangsa, tentunya untuk menciptakan pendidikan Indonesia yang
berkarakter.
Negara telah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran
pendapatan dan belanja daerah dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional (UUD 1945, Pasal 31 ayat 3). Namun dalam realisasinya,
pemerataan pendidikan di Indonesia masih belum optimal. Masih banyak generasi
bangsa yang tidak bisa meraih pendidikannya. Keadaan tersebut tentunya menjadi
permasalahan dan tantangan terbesar dalam pembangunan pendidikan Indonesia.
Untuk itu, strategi pendidikan berkarakter tentunya menjadi solusi dan prioritas
utama dalam melakukan pengembangan aspek fisik dan sosial dalam sistem
pendidikan Indonesia untuk menghadapi tantangan di masa depan. Terdapat tiga
strategi pendidikan berkarakter yang perlu diperhatikan yaitu: penyelarasan dan
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koordinasi aktor-aktor dalam pendidikan; perbaikan dan peningkatan mutu, akses
dan fasilitas pendidikan; serta pentingnya mendeteksi permasalahan pendidikan
sedari awal melalui partisipasi publik dalam sistem pendidikan Indonesia.
Penyelarasan aktor-aktor dalam pendidikan sifatnya menjadi sangat penting
dalam proses pembangunan dan pelayanan pendidikan – hal tersebut dalam
pelaksanaannya perlu berjalan secara optimal dan sinergis. Profesionalisme,
Integritas yang tinggi, serta tanggung jawab menjadi karakter yang harus
ditingkatkan dalam menjalankan sistem pendidikan di Indonesia. Aktor-aktor
seperti siswa, mahasiswa, guru, dosen, orang tua serta institusi seperti sekolah dan
perguruan tinggi berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam
penyelenggaraan pendidikan. Begitupun Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud),

Kementrian

Riset

Teknologi

dan

Pendidikan

Tinggi

(Kemneristekdikti), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
khususnya Komisi X, dan lain sebagainya. Mereka menjadi agen atau aktor-aktor
yang berperan dalam pembangunan pendidikan di Indonesia – menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa
diskriminasi.
Tujuan strategi penyelarasan berbagai aktor dalam pendidikan yaitu untuk
saling berkoordinasi memajukan pendidikan yang lebih baik lagi untuk masa
depan Indonesia. Melalui pemerataan pendidikan secara adil, terjamin, terarah
serta terencana dalam merealisasikan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi
setiap peserta didik. Memang benar, permasalahan dalam dunia pendidikan begitu
kompleks , seolah-olah tidak ada ruang lagi untuk menyelesaikannya. Tapi, semua
itu dapat terbantahkan dengan upaya sinergis aktor-aktor terkait dalam
menyatukan visi misi pendidikan yang telah diatur dalam undang-undang. Selain
itu, Kemendikbud juga mengusung visi pendidikan yaitu “terbentuknya insan
serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter” (Kemendikbud,
2016: h) . Selain itu, Berdasarkan rapat kerja terbuka, Komisi X DPR RI pada
tanggal 19 Januari 2017 memberikan masukan agar Kemendikbud segera
melakukan:
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1. Penyusunan peta jalan pendidikan nasional dalam rangka menyiapkan
generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka;
2. Penyampaian model atau desain serta target program penguatan
pendidikan karakter bangsa dalam rangka implementasi program
pembumian pancasila dan budi pekerti pada proses pendidikan sebagai
bagian dari program pendidikan nasional;
3. Mengevaluasi kebijakan pendidikan terkait nilai minimal Uji Kompetensi
Guru (UKG), tata kelola sertifikasi, linearitas bidang studi sertifikasi
guru, penanganan guru-guru honorer, kebijakan pendidikan khusus dan
pelayanan pendidikan khusus, perlindungan guru, 13 syarat penggunaan
dana BOS, Program PAUD, kurikulum, pendidikan untuk daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), serta mengevaluasi Permendikbud
No. 75 Tahun 2016 yang dikaitkan dengan PP. No.48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan.
4. Mengantisipasi permasalahan pendidikan yang muncul di tahun 2017 agar
target yang telah ditetapkan dalam RKP dapat terwujud melalui kerjasama
dengan K/L serta pihak-pihak terkait. (Raker Komisi X DPR RI,2017)
Strategi

selanjutnya

dalam

meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

pendidikan di Indonesia yakni melakukan perbaikan dan peningkatan mutu, akses
dan fasilitas pendidikan. Hal tersebut juga sangat penting dalam menentukan
apakah sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia sudah layak ataukah belum.
Bagaimanapun pemerintah sedang berusaha untuk melakukan hal tersebut
terutama di daerah 3T. Terdapat beberapa hal yang dilaksanakan oleh
Kemendikbud dalam usaha peningkatan mutu dan juga akses pendidikan,
diantaranya: 1) penerapan kurikulum 2013 secara bertahap di sekolah – dengan
persentase tahun 2016/2017 terdapat 25% sekolah, tahun 2017/2018 terdapat 60%
sekolah , kemudian tahun 2019/2020 ditergetkan mencapai 100%; 2) pelaksanaan
Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan membantu siswa miskin atau
rentan miskin, serta bagi anak putus sekolah untuk mendapatkan akses pendidikan
yang layak; 3) perbaikan sistem Ujian Nasional (UN) dengan tiga terobosan baru
– UN tidak menjadi penentu kelulusasn siswa, Ujian Nasional Berbasis Komputer
(UNBK), dan pengadaan indeks integritas; 4) pengembangan dan peningkatakan
program Sarjana Mengajar di daerh 3T; dan lainnya (Kemendikbud, 2016: 1).
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Dalam hal tersebut, penulis akan memfokuskan studi kasus pendidikan
Indonesia misalnya di wilayah Sukabumi terkait penerapan Program Indonesia
Pintar (PIP). Program tersebut pada tahun 2016 sudah terealisasikan berdasarkan
ketentuan data pokok pendidik (Dapodik). Namun penerapannya pun terkendala
permasalahan – yang mana jumlah Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang seharusnya
diterima sebesar 15.781 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi,
namun yang diterima hanya 11. 464 KIP (Radar Sukabumi, 2016). Kemudian
sebanyak 3.700 KIP lagi dikembalikan kepada pemerintah dengan alasan-alasan
tertentu. Selain itu, program tersebut juga pada realisasinya tidak tepat sasaran,
masih banyak siswa miskin yang justru tidak mendapatkan KIP sedangkan siswa
yang mampu secara finansial mendapatkan KIP – Sehingga penerapannya masih
belum merata. Berikut data pendistrubusian KIP di Kota Sukabumi:
Gambar 1: Pendistribusian KIP di Kota Sukabumi

Sumber: Radar Sukabumi, 2016
Hal tersebut tentunya harus mendapatkan penanganan yang lebih baik agar
program KIP benar-benar tepat sasaran – sehingga mampu membantu atau
memfasilitasi pendidikan siswa. Rencananya, KIP untuk tahun 2017 akan
didistribusikan untuk 16,4 juta siswa di seluruh Indonesia termasuk 896 ribu KIP
untuk anak yatim piatu dan panti asuhan (Kemendikbud, 2017). Tidak hanya di
tingkat sekolah , di perguruan tinggi pun mengalami permasalahan yang sama.
Seperti program beasiswa Dikti yang diterapkan oleh Kemenristekdikti sebagai
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akses bagi mahasiswa miskin dan berprestasi diantaranya beasiswa Bantuan
Pendidikan Miskin Berprestasi (Bidikmisi), Beasiswa Peningkatan Prestasi
Akademik (PPA), dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) dalam penerapannya
juga terkendala oleh lambatnya pencairan, tidak tepat sasaran, dan lainnya. Untuk
menanggulangi

permasalahan

tersebut,

tentunya

Kemenristekdikti

perlu

menambah kuota beasiswa baik Bidikmisi, PPA, ADik, dan beasiswa Dikti
lainnya; Kemenristekdikti juga perlu mengevaluasi proses penerimaan beasiswa
Dikti agar tepat sasaran; serta untuk tahun 2017, beasiswa Bidikmisi, PPA,
maupun ADik diharapkan tepat dalam proses pencairannya.
Terakhir, yaitu pentingnya mendeteksi permasalahan pendidikan sedari
awal melalui partisipasi publik dalam sistem pendidikan Indonesia. Secara umum,
permasalahan tersebut dapat di cegah lebih awal dengan penerapan hal-hal positif
yang sesuai Perkemendikbud No. 23/2015 bahwa diperlukannya gerakan
Penumbuhan Budi Pekerti yang tentunya didasari dengan: 1) internalisasi nilai
moral dan spiritual dalam kehidupan; 2) rasa kebangsaan dan cinta tanah air; 3)
pentingnya interaksi antara siswa dengan guru, orang tua, dan siswa lainnya; 4)
pengembangan potensi siswa secara utuh; 5) mendukung iklim pembelajaran
melalui pemeliharaan lingkungan pendidikan; 6) perlunya melibatkan orang tua
dan masyarakat (Kemendikbud, 2016: 47).
Hal tersebut meskipun sederhana tentunya akan menumbuhkan pendidikan
yang berkarakter tentunya bagi generasi bangsa. Mulai dari diajarkan, dibiasakan,
dilatih terus menerus, kemudian menjadi terbiasa, lalu berkarakter dan pada
akhirnya akan menjadi budaya. Selian itu, partisipasi publik secara luas ternyata
akan membantu memberikan berbagai masukan baik saran, kritik, dan juga
evaluasi terhadap isu-isu pendidikan di Indonesia. Sehingga dapat bekerjasama
dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Selain itu,
keterlibatan atau partisispasi publik juga akan mengukur efektifitas dan efesiensi
distribusi anggaran – misalnya anggaran pendidikan atau program beasiswa yag
dianggarkan Kemendikbud ataupun Kemenristekdikti. Selain itu kerjasama baik
nasional maupun internasional perlu ditingkatkan misalnya pertukaran pelajar,
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perlombaan, serta pengenalan budaya ke mancanegara dalam menciptakan daya
saing internasional.
Sehingga melalui strategi penyelarasan dan koordinasi aktor-aktor dalam
pendidikan; perbaikan dan peningkatan mutu, akses dan fasilitas pendidikan; serta
pentingnya mendeteksi permasalahan pendidikan melalui partisipasi publik dalam
sistem pendidikan Indonesia menjadi penting keberadaannya sebagai solusi untuk
jangka panjang. Bagaimanapun pendidikan merupakan prioritas utama – oleh
karena itu, pelaksanaannya perlu kerjasama seoptimal mungkin dari berbagai
pihak. Hal tersebut juga penting untuk investasi sumber daya manusia yang
berkualitas – selain itu, secara kuantitas pun jumlah generasi bangsa yang
mengenyam pendidikan pastinya akan semakin banyak dan terfasilitasi setiap
tahunnya. Jika sistem pendidikan Indonesia sekarang sudah baik, maka akan lebih
baik lagi serta akan siap dengan berbagai tantangan di masa depan.
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