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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran penting di dalam mewariskan peradaban 

dunia untuk manusia. Pemahaman ini menjadi pemahaman general dari 

generasi ke generasi. Karena pendidikan menjadi kebutuhan pokok manusia, 

dan menjadi keharusan di dalam meningkatkan harkat dan martabat hidup 

manusia. Kaitan dengan kebutuhan pokok tersebut, pemerintah telah 

memberikan ketegasan program di dalam sebuah kebijakan dalam bentuk 

peraturan ataupun perundang-undangan yang berhubungan dengan 

pentingnya pendidikan. Akses pemerataan pendidikan menjadi salah satu 

program pemerintah demi meminimalisasi angka buta huruf di Indonesia. 

Dalam hal ini Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2) menyatakan: 

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib 

belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 

Ketegasan ini menjadi suatu keseriusan pemerintah untuk kepentingan 

masa depan bangsanya. 

 

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah 

juga mempertegas pentingnya pendidikan ini di dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 bab II, pasal 3 

tentang fungsi dan tujuan pendidikan sebagai upaya mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, kritis, kreatif, mandiri dan 
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menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pasal 3 bab II sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, benar-benar 

mengharapkan manusia Indonesia berada pada puncak manusia ‘sempurna’. 

Oleh karena itu pemerintah tidak hanya berupaya memberikan jaminan 

keikutsertaan warga dalam pendidikan, tetapi juga memberikan jaminan 

pendidikan gratis sejak usia sekolah sampai dengan lulus di tingkat sekolah 

menengah pertama. Hal ini termaktub di dalam Undang-Undang Sisdiknas 

nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 -yang menyebutkan tentang pendidikan 

dasar gratis sembilan tahun bagi anak-anak di negeri ini dan pemerintah 

wajib menyediakan segala sarana dan prasarananya. Tidak hanya itu, amanah 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 tentang pemenuhan anggaran 

pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, juga telah diputuskan sejak 

tahun 2009. 

Merujuk pada kebijakan di atas menunjukkan bahwa pendidikan 

merupakan salah satu agenda penting dan strategis yang menuntut perhatian 

secara serius dari semua pihak. Sebuah negara yang mengaharapkan sebuah 

kemajuan dan berhasil dalam pembangunan, maka prioritas pembangunan 

yang utama adalah pendidikan. Oleh karena itu pemimpin nasional 

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembangunan nasional yang 

menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) untuk menjadi subjek pembangunan di berbagai bidang kehidupan 

dan sekaligus yang paling menerima manfaat hasil pembangunan. 
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Dalam pengembangan SDM, pendidikan memegang peranan kunci, 

yaitu sebagai pendekatan dasar dan bagian penting dalam pembangunan 

bangsa. Untuk itu diperlukan pembangunan nasional dengan mempercepat 

implementasi kebijakan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. 

Mengutip pendapat Sudjana (2007:1) ada dua alasan pokok mereposisi 

sistem pendidikan nasional dalam pembangunan nasional ini: Pertama, lebih 

dari 35 tahun posisi pendidikan dipandang hanya sebagai bagian dari 

pembangunan sosial. Kita mengenal bahwa sejak Orde Baru pembangunan 

nasional meliputi sejumlah sistem yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, 

sosial budaya, serta keamanan dan pertahanan (ipoleksosbudhankam). 

Sementara, pendidikan tidak diletakkan sebagai sistem yang sama pentingnya 

dengan sistem-sistem lainnya. Sehingga, perhatian para pengambil kebijakan 

di tingkat pusat dan daerah tidak memandang bahwa pendidikan menjadi 

bagian pembangunan yang sama pentingnya dengan pembangunan 

ipoleksosbudhankam tersebut. 

Kedua, akibat dari pandangan yang keliru (menomorduakan sisdiknas) 

tersebut cukup nampak dirasakan. SDM kita sangat rendah dibandingkan 

dengan kebanyakan negara lain. Indeks pembangunan manusia Indonesia di 

bawah Palestina. Berdasarkan laporan human development index (HDI) 2009, 

Indonesia berada di urutan ke-111 atau di bawah Palestina yang berada di 

peringkat ke-110 dari 182 negara. Apalagi jika dibandingkan negara tetangga 

di Asia, seperti Malaysia (ke-66) dan Singapura (ke-23), semakin terlihat 

ketertinggalan Indonesia <http://okefarid.wordpress.com> 10.08.2010. 
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Berdasarkan kedua alasan di atas semakin memperkuat indikasi bahwa 

Indonesia perlu mempercepat implementasi kebijakan tentang pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan. Kebijakan pemerintah tentang 

pemerataan kesempatan, peningkatan mutu, efisiensi dan relevansi 

pendidikan telah lama menjadi acuan pemerintah RI dalam penyelenggaraan 

dan pengembangan pendidikan. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, dalam konsiderannya menyatakan, "Sistem 

pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen 

pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan 

kehidupan lokal, nasional dan global sehingga diperlukan pembaharuan 

pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.  

Kebijakan pemerataan kesempatan pendidikan ini pun telah menjadi 

komitmen Konferensi Internasional tentang Pendidikan untuk semua 

(education for all) di Jomtien, Thailand tahun 1990. Walaupun data ini sudah 

terlalu lama, tetapi data ini tetap menjadi rujukan yang tetap up data 

mengingat konsep pendidikan untuk semua merupakan idealisme faktual 

yang tidak terbantahkan. Konferensi ini menegaskan pentingnya kegiatan 

bersama untuk pemenuhan hak semua warga negara dalam memperoleh akses 

pendidikan pada semua jenjang dan tingkatan. Demikian pula Konferensi 

Dakkar di Senegal tahun 2000 mempertegas komitmen terhadap gerakan 

bersama untuk mengimplementasikan pendidikan untuk semua (Pendidikan 

Network, 2005). Upaya pemerataan pendidikan ini amat urgen, karena 
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lembaga-lembaga pendidikan yang ada sekarang tidak mampu melayani 

pemerataan kesempatan kepada semua penduduk usia sekolah untuk 

memperoleh pendidikan. Permasalahan pemerataan kesempatan memperolah 

pendidikan diperkuat oleh laporan Balitbang Diknas dalam Indonesia-

Educational Statistics in Brief (2005/2006), bahwa selama ini pembangunan 

pendidikan nasional belum menunjukkan perubahan yang signifikan, hal ini 

tercermin pada pencapaian angka partisipasi pada semua jenjang. Pada tahun 

2006, angka partispasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni pada jenjang 

SD/MI dan yang sederajat masing-masing mencapai 110,8% dan 94,7%. 

Sedangkan APK pada jenjang SMP/MTs dan yang sederajat serta jenjang 

SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C masing-masing telah mencapai 88.7% dan 

56.2%. Adapun angka partisipasi sekolah (APS) atau prosentase penduduk 

yang mengikuti pendidikan formal untuk kelompok umur 7-12 tahun tercatat 

sebesar 97,4%, kelompok umur 13-15 tahun sebesar 84,1%, kelompok umur 

16-18 sebesar 53,9%.  

Sedangkan jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI sebanyak 

846,6 ribu anak, SMP/MTs sebanyak 174,4 ribu anak dan SMA/SMK/MA/ 

sebanyak 178,6 ribu anak. Untuk menekan angka putus sekolah pemerintah 

telah menyediakan dan bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan khusus 

sekolah (BKS) dan bantuan khusus murid (BKM) atau beasiswa. Namun 

besaran dana tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan 

sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan, sekolah 

swasta, dan sekolah ungggulan. 
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Penyebab putus sekolah menurut Alhumamy (2006) adalah faktor-

faktor klasik seperti sistem pendidikan sekolah yang kurang fleksibel 

sehingga banyak anak yang menemui kesulitan dalam penyesuaian diri, 

kemiskinan orang tua sehingga tidak mampu membiayai pendidikan anaknya, 

hambatan budaya yaitu rendahnya kesadaran masyarakat lapis bawah tentang 

pentingnya pendidikan, kondisi geografis, anak harus membantu ekonomi 

keluarga, dan pendidikan sekolah dirasakan tidak menarik karena tidak 

memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Jumlah 

pengangguran terus meningkat dari, kondisi seperti ini tentu mempersulit 

posisi dan masa depan mereka yang secara nasional berdampak negatif 

terhadap pembangunan, terutama pembangunan ekonomi secara makro dan 

mikro. 

Berdasarkan laporan Penelitian Ekonomi LIPI Sampai akhir tahun 

2007, angka pengangguran terbuka diperkirakan bertambah 12,6 juta jiwa. 

Dengan demikian, jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 45,7 juta 

jiwa. Angka itu berasal dari 1,6 juta pengangguran baru, menambah jumlah 

pengangguran yang sudah ada sebesar 11 juta. Angka 1,6 juta pengangguran 

itu berasal dari angkatan kerja yang tidak tertampung oleh kesempatan kerja 

pada 2007 sebesar 1,4 juta orang. Semakin besar angka pengangguran 

terbuka merupakan indikator meningkatnya angka kemiskinan. 

Di Jawa Timur sebagai implikasi semangat 20% anggaran pendidikan 

dari APBN, sekaligus sebagai amanat konstitusi, telah mencanangkan tahun 

2007 sebagai tahun pemberantasan buta huruf dengan penyediaan anggaran 
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pendidikan sebesar 20%. Hal ini sejalan dengan semangat kebijakan tentang 

akses pemerataan pendidikan sebagai implikasi dari tujuan dasar pendidikan 

yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

kritis, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Dilihat dari tujuan pendidikan ini tentu harus berbanding 

lurus dengan seluruh sarana dan pembiayaan dari pemerintah sehingga tujuan 

pendidikan nasional baik secara nasional ataupun regional dapat tercapai 

dengan baik. 

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun tentunya dapat 

membantu tujuan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam UU 

Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Namun demikian, tujuan-tujuan pendidikan 

sebagai representasi dari tujuan pemerintah tidak selamanya sejalan dengan 

kemampuan daerah baik di tingkat propinsi ataupun di tingkat 

kabupaten/kota. Semua i’tiqad baik ini tentunya tidak hanya selesai di dalam 

teks kebijakan tetapi harus benar-benar mampu dikawal oleh pemerintah 

pusat, daerah dan masyakat pendidikan secara umum, khususnya oleh 

stakeholders pendidikan, mengingat SDM bangsa Indonesia masih ‘rendah’. 

Fakta statistik tahun 2006 menunjukkan bahwa dari 13 juta jiwa 

keluarga miskin di Jatim, 4 juta di antaranya menyandang buta huruf, dan 

sebanyak 500.000 anak usia sekolah (usia 7-15 tahun) tidak mendapatkan 

kesempatan sekolah (http://dunia.pelajar-islam.or.id/ dunia.pii/209/wajib-

belajar-atau-wajib-sekolah-3.html, 27-2-20110). 
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Fakta di atas menunjukkan bahwa tugas dan tanggungjawab 

pemerintah dan pemerintah daerah masih cukup berat. Terutama upaya 

membebaskan 4 juta orang dari buta huruf dan memberikan akses pendidikan 

secara pasti terhadap 500.000 anak di Jawa Timur. 

Walaupun pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah 

dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal 

pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Tetapi untuk biaya 

transport, uang saku dan pakaian harus diusahakan sendiri oleh siswa dan 

orang tua siswa. Hal ini berarti bahwa jaminan pendidikan oleh pemerintah 

melalui UUD ’45 belum mampu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. 

Permasalah biaya pendidikan sangatlah penting mendapatkan jaminan, tetapi 

juga tidak kalah penting yaitu pemenuhan kebutuhan yang dapat menunjang 

terhadap tercapainya akses pemerataan pendidikan. Relevansi dengan 

masalah ini, bahwa kebijakan politik pendidikan semestinya tidak hanya 

fokus membahas mengenai pembiayaan pokok pendidikan, tetapi juga 

pembahasan yang mengarah pada penentuan keputusan penyediaan tunjangan 

khusus bagi stakeholders pendidikan sebagai upaya terwujudnya akses 

pemerataan pendidikan. 

Implementasi anggaran pendidikan 20% UUD 1945 pasal 31 ayat 2 

telah secara jelas diamanatkan pengalokasiannya dari APBN, tetapi 

pengalokasian anggaran pendidikan 20% dari APBD belum terpenuhi. 

Sebagai pelengkap dampak dari kurang maksimalnya implementasi kebijakan 

anggaran pendidikan 20% dari APBD, angka buta hurup di kabupaten 
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pamekasan belum tuntas 100%, hal ini menjadi bagian dari kekurang-

seriusan pemerintah dalam pemberlakuan wajib belajar pendidikan dasar 

sembilan tahun di kabupaten Pamekasan. Ditambah lagi masalah 

keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah dan 

ruang kelas baru yang tidak dapat menampung seluruh siswa usia 7 sampai 

15 tahun. Tidak hanya itu, kurangnya tenaga guru, dan kualitas guru yang 

masih rendah juga menjadi persoalan serius yang dapat menghambat 

tuntasnya program Wajar Dikdas sembilan tahun. 

Masalah lain yang juga tidak kalah seriusnya adalah sosial budaya. 

Pamekesan-Madura secara letak geografis termasuk daerah pesisir yang 

dikelilingi oleh laut, dan ini sangat berpengaruh terhadap konstruksi sosial 

dan budaya masyarakat Pamekasan. Oleh karena itu menjadi maklum jika 

masyarakat Madura, khususnya Pamekan diasumsikan keras dan kasar. 

Melihat dari permasalah tersebut tentu menjadi sangat penting jika kebijakan 

Wajar Dikdas sembilan tahun untuk terus digalakkan sehingga peningkatan 

akses pemerataan pendidikan dapat tercapai dengan baik, dan ini juga secara 

otomatis dapat mengubah pola pikir dan karakter yang kasar dan keras untuk 

menjadi lebih baik, rasional, arif karena sudah mengenyam pendidikan. 

Oleh karena itu, mengingat wajib belajar pendidikan sembilan tahun 

sangat berpengaruh terhadap peningkatan akses pemerataan pendidikan, 

tentunya semua pihak berkewajiban untuk mengawal bersama sehingga 

tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub di dalam Sisdiknas No. 

20 tahun 2003 dapat tercapai dengan baik. Tema besar yang akan diangkat 
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sebagai judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Kebijakan Pelaksanaan 

Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) sembilan Tahun dalam 

Upaya Peningkatan Akses Pemerataan Pendidikan di Kabupaten 

Pamekasan”. 

 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan wajib belajar 

pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun di kabupaten 

Pamekasan? 

2. Bagaimanakah pemerataan dan akses masyarakat dalam pelaksaan wajib 

belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun di kabupaten 

Pamekasan? 

3. Bagaimanakah kontrol masyarakat dalam pelaksanaan wajib belar 

pendidikan dasa (Wajar Dikdas) sembilan tahun di kabupaten Pamekasan? 

4. Bagaimanakah dampak pelaksaan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar 

Dikdas) sembilan tahun di kabupaten Pamekasan? 

5. Bagaimanakah manfaat pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar 

Dikdas) sembilan tahun di kabupaten Pamekasan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan wajib belajar 

pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun sebagai kebijakan di 

kabupaten Pamekasan. 
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2. Mengetahui pemerataan dan akses masyarakat dalam mendapatkan 

kesempatan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun 

di kabupaten Pamekasan. 

3. Mengetahui pandangan masyarakat dalam pelaksanaan wajib belar 

pendidikan dasa (Wajar Dikdas) sembilan tahun di kabupaten Pamekasan 

4. Mendiskripsikan dampak pelaksaan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar 

Dikdas) sembilan tahun di kabupaten Pamekasan. 

5. Mengetahui manfaat pelaksaan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar 

Dikdas) sembilan tahun dalam peningkatan pemerataan pendidikan di 

kabupaten Pamekasan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.   Teoritis: 

a. Memberikan perspektif baru dalam melihat, mendefinisikan, 

memaknai dan menginterpretasi wajib belajar pendidikan dasar 

sembilan tahun. 

b. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penambah hazanah 

keilmuan khususnya studi kebijakan implementasi wajar pendidikan 

dasar sembilan tahun. 

 

2.    Praktis: 

a. Menambah wawasan keilmuan dan pengalaman untuk penelitian 

selanjutnya. 
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b. Dapat dijadikan referensi kebijakan lebih lanjut dalam implementasi 

Wajar Dikdas selanjutnya 

c. Dapat dijadikan dasar parameter dalam meningkatkan akses 

pemerataan pendidikan dasar di Pamekasan.  

d. Memberikan kontribusi terhadap permasalahan keterhambatan akses 

pemerataan pendidikan di kabupaten Pamekasan sehingga 

permasalahan keterhambatan implementassi kebijakan akses 

pemerataan pendidikan di Pamekasan dapat diatasi dengan baik. 

 

E. Penegasan Istilah 

Dalam penulisan tesis ini, penulis memberikan penegasan istilah 

secara terperinci. Istilah-istilah yang dimaksud adalah Analisis kebijakan, 

wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun, dan Akses 

Pemerataan Pendidikan, dengan penegasan istilah sebagai berikut: 

 

1. Analisis Kebijakan  

Analisis Kebijakan adalah ialah proses atau kegiatan mensintesa 

informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi 

opsi desain kebijakan publik (Williams,1971). Dun, (2005: 09) menyebutkan, 

analisis kebijakan adalah ...suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan 

menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan 

bagi para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. 
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2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang disingkat Wajar 

Dikdas, merupakan produk kebijakan pemerintah yang tertuang di dalam 

UUD 1945 ayat 1 dan 2 tentang jaminan terselenggaranya wajib belajar 

minimal pendidikan dasar, tertuang di dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 

1994 tentang Pelaksanaan Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu, 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional 

Percepatan Pemantapan penuntasan Wajar Dikdas sembilan tahun yang 

bermutu dan Pemberantasan Buta Aksara, serta tertuang di dalam Undang-

Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tertuang di 

dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar.  

 

3. Aksesibilitas 

Menurut Frenk (1992) aksesibilitas adalah availibilitas (ketersediaan) 

kesempatan dan fasilitas dalam pemerataan pendidikan untuk memperoleh 

pendidikan. Clain (dalam Anas, 2007:35) mengatakan bahwa Hubungan 

antara aksesibilitas dan pendidikan sangatlah erat.  

 

4. Pemerataan 

Pemerataan pendidikan berarti pemerataan persamaan (equality) dan 

keadilan (equity) untuk memberi dan memperoleh kesempatan pendidikan 

yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. 

 


