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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang   

Sebagai makhluk sosial, setiap manusia memiliki kesempatan untuk tumbuh dan 

berkembang. Salah satu proses untuk mencapai perkembangan sosial adalah melalui pendidikan. 

Pendidikan secara umum merupakan proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu 

untuk dapat melangsungkan kehidupan. Setiap individu tidak pernah lepas dari belajar baik di 

pendidikan formal maupun non formal. Belajar adalah hal paling vital dalam setiap usaha 

pendidikan bisa diartikan bahwa melalui proses kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan 

sangat berperan penting dalam pembangunan bangsa terutama dalam hal membangun kecerdasan 

kehidupan bangsa yang bertolak ukur pada keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa serta erat hubungannya dengan individu yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

dan bertanggung jawab. 

 Menurut  (Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional), dijabarkan fungsi dan tujuan pendidikan sebagai berikut: Pasal 3 : 

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu 

kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional 

pasal 4: Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani 

dan rokhani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan 

 

http://herhaiper.blogspot.co.id/2011/06/buta-huruf.html
http://herhaiper.blogspot.co.id/2011/06/buta-huruf.html
http://herhaiper.blogspot.co.id/2011/06/buta-huruf.html
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dan kebangsaan. Dari uraian diatas tampaklah bahwa pendidikan merupakan aset sosial yang 

strategis dan realistis dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan.  

Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan, terbukti dari adanya 

salah satu peraturan yang mengatur tentang pendidikan. Peraturan tersebut tertuang dalam UUD 

1945 pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa: Tap-tiap warga negara berhak mendapatkan 

pengajaran; ayat (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran 

nasional yang diatur dengan undang-undang. Dari penjelasan pasal ini pemerintah memberikan 

petunjuk bahwa pemerintah mendapatkan amanat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam 

mendapatkan layanan pendidikan, selain itu pemerintah juga berkewajiban untuk 

menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. 

 Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan dunia secara 

global. Untuk itu, pendidikan harus dapat menyiapkan generasi muda abad ke-21 yang unggul, 

berdaya saing tinggi dan mampu bekerjasama guna mencapai kemakmuran bagi setiap negara 

dan dunia. Namun, Pembangunan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun peningkatan 

mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia dilakukan, jika tidak ada program yang jelas 

tentang peningkatan mutu pendidikan dan program ekonomi yang jelas. Salah satu aspek paling 

dasar dan terpenting dalam pembangunan sektor pendidikan adalah kemampuan membaca dan 

menulis. Kemampuan membaca dan menulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran 

berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini 

berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan,menggali potensinya, dan 

berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.  

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNESCO telah membentuk sebuah Komisi 

Internasional tentang Pendidikan untuk Abad XXI (The International Commision on Education 
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for the Twenty-First Century), yang diketuai oleh Jacques Delors. Rekomendasi dan gagasan 

Komisi tersebut tentang pendidikan masa depan, khususnya pendidikan dasar merupakan salah 

satu input yang dapat dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar di 

Indonesia. 

Indonesia mengambil peran penting dalam bidang pendidikan yang menjadi prioritas 

UNESCO. Pada tahun 2015, Indonesia masih melanjutkan komitmennya untuk menempatkan 

bantuan tenaga ahli di Teacher Task Force for Education for All, sebuah program utama 

UNESCO untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas guru dalam membantu pencapaian 

Millennium Development Goals (MDGs). Kantor Delegasi Tetap RI untuk UNESCO telah 

membantu memfasilitasi tenaga ahli pendidikan Indonesia untuk ditempatkan di Sekretariat Task 

Force for Teachers. 

Lebih lanjut dalam upaya meningkatkan pendidikan, pada Konferensi Tingkat Tinggi 

(KTT) Milenium Perserikatan Bangsa -Bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 

negara anggota PBB yang diwakili oleh kepala negara dan kepala pemerintahan sepakat untuk 

melahirkan sebuah deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa 

Indonesia dikenal sebagai Tujuan Pembagunan Millenium.Setiap tujuan (goal) dari MDGs 

memiliki satu atau beberapa target dengan beberapa indikatornya. MDGs memiliki 8 tujuan, 18 

target, dan 48 indikator yang telah disusun oleh konsensus para ahli dari sekertariat PBB.1 

 Salah satu dari 8 tujuan yang dihasilkan pada KTT Milenium PBB bulan September 2000 

ialah  mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang.   Mengutip dari penjelasan MDGs pada 

                                                             
1 Donna Amelia, Komitmen dan Proyeksi Capaian Millineum Development Goals (MDGs) Provinsi 

Sumatera Barat Menyongsong 2015, dalam Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim Bukittinggi, Vol. XII, 

No. 2, September 2012, di:  

https://stiehas.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/Donna-Amelia.pdf, diakses tanggal 5 Maret 2015, hlm.  

27. Baca juga Mohammad Rosyidin, Etika Kosmopolitan: Millineum Development Goals (MDGs) dan 

Solidaritas dalam Menanggulangi Kemiskinan Global, dalam Jurnal Global & Strategis, No. 2, Edisi Juli-

Desember 2014, hal. 279 

https://stiehas.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/Donna-Amelia.pdf
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Pendidikan Untuk Semua (Education for All, Pasal 1 Ayat (1)), sebagai berikut: Setiap orang – 

anak, remaja, orang dewasa – akan dapat memperoleh keuntungan dari kesempatan pendidikan 

yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang pokok. Keuntungan ini terdiri atas alat 

belajar yang pokok (seperti: melek huruf, ekspresi lisan, berhitung, dan pemecahan masalah) dan 

isi belajar yang pokok (seperti: pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap) yang 

diperlukan oleh manusia untuk dapat bertahan hidup, mengembangkan kemampuan mereka 

secara penuh, hidup dan bekerja dengan bermartabat, berpatisipasi secara penuh dalam 

pembangunan, meningkatkan mutu kehidupan mereka, membuat keputusan yang terinformasi, 

dan terus menerus belajar. 

Indonesia, sebagai negara anggota PBB, tentunya berkewajiban untuk 

mengimplementasikan atau melaksanakan MDGs. Apalagi saat ini Indonesia masih berstatus 

negara berkembang yang sebagian besar penduduknya masih kurang sadar akan pentingnya 

pendidikan sehingga dapat menyebabkan kejadian buta aksara yang tinggi. Target MDGs sampai 

pada tahun 2015 ialah memastikan semua anak usia menyelesaikan pendidikan dasar. Adapun 

indikatornya ialah Angka partisipasi murni di Sekolah Dasar, Angka partisipasi murni di Sekolah 

Lanjutan Pertama, proporsi murid mencapai kelas 5, dan angka melek huruf usia 15-24 tahun.    

Angka buta aksara masyarakat Indonesia, menurut Direktur Pembinaan Pendidikan 

Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD), Wartanto, rata-rata 

mencapai 4,2 persen atau sekitar 10 juta jiwa dari total jumlah penduduk nasional.2 Sementara 

itu, menurut Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, 12,28 persen perempuan Indonesia 

                                                             
2Buta Huruf di Indonesia Mencapai 4,2 Persen, di: http://www.sekolahdasar.net/2014/05/buta-huruf-di-

indonesia-mencapai-42.html, diakses 28 Maret 2015 

http://www.sekolahdasar.net/2014/05/buta-huruf-di-indonesia-mencapai-42.html
http://www.sekolahdasar.net/2014/05/buta-huruf-di-indonesia-mencapai-42.html


5 
 

merupakan kelompok sosial buta aksara.3 Hal tersebut dilihat dari persentase angka partisipasi 

murni Sekolah Dasar, angka partisipasi sekolah lanjutan pertama dan angka melek huruf. Oleh 

karena itu pemerintah pusat melalui program pemberantasan buta aksara bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas masyarakat secara keseluruhan melalui aspek pendidikan. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih untuk menganalisa bagaimana upaya 

Pemerintah Indonesia dalam pencapaian MDGs di bidang pendidikan, yakni khususnya 

pemberantasan buta aksara. Pencapaian Peningkatan SDM merupakan persoalan bersama, bukan 

hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Pendidikan tidak dapat lagi dikelola secara sentralistik-

otoriter tetapi pendidikan yang lebih desentralisasi, otonomi, demokratis , dialogis, serta global.4 

Apalagi dalam kerangka hubungan internasional, hanya masyarakat terdidik yang mampu 

bersaing merebut aspek-aspek positif dari pergaulan global yang cenderung bersifat hegemonik.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi Pemerintah Indonesia dalam 

pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) di bidang pendidikan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan 

pemerintah Indonesia dalam memberantas buta aksara terhadap capaian MDGs. 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

                                                             
3 Harian Terbit, Perempuan Buta Aksara Masih Tinggi, Mencapai 12,28 Persen, di: 

http://harianterbit.com/2015/read/2015/02/04/18605/22/22/Angka-Perempuan-Buta-Aksara-Masih-1228-

Persen, diakses 28 Maret 2015 
4 H.A.R. Tilaar, 2004, Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan, Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya hal. 210-212 

http://harianterbit.com/2015/read/2015/02/04/18605/22/22/Angka-Perempuan-Buta-Aksara-Masih-1228-Persen
http://harianterbit.com/2015/read/2015/02/04/18605/22/22/Angka-Perempuan-Buta-Aksara-Masih-1228-Persen
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Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan memperkaya dan melengkapi khazanah penelitian terkait MDGs 

khususnya pencapaian MDGs bidang pendidikan di Indonesia. Adapun juga sebagai rujukan 

untuk penelitian lanjutan di bidang tersebut.  

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu landasan dalam memetakan strategi yang 

diterapkan pemerintah Indonesia dan analisa keberhasilan strategi tersebut. Selain itu dapat 

juga dijadikan rujukan institusi maupun pemerintah daerah lainnya dalam melakukan 

program perbaikan/peningkatan dalam bidang pendidikan. 

1.4 Studi Terdahulu  

Studi-studi terdahulu yang terkait dengan capaian tujuan MDGs dalam bidang pendidikan 

khusunya pemberantasan buta huruf  dan dijadikan bahan komparasi dengan penelitian ini 

dimaksudkan untuk mencapai tingkat originalitas karya ilmiah. Studi-studi terdahulu tersebut 

peneiliti deskripsikan pada tabel berikut.  

Tabel 1.1 

Deskripsi Studi Terdahulu 

NO NAMA DAN  

JUDUL 

PENELITI 

JENIS 

PENELITIAN 

DAN ALAT 

ANALISA 

HASIL 

1. Keberhasilan 

Program 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Program KF dinyatakan tidak berhasil 

karena hanya sebesar 17,1% responden 



7 
 

Keaksaraan 
Fungsional5 

 

Oleh : Latifah 

Sulton 

 

 

 

dengan 
pendekatan 

pemberdayaan. 

 

yang masih memiliki kelanggengan 
kemampuan keaksaraan. Sedangkan 

82,9% tidak memiliki kelanggengan 

kemam[uan keaksaraan. Rata-rata 

permasalahan responden telah kembali 

buta aksara atau sudah lupa pada 

pelajarannya, tidak terdapat 

pendampingan setelah program selesai, 

dan mereka memang belum sepenuhnya 

melek aksara setelah program KF selesai. 

2. Kajian 

Pencapaian 

Tujuan Pokok 

Millenium 

Development 

Goals dan 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Pertumbuhan 

Kesempatan 

Kerja di Provinsi 

Banten, 1996-

2005 6 

 

Oleh: Ria 

Rumata Lubis 

Deskriptif 

Kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

human 

development 

dengan 

menganalisis 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan 

kerja. 

Pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi 

Banten secara umum sangat mendukung 

pencapaian tujuan pokok 

MDGs. Distribusi pendapatan di Provinsi 

Banten secara keseluruhan relatif 

merata dengan tingkat kemiskinan yang 

rendah, namun bila dilihat per daerah 

masih terdapat ketimpangan pendapatan. 

Faktor-faktor yang signifikan 

mempengaruhi pertumbuhan kesempatan 

kerja antara lain permintaan tenaga kerja 

(t-1), investasi (t-3), PDRB (t-1), dan 

tingkat upah nominal (t-1) dan indeks 

pendidikan (t-1). Pembangunan yang 

terfokus pada potensi daerah perlu 

dilakukan untuk mengatasi 

ketimpangan pendapatan antar 

daerah, perlu pengawasan terhadap 

dampak lingkungan yang dihasilkan 

oleh sector industry dengan mengenakan 

batas maksimum polusi dan pengelolaan 

limbah yang benar. 

3.  Strategi dan 

Inovasi dalam 

Membangun 

Pendidikan Pada 

Konsep 

Masyarakat 

Informasi 

Indonesia 

Deskriptif 

kualitatif dengan 

pendekatan 

konsep 

masyarakat 

informasi 

(information 

community) dan 

Peranan teknologi informasi dan 

komunikasi menjadi salah satu bagian 

yang harus Diimplementasikan dalam 

perkembangan pendidikan. Hal ini sangat 

tergantung pada seberapa besar usaha 

dan kepedulian seluruh masyarakat 

Indonesia 

bersama-sama dengan pemerintah agar 

                                                             
5 Latifah Sulto, Keberhasilan Program Keaksaraan Fungsional di: 

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2317/A08lsu.pdf;jsessionid=3B45BF782DB0ECE

CA2E21B3D3C8655D1?sequence=5, diakses  30 Maret 2015 
6 Ria Rumata Lubis, Kajian Pencapaian Tujuan Pokok Millenium Development Goals dan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi PertumbuhanKesempatan Kerja di Provinsi Banten, 1996-2005  , di: 

http://www.pustaka.ipb.ac.id/.pdf, diakses 30 Maret 2015 

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2317/A08lsu.pdf;jsessionid=3B45BF782DB0ECECA2E21B3D3C8655D1?sequence=5
http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2317/A08lsu.pdf;jsessionid=3B45BF782DB0ECECA2E21B3D3C8655D1?sequence=5
http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdfprosiding2/fisip201221.pdf
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Menuju MDGs 
2015.7 

 

Oleh: Yasir 

Riady 

knowledge 
industry 

bisa mencapai tujuan dalam mewujudkan 
masyarakat 

informasi di Indonesia sebagai bagian 

dari indikator pencapaian MDGs 2015. 

 

Beberapa studi terdahulu tersebut di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang akan peneiliti lakukan dengann judul Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia 

dalam Memberantas Buta Aksara Terhadap Capaian Program MDGs tahun 2010-2013. Tiga hal 

yang menjadi fokus perbandingan adalah pendekatan teoritis, jenis penelitian, objek penelitian 

dan hasil penelitian.  

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Lathifa Sulton yang berjudul “Keberhasilan Program 

Keaksaraan Fungsional” komparasi dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh Latifah Sulton. 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian tersebut hanya dalam hal jenis penelitian 

yang digunakan, yaitu, jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah 

dalam hal pendekatan teoritis dan hasil yang ingin dicapai dengan studi terdahulu tersebut. 

Apabila penelitian Latifah Sulton menggunakan pendekatan pemberdayaan dalam menganalisa 

keberhasilan program keaksaraan yang dilaksanakan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM) Damai Mekar di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, di Kota Bogor. 

Penelitian ini menggunakan teori konsep good governance dan teori human development. 

Kemudian, dari segi hasil yang ingin dicapai, jika penelitian Latifah Sulton bermaksud menguji 

sejauh mana keberhasilan suatu program pemberantasan buta aksara tertentu, maka penelitian ini 

dimaksudkan untuk menggambarkan pelaksanaan program yang dirumuskan oleh pemerintah 

Indonesia.  

                                                             
7 Yasir Riady, Strategi dan Inovasi dalam Membangun Pendidikan Pada Konsep Masyarakat Informasi 

Indonesia Menuju MDGs 2015, di: http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdfprosiding2/fisip201235.pdf, 

diakses 2 April 2015 

http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdfprosiding2/fisip201235.pdf
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Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ria Rumana Lubis yang berjudul “Kajian Pencapaian 

Tujuan Pokok Millenium Development Goals dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pertumbuhan Kesempatan Kerja di Provinsi Banten, 1996-2005” . Pelaksanaan otonomi daerah 

di Provinsi Banten secara umum sangat mendukung pencapaian tujuan pokok MDGs. Distribusi 

pendapatan di Provinsi Banten secara keseluruhan relative merata dengan tingkat kemiskinan 

yang rendah, namun bila dilihat per daerah masih terdapat ketimpangan pendapatan. Faktor-

faktor yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan kesempatan kerja antara lain permintaan 

tenaga kerja, investasi, PDRB, dan tingkat upah nominal dan indeks pendidikan. Pembangunan 

yang terfokus pada potensi daerah perlu dilakukan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan 

antar daerah, perlu pengawasan terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh sektor 

industry dengan mengenakan batas maksimum polusi dan pengelolaan limbah yang benar. 

Komparasi dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh Ria Rumata Lubis. 

Sebagaimana studi terdahulu yang dilakukan oleh Latifah Sulton, penelitian ini memiliki 

persamaan dalam hal subjek penelitian yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ria Rumata Lubis, yaitu, pencapaian MDGs. Adapun perbedaannya adalah dalam hal 

pendekatan teoritis, jenis penelitian dan hasil yang ingin dicapai dengan studi terdahulu tersebut. 

Penelitian Ria Rumata Lubis menggunakan pendekatan human development, sedangkan 

penelitian ini menggunakan pendekatan good governance dan  human development. adapun jenis 

penelitian oleh Ria Rumata Lubis menggunakan jenis deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian 

ini merupakan jenis deskriptif kualitatif. Kemudian, jika penelitian Ria Rumata Lubis mengkaji 

tentang masalah kesempatan kerja, maka penelitian ini mengkaji tentang pendidikan. 

Ketiga, Yasir Riady dalam judul “Strategi dan Inovasi dalam Membangun 

Pendidikan Pada Konsep Masyarakat Informasi Indonesia Menuju MDGs 2015”. Pada intinya, 
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tiga komponen utama yang menjadi pendorong munculnya masyarakat informasi yaitu dinamika 

informasi dan komunikasi, perkembangan dalam teknologi informasi (komputer), dan 

perkembangan dalam teknologi komunikasi. Untuk dua komponen terakhir, lebih dikenal dengan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Efek dari ketiga informasi diatas dapat dilihat 

dengan terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas produk-produk informasi dan pelayanan 

serta luasnya jaringan komunikasi melalui media yang dilakukan secara elektronik dan 

terpasang. Perkembangan TIK di negara-negara maju terjadi dengan sangat cepat dan 

keberadaannya dimanfaatkan untuk seluruh aktivitas masyarakat sehari-hari khususnya untuk 

pendidikan. Pada Negara berkembang seperti Indonesia, TIK baru dimanfaatkan oleh sebagian 

masyarakat terutama yang berdomisili di daerah perkotaan. Strategi dan inovasi untuk 

pengembangan pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa cara, pertama pengembangan 

sumber daya manusia sebagai tenaga pengajar. Pengembangan ini juga menitikberatkan pada 

pemerataan sumber daya manusia agar tidak terjadi kesenjangan antara kota dan desa, akses 

informasi serta pendidikan harus menyeluruh dan merata agar sama dalam penyampaian dan 

penerimaan informasinya.  

Komparasi dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh Yasir Riady. Sebagaimana 

studi terdahulu yang dilakukan oleh Latifah Sulton dan Ria Rumana Lubis, penelitian ini 

memiliki persamaan dalam hal jenis penelitian yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yasir Riady, yaitu, jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah 

dalam hal pendekatan teoritis dan hasil yang ingin dicapai dengan studi terdahulu tersebut. 

Apabila penelitian Yasir Riady menggunakan pendekatan information community dan knowledge 

industry, maka penelitian menggunakan pendekatan teori pendidikan dalam sudut pandang 

progresivisme. Adapun jika dilihat berdasarkan hasil yang ingin dicapai, apabila penelitian Yasir 
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Riady dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran teknologi informasi terkait dengan 

capaian Program MDGs, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan pelaksanaan 

program yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia 

1.5 Kerangka Teori/Pendekatan 

1.5.1 Konsep Good Governance 

Pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah- masalah publik. 

Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi 

aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia 

jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan 

yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance adalah  peran negara, dan itu 

berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara 

lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.8 

 

Tabel 1.2 

10 Prinsip Good Governance Pada Instansi Pemerintahan 

Pengertian Tata Pemerintahan yang Baik, Tata Pamong yang Baik 

NO.  PRINSIP  PENJELASAN  KONVERSI KEPADA  

5 PRINSIP GCG  

(T-A-R-I-F)  

1  Partisipasi  Mendorong setiap warganegara untuk  

                                                             
8 Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan Obor 

Indonesia, 2003), hal 1-2 
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menggunakan hak dalam 

menyampaikan pendapat dalam proses 

pengambilan keputusan yang 

menyangkut kepentingan publik  

(1) Transapansi 

(Transparency)  

 

2  Penegakan Hukum  Mewujudkan adanya law enforcement 

yang adil tanpa terkecuali (equal 

treatment) yang menjunjung HAM dan 

nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat  

(3) Pertanggungjawaban  

(Responsibility)  

3  Transparansi  Menciptakan kepercayaan timbal balik 

antara pemerintah dan masyarakat 

melalui penyediaan infornasi dan 

menjamin kemudahan untuk 

mendapatkan informasi  

 

(1) Transparansi  

 

(Transparency)  

4  Kesetaraan  Memberikan peluang yang sama 

kepada setiap anggota masyarakat 

untuk meningkatkan kesejahteraan  

( 5) Kewajaran  

(Fairness)  

5  Daya Tanggap  Meningkatkan kepekaan para 

penyelenggara pemerintahan terhadap 

aspirasi masyarakat tanpa pengecualian  

(3) Pertanggungjawaban  

(Responsibility)  

6  Wawasan ke Depan  Membangun berdasarkan visi dan 

strategi yang jelas dan 

mengikutsertakan partisipasi 

masyarakat dalam proses pembangunan  

(6) Wawasan  

(Visioner)  
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7  Akuntabilitas  Meningkatkan akuntabilitas para 

pengambil keputusan dalam segala 

bidang yang menyangkut kepentingan 

masyarakat luas  

 

(2) Akuntabilitas  

 

(Accountability)  

8  Pengawasan  Meningkatkan upaya pengawasan 

terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan yang 

melibatkan masyarakat  

 

(2) Akuntabilitas  

 

(Accountability)  

9  Efektifitas dan Efesiensi  Menjamin terselenggaranya pelayanan 

kepada masyarakat dengan 

menggunakan sumber daya yang 

tersedia secara optimal dan 

bertanggung jawab  

(2) Akuntabilitas  

(Accountability)  

10  Profesionalisme  Meningkatkan kemampuan dan moral 

penyelenggaraan pemerintahan agar 

mampu menyediakan pelayanan yang 

mudah, cepat, tepat, dan kompetitif  

(4 ) Independensi  

(independency)  

 

 Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan 

pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik 

secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and 

political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah 

dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan 
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kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri 

dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan. 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Good Governance merupakan tata 

pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola 

urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh 

mekanisme, proses dan lembagalembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat 

mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan 

menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. 

1.5.2 Teori Human Development 

Human Development atau Pembanguan Manusia merupakan isu global yang banyak 

diperbincangkan oleh para pengamat ekonomi politik, khususnya di instrument negara Dunia 

Ketiga. Secara umum, pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram 

yang dilakukan secara terus menerus oleh sutau instrument untuk menciptakan masyarakat yang 

lebih baik. Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka 

memperbaiki instrument sosial maupun ekonomi pada suatu wilayah dari waktu ke waktu.9 

Pembangunan, dengan demikian, bersifat berkelanjutan. 

Di lain pihak, Menurut Michael P. Todaro, pembangunan seharusnya diselidiki sebagai 

suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem 

ekonomi dan sosial.10  Todaro juga menambahkan bahwa pembangunan paling tidak memiliki 

                                                             
9 Gunawan Sumodiningrat, 2009, Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan 

dengan Prinsip Pemberdayaan Masayarakat, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 6 
10 Michael P. Todaro, 1987, Ilnu Ekonomi bagi Negara Sedang Berkembang, Jakarta: Akademika 

Pressindo, hal. 63 
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tiga komponen dasar, yaitu: kecukupan (sustenance), jati diri (self-estem), serta kebebasan 

(freedom).11  Ketiga komponen inilah yang harus dicapai dalam proses pembangunan. 

a. Kecukupan.  

Kecukupan yang dimaksud bukan hanya sekedar menyangkut makanan. Melainkan 

mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan 

dasar ini meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Dalam laporan 

PBB, Human Development Report terbitan tahun 1994 pada bab pembukaan dengan tegas 

menyatakan:  

“Bahwa semua manusia lahir dengan membawa potensi kapabilitas tertentu. Tujuan 

pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan setiap 

orang mengembangkan kapabilitas itu,dan kesempatnnya harus senantiasa dipupuk 

dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pondasi nyata bagi pembangunan manusia 

adalah universalisme pengakuan atas hidup manusia. Namun jika semua perhatian 

diarahkan ke hal itu,maka hal tersebut adalah kekliruan. Ada dua instrum pokok. 

Pertama, akumulasi kekayaan tidak menjamin tersedia atau terpenuhinya pilihan-

pilihan terpenting bagi manusia. Kedua, pilihan-pilihan manusia itu jauh lebih besar 

dari kekayaan”.  

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menghentikan 

kehidupan seseorang, meliputi sandang, pangan, papan kesehatan, dan keamanan. 

Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan keterbelakangan absolute. 

b. Jati diri.  

                                                             
11  Michael P. Todaro, 1987, Ilmu Ekonomi bagi Negara Sedang Berkembang, Jakarta: Akademika 

Pressindo.hal. 35 



16 
 

Komponen inti dari pembangunan yang kedua adalah menyangkut jati diri. Kehidupan 

yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari dalam diri untuk maju, untuk 

menghargai diri sendiri ,untuk merasa diri pantas (able) dan layak untuk melakukan 

sesuatu.  

Peran dari aspek jati diri ini membuat individu lebih mudah dalam penentuan sikap 

maupun keputusan yang direncanakan maupun tiba-tiba dalam suatu kondisi social dan 

dari dalam diri setiap individu tersebut. Individu yang dapat memahami setiap jati dirinya 

merupakan pribadi yang mampu menempatkan dirinya disegala situasi maupun kondisi 

yang sesuai maupun kontradiksi dengan keadaan sekitar. 

c. Kebebasan.  

Tata nilai ketiga sebagai nilai-nilai hakiki pembanguna adalah konsep kebebasan atau 

kemerdekaan. Kebebasan dalam konteks ini diartikan secara luas sebagai kemampuan 

untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materil dalam 

kehidupan, bebas dari perasaan perbudakan sosial sebagai manusia terhadap alam, serta 

kebebasan dari kebodohan dan ketergantungan terhadap pihak asing.  

Dari aspek kebebasan diatas dapat dikategorikan sebagai aspek yang mendasar dalam 

kehidupan. Kebebasan menekankan seorang individu harus memiliki integritas dalam 

menentukan setiap sikap dalam kehidupan pribadinya, dengan memiliki kemampuan 

yang unggul dalam aspek ini individu akan terjaga dari gesekan-gesekan social maupun 

personal yang terjadi di kehidupannya. 

1.7 Metodologi Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian  
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Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu 

gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. 

Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, serta karakteristik dari suatu gejala atau 

masalah yang diteliti dan juga mengungkapkan bagaimana hal ini terjadi. 

1.7.2 Teknik Analisa Data 

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan analisis data adalah metode 

kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang memposisikan peneliti sebagai 

penelitian, sehingga teknik analisa yang digunakan adalah bersifat induktif. Metode kualitatif 

lebih menekankan makna yang mendalam dari fakta dibandingkan dengan sekedar generalisasi, 

sebab dalam metode ini makna adalah data yang sebenarnya.12 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dilakukan dengan menggunakan 

metode library research yaitu dengan menggunakan data sekunder melalui pustaka dan 

dokumen. Di dalam metode dokumentasi penulis akan menggunakan buku, jurnal, catatan 

penting atapun data terbaru yang di peroleh  melalui via internet. Dan juga turun langsung ke 

Ponorogo sebagai daerah yang dipilih menjadi sampel data sehingga mendapat data tambahan 

yang lebih valid. 

1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Batasan materi 

                                                             
12 Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta, hal. 8-9 
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Penelitian ini difokuskan pada kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan buta 

aksara (implementasi MDGs bidang pendidikan). 

 

 

b. Batasan waktu 

Batasan waktu yang diangkat oleh penulis adalah dalam rentang tahun 2010-2013. Sebab, 

pada rentang waktu tahun itulah implementasi kesepakatan Program MDGs dalam upaya 

pemberantasan buta aksara mulai dijalankan. 

1.8 Sistematika Penulisan. 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4 Studi Terdahulu 

1.5 Kerangka Teoritis/Pendekatan 

1.6 Level Analisa 

1.7 Metode Penelitian 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB II URGENSI PENDIDIKAN SEBAGAI TUJUAN MDGs 

2.1   Millenium Development Goals  (MDGs) Secara Umum 

2.2   Pendidikan di Indonesia 

BAB III STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI BUTA 

AKASARA SEBAGAI CAPAIAN MDGs 
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3.1  Strategi Pemerintah Indonesia 

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN  PONOROGO  

4.1 Good Governance dalam Strategi Pendidikan Pemerintah Indonesia 

4.2  Analisa Pemberdayaan Masyarakat dalam Strategi Pemerintah Indonesia. 

 3.2.1 Peran Pemerintah Daerah 

4.3 Capaian Pemerintah Indonesia Berdasarkan Strategi Pendidikan 

BAB V PENUTUP 

5.1     Kesimpulan 

5.2     Saran 

 


