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Kebijakan dan Penganggaran  
Layanan Pendidikan & Kesehatan 
Studi RPJMN dan APBN 2015-2019 

 

Penulis: 

 Abdul Waidl, Misbah Hasan, Badiul Hadi

endidikan dan Kesehatan adalah 2 dari 3 

alat ukur Indeks Pembangunan Manusia 

(Human Development Index). Yang satu lagi 

adalah tingkat kesejahteraan  (pertumbuhan dan 

ekonomi). Bagaimana derajat kualitas 

pembangunan manusia  Indonesia: 

Pendidikan dan Kesehatan menjadi tolok ukurnya, 

selain pertumbuhan kesejahteraan ekonomi. 

Pendidikan dan Kesehatan, keduanya juga 

memiliki budget mandatory yang kuat dalam UUD 

1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan. 

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945: 

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan 

sekurang-kurangnya dua puluh persen dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk 

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan 

nasional.” 

Diperkuat Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 

2003, yang menyatakan persentase 20 persen 

tersebut di luar gaji pendidik dan biaya Pendidikan 

kedinasan: 

“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya 

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD).” 

Pasal 171 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan menyatakan: 

(1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah 

dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) 

dari APBN di luar gaji. 

(2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah 

provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 

10% (sepuluh persen) dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.  

Posisi Pendidikan dan kesehatan, keduanya 

menjadi layanan dasar dari negara ke warga 

negara. Tulisan singkat berikut berusaha melihat 

bagaimana kebijakan Pemerintahan Presiden 

Joko Widodo pada periode pertama terhadap 

Pendidikan dan Kesehatan. Ada 3 dokumen yang 

akan dijadikan sebagai rujuan utama, yakni Nawa 

Cita, RPJMN 2015-2019 dan APBN Tahun 2015-

2019. Lalu, apa rekomendasi yang diusulkan untuk 

5 tahun berikutnya tahun 2020-2025 
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Nawa Cita dan RPJMN 2015-2019 

 

  isi Indonesia yang dicanangkan 5 tahun 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan 

Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah 

“Terwujudnya Indonesia Yg Berdaulat, 

Mandiri Dan Berkeribadian Berlandaskan Gotong 

Royong”. Satu dari Tujuh Misinya adalah “Kualitas 

Hidup Manusia Indonesia Yg Tinggi, Maju Dan 

Sejahtera”. Dan Satu dari Sembilan Nawa Cita 

menyebutkan “Akan Meningkatkan Kualitas Hidup 

Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, 

Indonesia Sehat, Indonesia Kerja Dan Indonesia 

Sejahtera”.  

Visi dan Misi besar tersebut diturunkan lagi ke 

dalam 3 rumusan Trisakti: Berdaulat Dalam 

Bidang Politik, Berdikari Dalam Bidang Ekonomi 

dan Berkepribadian Dalam Bidang Kebudayaan. 

Urutan pertama dari 16 Program Aksi Berdikari 

dalam Bidang Ekonomi adalah “Dedikasi 

Pembangunan Kualitas SDM”. Demikian pula, 

urutan kesatu dari 3 Program Aksi Berkepribadian 

Dalam Bidang Ekonomi adalah “Berkomitmen 

Mewujudkan Pendidikan Sebagai Pembentuk 

Karakter Bangsa”. Jadi, demikian penting 

Pendidikan dan Kesehatan sebagai kunci Kualitas 

Hidup Manusia Indonesia. 

Di dalam Dokumen RPJMN 2015-2019 dinyatakan 

ada 3 dimensi pembangunan: Dimensi 

Pembangunan Manusia, Dimensi Pembangunan 

Sektor Unggulan, dan Dimensi Pemerataan dan 

Kewilayahan. Di dalam Dimensi Pembangunan 

Manusia ada Pendidikan, Kesehatan, Perumahan 

dan Mental/Karakter. Khusus Pendidikan dan 

Kesehatan, selanjutnya  dijelaskan dalam Sasaran 

Pembangunan. Salah satu Sasaran Makro 

Pembangunan Manusia adalah meningkatkan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 73,83 

(baseline 2014) menjadi 76,3 (hasil akhir tahun 

2019).  

 

 

 

Untuk mencapai Sasaran Makro Pembangunan, 

maka dibuat Arah Kebijakan Pendidikan dan 

Kesehatan. Arah Kebijakan Pendidikan 5 Tahun 

(2015-2019) adalah sebagai berikut: 

1. Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak 
seluruh penduduk mendapatkan layanan 

pendidikan dasar berkualitas. 
2. Meningkatkan akses Pendidikan Menengah 

yang berkualitas. 
3. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan 

layanan Pendidikan menengah yang 
berkualitas  

4. Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan 
dengan kebutuhan dunia kerja 

5. Meningkatkan akses terhadap layanan 
pendidikan dan pelatihan keterampilan 

6. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

Sedangkan Arah Kebijakan Kesehatan 5 Tahun 

(2015-2019) adalah sebagai berikut:  

  

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan 

Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia 

yang Berkualitas 

2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 

3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan 

4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 

5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan 

Dasar yang Berkualitas 

6. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan 

Rujukan yang Berkualitas 

7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan 

Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 

8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, 

Pemerataan, dan Kualitas Farmasi & Alkes 

9. Meningkatkan Pengawasan Obat & Makanan 
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Sumber: Ringkasan RPJMN 2015-2019, Paparan Menteri Perencanaan Pembanunan Nasional, 24 Januari 2015 

 

 

Arah Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan, masing-masing memiliki indikator pencapaian sebagai berikut: 

 

Indikator 2014 
(Baseline) 

2019 

Pendidikan 

Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 Tahun 8.1 (Tahun) 8.8 (Tahun) 

Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun 94.1% 96.1% 

Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50.4% 68.4% 

Persentase SD/MI minimal berakreditasi minimal B 68.7% 84.2% 

Persentase SMP/MTs minimal berakreditasi minimal B 62.5% 81% 

Persentase SMA/MA minimal berakreditasi minimal B 73.5% 84.6% 

Persentase Kompetensi Keahlian SMK minimal berakreditasi minimal B 48.2% 65% 

Raio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya 0.85 (2012) 0.90 

Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya 0.53 (2012) 0.60 

 

Indikator 2014 (Baseline) 2019 

Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

1. Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran 346 (SDKI 2012) 306 

2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 31 (2012/2013) 24 

3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19.6 (2013) 17 

4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak batuta (persen) 32.9 (2013) 28 

Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular 

1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245 

2. Prevalensi HIV(persen) 25.8 (2013) <0.5 

3. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25.8 (2013) 23.4 

4. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ Tahun (persen) 15.4 (2013) 15.4 

5. Persentase merokok penduduk usia 15-19 Tahun 7.2 (2013) 5.4 

Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan 

1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi 0 5600 

2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap 
pada bayi 

- 95 

3. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan 1.015 5.600 
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Kebijakan APBN 2015-2019 

 

da 2 hal yang dicermati dalam Dokumen 
APBN 2015-2019. Yakni, besaran 
anggaran yang dialokasikan selama 5 

tahun tersebut dan peruntukan besaran angka 
tersebut. Kita akan mulai secara berurutan dari 
Pendidikan, dilanjutkan Kesehatan. 

Persentase Anggaran Pendidikan selama 5 tahun 
(2015-2019) ada di angka 20 persen dibanding 
total Anggaran Belanja APBN. Meskipun bila 
dicermati, ada penurunan persentase dari 20,06% 
(2015) turun menjadi 20,00% (2016-2018), dan 
sedikit naik menjadi 20,01% (2019). Ini sudah 
sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Namun 
belum sesuai dengan ketentuan UU Sistem 
Pendidikan Nasional, karena persentase tersebut 
sebenarnya memasukkan gaji pendidik dan biaya 
pendidikan kedinasan di dalamnya.  

Dari segi nominal, alokasi anggaran untuk 
Pendidikan mengalami naik-turun. Pada tahun 
2015, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar 
409,1 triliun. Naik menjadi 419,20 triliun (2016), 
turun menjadi 416,1 triliun (2017), naik menjadi 
444,1 triliun, dan naik lagi menjadi 492,5 triliun 
(2019). Jadi, ada masa (2017) ketika nominal 
anggaran Pendidikan justru mengalami 
penurunan, pada saat anggaran untuk Belanja 
APBN juga mengalami penurunan. Seiring dengan 
naik turun Belanja Negara. Pada tahun 2015, 
Belanja APBN sebesar 2.039,5 triliun, naik 
menjadi 2.095,7 triliun (2016), turun menjadi 
2.080,5 (2017), naik menjadi 2.220,7 triliun (2018), 
dan naik lagi menjadi 2.461,1 triliun (2019). 

Di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan 
kedinasan, peruntukan anggaran Pendidikan 
antara lain untuk Program (Kartu) Indonesia 
Pintar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 
Beasiswa Bidik Misi, Tunjangan Profesi Guru dan 
Dosen, dan Rehab Sekolah atau Ruang Kelas. 
Pada tahun 2017 misalnya, KIP dianggarkan untuk 
19,7 juta siswa, naik menjadi 20,1 juta siswa pada 
tahun 2019.  

 

 

BOS pada tahun 2017 mencakup 54,7 juta siswa, 
naik menjadi 57 juta siswa tingkat SD sampai 
SMA. Anggaran untuk Bidik Misi juga meningkat, 
dari alokasi untuk 362,7 ribu mahasiswa (2017) 
menjadi 471,8 ribu mahasiswa (2019). 

Sumber: APBN 2015-2019, diolah. 

Untuk anggaran Kesehatan. Selama 2 tahun awal 

pemerintahan Jokowi-JK, anggaran kesehatan di 

bawah ketentuan UU Kesehatan 5 persen. Pada 

tahun 2015 hanya sekitar 3,23 persen dan pada 

tahun 2016 sebesar 4,40 persen dari total Belanja 

APBN. Untuk tahun-tahun berikutnya, sudah 

memenuhi batas minimal 5 persen. Pada tahun 

2017 sebanyak 5,04 persen, tahun 2018 dan 2019 

sama-sama di angka 5,00 persen. Catatan 

pentingnya, persentase tersebut di dalamnya 

adalah termasuk gaji. Dari segi angka nominal 

anggaran Kesehatan terus mengalami kenaikan. 

Pada tahun 2015, anggaran masih sebesar 65,9 

triliun, naik menjadi 92,3 triliun (2016), naik 

menjadi 104,9 triliun (2017), naik lagi menjadi 111 

triliun (2018), dan naik kembali menjadi 123,1 

triliun (2019). 
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Sumber: APBN 2015-2019, diolah FITRA 

Bagaimana peruntukan anggaran kesehatan? 

Beberapa program yang mendapat perhatian 

besar, di antaranya meliputi Prevalensi Stunting, 

Kartu Indonesia Sehat (KIS) terutama PBI 

(Penerima Bantuan Iuran), Biaya Operasional 

Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit), Biaya 

Operasional KB, dan Imunisasi. Sebagai contoh, 

target Prevalensi Stunting adalah sebesar 29,6 

persen Baduta (Bayi Di Bawah Dua Tahun) pada 

tahun 2017, turun menjadi 24,8 persen. Untuk 

KIS-PBI mengalami kenaikan, dari cakupan 94,4 

juta jiwa (2017) menjadi 96,8 juta jiwa (2019).

Hasil Kebijakan 5 Tahun
ecara umum, bila dicermati, makna  

Pembangunan Kualitas  manusia 

yang di- programkan dan dianggarkan 

adalah Akses Pendidikan & Kesehatan. 

Bagaimana sebanyak-banyaknya APM dan APK 

dapat terpenuhi, dan seberapa banyak orang yang 

mendapat pelayanan jaminan kesehatan melalui 

Kartu Indonesia Sehat. Kita masih berkisar dalam 

Akses Layanan, belum Kualitas Layanan. 

Bagaimana hasil dari Akses Layanan tersebut? 

Kita mencoba menelusuri beberapa angka 

capaian sebagai berikut: 

1) IPM Masih Rendah, IPM Perempuan masih 
berjarak dengan IPM Laki-laki. RPJMN 
2015-2019 mentargetkan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) dari 73,83 
(baseline 2014) menjadi 76,3 (tahun 2019). 
Data BPS (2020) menyatakan bahwa IPM 
Indonesia pada tahun 2019 di angka 71,92. 
Dari angka tersebut, IPM Laki-laki sebesar 
75,96 dan IPM Perempuan sebesar 69,18. 
Angka tersebut, selain masih Jauh dari 
harapan yang ingin dicapai, juga menunjukkan 
disparitas IPM antara laki-laki dan perempuan 
yang masih lebar. Dan dari 34 Provinsi, IPM 
terendah ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur 
(NTT) dan Papua. IPM Laki-laki di NTT 
sebesar 69,20 dan Perempuan 64,16. 
Sedangkan di Papua, IPM Laki-laki sebesar 
66,38 dan Perempuan 53,14. 

2) Rata-rata Lama Sekolah Masih Kelas 3 
SMP/MTs. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 
Usia Di Atas 15 Tahun, RPJMN 2015-2019 
mencanangkan capaian 8,8 tahun di akhir 2019. 
Target tersebut hampir tercapai. Capaian di akhir 
2019 pada angka 8,75 tahun rata-rata sekolah 
penduduk usia 15 tahun ke atas.  

3) Masih ada 4,1 persen Buta Aksara. Angka melek 
aksara penduduk usia di atas 15 tahun diharapkan 
dapat bertambah, dari 94,1 persen (2014) menjadi 
96,1 persen (2019). Kenyataannya, sampai tahun 
2019, angka melek aksara baru mencapai 95,90 
persen, naik 1,5 persen dari 2 persen yang 
diharapkan. 

4) APM dan APK Pendidikan Formal dan Non 
Formal Tingkat Menengah masih rendah. Laki-
laki dan Perempuan Pada Posisi yang Kurang 
Lebih sama tingkat APK dan APM-nya, 
termasuk pada Penduduk Pengeluaran 40 
Persen Terbawah Indikator yang diajukan 
sebagai klaim keberhasilan MDGs dan SDGs 
adalah Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka 
Partisipasi Kasar (APK). Pemerintah juga punya 
program Wajib Belajar yang dinaikkan dari 9 tahun 
menjadi 12 tahun. Data berikut adalah APM dan 
APK Pendidikan Formal dan Non Formal. Dari 
data tersebut menunjukkan APK dan APM untuk 
tingkat SMP dan SMA masih rendah.  
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0.52%

6.39%

13.99%

17.89%

24.66%

20.27%

3.96%
12.31%

Pendidikan Para Pengangguran

Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD

SD SLTP

SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK

Akademi/Diploma Universitas

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 110.50 109.31 108.50 108.61 107.46 

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 91.17 90.12 90.23 91.52 90.57 

Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA/Paket C 78.02 80.89 82.84 80.68 83.98 

       

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 96.70 96.82 97.19 97.58 97.64 

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 77.82 77.95 78.40 78.84 79.40 

Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA/Paket C 59.71 59.95 60.37 60.67 60.84 

Berapa APK dan APM perempuan dan laki-laki? 
Kita ambil sampel, APM untuk level 
SMA/MA/Paket C, bila dikaitkan dengan penduduk 
berpenghasilan 40 persen terbawah, hasilnya 
menunjukkan APM laki-laki hanya 52,34 dan 
perempuan 56,60. 

5) SMK menyumbang pengangguran terbuka 
terbesar kedua (20,27 persen) di antara tingkat 
Pendidikan yang lain. Pengangguran terbuka 
yang terbesar pertama (24,66 persen) adalah 
lulusan SLTA Umum/SMU. Secara umum, jika 
serapan terhadap lulusan SMK adalah kurang dari 
80 persen, artinya desain dan penanganan 
Pendidikan SMK patut dipertanyakan. Kenapa, 
karena SMK dibuat dengan maksud khusus, yakni 
lulusan agar bisa langsung bekerja.  

6) Kualitas kita rendah dalam uji kompetensi di 
tingkat nasional (Uji Kompetensi Guru) dan 
internasional (PISA). Hasil Uji Kompetensi Guru 
(UKG) menunjukkan bahwa guru yang memiliki 
kompetensi rata-rata lulus UKG dengan nilai 
minima 80 tak lebih dari 30 persen. Selain itu, 70 
persen kepala sekolah juga belum memiliki 
kompetensi standar. (Dudung Koswara, PGRI, 
2019). Hasil survei PISA 2018 menempatkan 
siswa Indonesia di 6 urutan terendah. Siswa 
Indonesia berada di nomor 74 dari 79 negara yang 
disurvei dalam 3 poin utama penilaian: literasi, 
matematika dan sains. Indonesia sudah 
berpartisipasi dalam penilaian ini selama 18 tahun, 
sejak tahun 2000. Namun selama itu pula nilai 
kemampuan siswa tak pernah berada di atas rata-
rata. Seperti pada tahun 2018, kemampuan 
membaca (skor 371), matematika (skor 379) dan 
sains (skor 396). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Anggaran Pendidikan besar tapi tidak 
menghasilkan kualitas maksimal. Sri Mulyani, 
Menteri Keuangan, dalam berbagai kesempatan 
mengkritik keras bahwa kita sudah lebih dari 10 
tahun menjalankan alokasi 20 persen anggaran 
Pendidikan, tetapi hasilnya tidak meningkatkan 
kualitas. Bahkan, Sri Mulyani membandingkan 
dengan Vietnam yang memiliki anggaran lebih 
kecil, tetapi memiliki dampak kualitas Pendidikan 
yang lebih baik. 
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8) Angka Kematian Ibu per 100 ribu Kelahiran 
Masih Tergolong Tinggi. Merujuk kepada 
indicator capaian kesehatan dalam RPJMN 2015-
2019, diharapkan Angka Kematian Ibu per 100 ribu 
Kelahiran dari 346 (baseline 2014) menjadi 306 
(2019). Target ini sebenarnya agak aneh, karena 
data WHO tahun 2015 menyebutkan bahwa angka 
kematian ibu di angka 305 per 100 ribu kelahiran. 
Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, 
angkanya di kisaran 12-14 kasus per 100 ribu 
kelahiran. Bahkan di negara seperti Inggris, 
Jerman dan Jepang, angkanya hanya rata-rata 6-
7 kasus kematian ibu per 100 ribu kelahiran. 

9) Angka Kematian Bayi per 100 ribu kelahiran 
hidup mencapai target. RPJMN 2015-2019 
memiliki target angka 24 pada tahun 2019. 
Merujuk kepada SDKI (2017), target tersebut 
bahkan sudah tercapai sebelum tahun 2019.  

10) Untuk Prevalensi stunting belum mencapai 
target. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan 
target prevalensi stunting pada baduta tahun 2019 
adalah sebesar 28 persen, dari baseline data 2014 
sebesar 32,9 persen. Merujuk kepada data RKD 

2018, menyebutkan prevalensi stunting mencapai 
30,8 persen.  

11) Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 
tahun justru naik. RPJMN 2015-2019 
menggunakan baseline data prevalensi obesitas 
pada penduduk usia 18 tahun ke atas sebesar 
15,4 persen. Dan targetnya, sampai 2019 masih 
akan tetap di angka 15,4 persen tersebut. Namun, 
data RKD 2018 justru menyebutkan angka 21,8 
persen. 

12) Persentase merokok penduduk usia 15 tahun 
ke atas masih tinggi. Tahun 2018, rata-rata 
persentase perokok usia 15 tahun ke atas adalah 
sebesar 24,38 persen. Antara perkotaan dan 
perdesaan, lebih tinggi perdesaan sebesar 30,74 
persen disbanding perkotaan sebesar 28,97 
persen. 

13)  Ada penambahan kuota Penerima Bantuan 
Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). 
Pada tahun 2018, peserta PBI-JKN sebesar 92,4 
juta jiwa. Pada tahun 2019 naik menjadi 96,8 juta 
jiwa. Ini sama dengan 44,85 persen dari total 
peserta JKN yang mencapai 215,86 juta jiwa. 
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Rekomendasi  
 

emperhatikan kepada kebijakan dalam 

dokumen Nawa Cita, RPJMN Tahun 

2015-2019, APBN  2015-2019, dan 

hasil selama 5 tahun tersebut. Maka, ada 

beberapa yang kami rekomendasikan untuk 

perbaikan kebijakan ke depan. 

1) Menggeser Kebijakan dan Penganggaran 
Pendidikan dari Akses ke Kualitas, 
Cakupan Seluasnya Menjadi Targeted, 
dan Ketergantungan Menjadi 
Kemandirian Masyarakat. Mengapa, 
karena negara sendirian tidak akan mampu 
menyelesaikan problem pemerataan. 
Negara seperti nyaris mustahil untuk 
menyelesaikan APM Pendidikan Menangah 
yang masih sekitar 60 persen. Apalagi 
dengan kapasitas fiskal yang terbatas. 
Kebijakan selama 5 tahun 2015-2019 
berpretensi mendekatkan akses warga 
negara kepada pelayanan yang 
diselenggarakan oleh negara. Paradigma 
yang dibangun adalah akses yang dekat, 
cakupan seluas-luasnya warga negara, dan 
ketergantungan kepada layanan negara. 
Sudah saatnya negara mengubah model 
demikian. Mengubah akses menjadi kualitas, 
cakupan seluas-luasnya menjadi targeted, 
dan ketergantungan menjadi kemandirian. 
Cara pandang demikian menempatkan 
masyarakat sebagai mitra strategis 
mencapai tujuan pembangunan. Bukan 
sebagai obyek capaian pembangunan. 
Sebagai mitra, maka negara menyentuhnya 
dengan program stimulus agar menjadi aktor 
dan mitra strategis untuk mencapai tujuan 
Pendidikan. 

2) Mengubah Capaian Lama Sekolah 
Menjadi Capaian Kompetensi. Kebijakan 
Pendidikan kita mengejar kepada capaian 
formal 9 atau 12 tahun. Tanpa bertanya apa 
yang dihasilkan dari lama sekolah. Selama 
ini lama sekolah hanya ditandai oleh ijazah di 
setiap akhir tingkat lembaga Pendidikan. 
Ijazah hanya menjadi tanda kelulusan dan 
prasyarat administrative melanjutkan jenjang 
Pendidikan berikutnya. Ke depan kita harus  

 

 

 

bertanya dan memasang target Pendidikan 
bukan APM dan APK yang menyatakan 
tingkat Pendidikan yang ditempuh. Tetapi, 
harus menjadi serangkaian kompetensi yang 
benar-benar dibutuhkan. Hal ini akan 
mengubah skema Pendidikan tidak sama 
dengan yang selama ini ada. Yang hanya 
berkutat kepada penyampaian materi (tanpa 
tujuan terukur), level formal dan ujian 
nasional yang memenuhi keinginan terhadap 
standarisasi. Skema Pendidikan ke depan 
harus lebih inovatif dan menyenangkan bagi 
peserta Pendidikan (guru dan siswa). 
Mereka tidak diberi monolog guru dengan 
materi yang membosankan dan tidak 
nyambung dengan realitas. Tetapi, 
pendidikan ke depan yang akan 
dikembangkan adalah proses pengkayaan 
untuk mencapai tujuan yang lebih spesifik. 
Yang dilaksanakan secara interaktif dan 
enjoyful. 

3) Skema kerja era Revolusi Industri 4.0 
memberi peluang kepada siapapun, 
terutama perempuan, untuk bekerja di 
dalam atau d luar rumah dengan target 
produksi yang bahkan lebih baik. Oleh 
karena itu, laki-laki dan perempuan harus 
mendapat kesempatan Pendidikan vokasi, 
baik yang hard maupun soft skill. Menjawab 
Tantangan Revolusi Industri 4.0, bukan 
hanya terkait dengan penggunaan teknologi 
digital. Tetapi, juga mencakup soft skill apa 
yang harus dikuasai dalam era digital, seperti 
problem solver, cobtent analysis, dan lain 
sebagainya. 

4) Materi Pendidikan harus dikembangkan 
kepada proses bernalar (logika, aljabar 
dan sains), menghaluskan rasa (sastra), 
mencintai negara dan bangsa (karakter 
khusus nasionalisme), dan menguatkan 
tata krama (akhlaq). Bukan berupa 
tumpukan buku di dalam tas yang penuh 
yang dibawa setiap hari. Yang melelahkan 
secara fisik, memudahkan timbul rasa jenuh, 
terasa tidak terpahami arah dan 
persambungan antar materi pembelajaran.  
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5) Pemerintah harus serius membenahi 
LPTK yang melahirkan para guru yang 
sebagian besar tidak memenuhi standar 
minimal Uji Kompetensi Guru (UKG). 
LPTK harus dimonitor, dievaluasi, dibuatkan 
kebijakan baru, dan ditata dengan 
menggunakan standar akreditasi yang valid 
dan kredibel. LPTK harus dipastikan akan 
menelorkan para guru yang kapabel. 

6) Pesantren dalam Fungsi Pendidikan 
dapat menjadi actor strategis dalam 
mencapai kualitas pendidikan dan 
akselerator pertumbuhan ekonomi. UU 
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren 
telah disahkan. Ini adalah peluang negara 
untuk menggandeng pesantren dengan 
segala potensi dan kompetensinya menjadi 
mitra pencapaian tujuan pembangunan. 
Stimulus program dan kebijakan yang 
membela terhadap rekognisi pesantren akan 
memberi dampak yang besar dalam 
pencapain tujuan pembangunan nasional, 
termasuk dalam pencapaian SDGs. 

7) Pelaksana kebijakan Jaminan Kesehatan 
Nasional, khususnya untuk peserta 
mandiri, harus lebih aktif memudahkan 
cara pembayaran dan skema manfaat. 
Selama ini, pemerintah lebih fokus kepada 
penambahan peserta KIS-PBI sebagai 
bentuk pelayanan dan meningkatkan 
performa politik. Sambil menafikan 
kemudahan pembayaran peserta mandiri 
dan skema kesehatan apa yang 
menguntungkan. 

8) Masyarakat dapat memiliki perlindungan 
atas model dan inovasi pelayanan 
kesehatan tradisional yang memenuhi 
prasyarat dan standar layanan kesehatan 
pada umumnya. Indonesia memiliki 
segudang ahli (tabib) yang mengembangkan 
ilmu pengobatan alternative.  

 

 

 

 

 

 

Hasil kerja mereka dapat diamatai, diukur, 
dan diuji hasilnya. Mereka mengembangkan 
pengobatan dengan memanfaatkan 
kekayaan tanaman herbal. Namun, karena 
lemahnya perlindungan, sebagain besar 
mereka membuka praktik secara sembunyi. 

9) Kebijakan kesehatan Perempuan harus 
all out, bukan basa-basi. Perempuan 
adalah subyek bagi negara dan keluarga 
yang kuat. Oleh karena itu, pelayanan 
kesehatan perempuan harus menjadi 
prioritas yang sungguh-sungguh. Diberikan 
kebijakan dan penganggaran yang menjamin 
kesehatan perempuan. Baik terkait dengan 
kesehatan alat-alat reproduksii, kesehatan 
seksual, kesehatan dalam proses hamil, 
melahirkan, menyusui dan mengasuh. 
Kebijakan kesehatan kita harus 
memudahkan perempuan menjalankan  

10) Riset tentang kesehatan harus sungguh-
sungguh dilakukan sebagai cara 
menemukan jalan dan fasilitas untuk 
melayani kesehatan. Bukan semata 
sebagai proyek menambah porto folio dan 
keuntungan material, dan menghasilkan 
tumpukan hasil riset yang tidak bisa 
dieksekusi dana dimanfaatkan.  

11) Ada waktu 2 tahun bagi pemerintah untuk 
berubah atau mengubah atas yang 
selama ini ada. Berjibaku untuk mengubah 
kebiasaan kebijakan dan penganggaran 
pendidikan dan kesehatan (business as 
usual).  Agar capain pendidikan dan 
kesehatan tidak hanya berkutat kepada 
akses tapi juga kualitas. Jadi, bukan hanya 
gambaran sekian banyak warga masyarakat 
yang antri di bangku sekolah dan 
puskesmas. Tetapi, ketika mereka terlibat, 
itu adalah investasi masa depan yang 
menjanjikan karena capaian kompetensi. 
Wallahu a’lamu bish-showab.   

 

 


