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BAB II 

URGENSI PENDIDIKAN SEBAGAI TUJUAN MDGS 

 

Pendidikan merupakan pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. Tanpa pendidikan 

yang baik Negara perlahan akan mengalami kemunduran atau sedikit demi sedikit tertinggal dari 

Negara lain. Negara disebut maju apabila laju pendidikan yang dilaksanakan berkembang pesat 

dan adanya infrastruktur yang memadai. MDGs menjadi salah satu jembatan untuk memperbaiki 

kondisi suatu Negara dan pendidikan adalah salah satu bidang yang sangat diperhatikan. Oleh 

karena itu, Indonesia sebagai salah satu Negara yang meujuk MDGs sebagai indikator 

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA) sangat 

berkomitmen untuk mencapai setiap target yag tercantum dalam MDGs. 

2.1 Millenium Development Goals (MDGs) 

MDGs  merupakan perwujudan hubungan global yang telah tumbuh dari komitmen dan 

target yang telah ditetapkan pada United Nations World Summits dan konferensi global di 

sepanjang tahun 1990-an. Pada bulan September tahun 2000, sebanyak 189 negara yang sebagian 

besar diwakili para kepala negara menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York dan 

menandatangani Deklarasi Milenium. Deklarasi ini menyatakan komitmen bahwa Negara 

tersebut setuju untuk mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium  

Development Goals (MDG). Setiap tujuan (goal) memiliki satu atau beberapa target. 
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2.1.1 MDGs Secara Umum 

MDGs merupakan singkatan dari Millenium Development Goals. MDGs dicetuskan pada 

bulan september tahun 2000 oleh para pemimpin dunia di New York. Pertemuan para pemimpin 

dunia tersebut dinamai dengan “Deklarasi Millennium”.  

Deklarasi Millennium ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif  bagi 

pembangunan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan. Dalam rangka mewujudkan 

tujuan itu, maka dirumuskan delapan tujuan Pembangunan Millennium yang disebut Millennium 

Delevepment Goals. MDGs mempunyai delapan tujuan dan antara tujuan saling keterkaitan. 

Delapan tujuan tersebut yaitu: 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem. 2) 

Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. 3) Mendorong kesetaraan gender dan perempuan. 

4) Menurunkan angka kematian anak. 5) Meningkatkan kesehatan ibu. 6) Memerangi HIV dan 

AIDS, malaria dan penyakit lainnya. 7) Memastikan kelestarian lingkungan. 8) Mengembangkan 

kemitraan global untuk pembangunan. setiap tujuan terkandung beberapa target-target yang 

spesifik dan terukur. Setiap target mempunyai beberapa indikator yang dapat mengukur seberapa 

besar keberhasilan dari beberapa tujuan tersebut. Dari delapan tujuan dari MDGs, target yang 

telah ditentukan harus tercapai/terpenuhi pada tahun 2015 dengan patokan data tahun 1990.
13

  

MDG  merupakan perwujudan hubungan global yang telah tumbuh dari komitmen dan 

target yang telah ditetapkan pada United Nations World Summits dan konferensi global di 

sepanjang tahun 1990-an. Pada bulan September tahun 2000, sebanyak 189 negara yang sebagian 

besar diwakili para kepala negara menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York dan 

menandatangani Deklarasi Milenium. Deklarasi ini menyatakan komitmen bahwa Negara 
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 Stalker, P.  2008. Millennium Development Goals. [On line]. Tersedia: 
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tersebut setuju untuk mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium  

Development Goals (MDG). Setiap tujuan (goal) memiliki satu atau beberapa target.   

Dengan ditetapkannya target pencapaian pada 2015, maka perlu ada kerja sama dalam 

pencapaian target tersebut. Kerja sama yang harus tercipta antara Negara miskin dan Negara 

kaya. Negara-negara miskin harus melakukan pemerintahan dengan lebih baik, dan 

menginvestasikan rakyatnya dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, sedangkan Negara 

kaya harus mendukung Negara miskin tersebut, melalui bantuan, pembebasan hutang, dan 

perdagangan yang lebih adil. Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian 

diharapkan membuat laporan MDG. Laporan MDG ini secara rinci mengulas pencapaian sasaran 

pembangunan, sesuai dengan indikator MDG. Laporan ini menguraikan secara sekilas tantangan 

yang dihadapi serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai berbagai sasaran MDG. 

Dengan demikian, laporan ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kegiatan yang 

diperlukan agar sasaran MDG pada tahun 2015 dapat tercapai. 

2.1.2 Pendidikan Sebagai Goal dari MDGs 

Pendidikan merupakan suatu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan yang baik bertujuan untuk memberikan kemampuan bagi setiap orang untuk 

berkompetisi dengan orang lain dalam mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun dalam 

kenyataannya masih banyak negara di dunia yang memiliki tingkat buta huruf yang tinggi. 

Tingkat buta huruf yang tinggi dalam suatu negara menunjukkan komitmen negara yang kurang 

dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Hal inilah yang kemudian menjadikan 

pendidikan sebagai salah satu bagian dari Millennium Development Goals. Ketentuan dalam 

Millennium Development Goals ini menetapkan agar setiap orang dapat mengecap pendidikan, 

setidak-tidaknya pendidikan dasar. Dicantumkannya pendidikan sebagai bagian dari Millennium 
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Development Goals bertujuan untuk menjadikan pendidikan sebagai hak semua orang dan 

merupakan bagian integral dari upaya pengentasan kemiskinan. 

Salah satu tujuan dari MDGs adalah pendidikan dasar untuk semua. Dengan pendidikan 

diharapkan pembangunan sumber daya manusia dapat terealisasi. Buruknya kualitas pendidikan 

menunjukkan buruknya kualitas suatu negara begitu juga sebaliknya. Pendidikan dasar untuk 

semua merupakan tujuan pembangunan millennium yang diharapkan terealisasi. Tidak mudah 

mewujudkan hal tersebut karena banyak masyarakat yang terjebak dengan analogi sekolah yang 

mahal dengan fasilitas modern merupakan sekolah yang bermutu dan menjamin masa depan 

seorang anak, hal tersebut yang menjadikan masyarakat enggan bersekolah. Kemampuan 

ekonomi yang masih kurang merata dijadikan alasan oleh masyarakat umum dalam partisipasi 

menempuh pendidikan. Pemerintah menyikapi hal tersebut dengan menyediakan dana BOS yang 

diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam menempuh pendidikan dalam setiap 

jenjangnya dan diharapkan penggunaannya harus berorientasi pada efisien, efektifitas, 

transparansi, dan akuntabilitas sehingga tepat guna penggunnanya. Oleh karena itu, masalah 

pendidikan mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Dalam deklarasi MDGs, peningkatan 

pendidikan diarahkan pada pemerataan hak-hak anak dalam menuntut pendidikan. Polandia 

mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi 

pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi 

Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Tahun 1989 rancangan Konvensi Hak Anak 

diselesaikan dan pada tanggal 20 Nopember 1989 naskah akhir tersebut disahkan dengan suara 

bulat oleh Majelis Umum PBB. 

Pendidikan sebagai tujuan MDGs tercermin dalam tujuan kedua pada target 2a yaitu 

menjamin pada 2015 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan 
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pendidikan dasar. Pernyataan tersebut sejalan dengan salah satu tujuan MDGs yakni, pendidikan 

mendorong kesetaraan gender. Pendidikan merupakan hak yang melekat sejak lahir tanpa 

membedakan jenis kelamin. Pendidikan tidak dilihat hanya dari kualitas pendidikan masyarakat 

laki-lakinya, namun juga masyarakat perempuannya. Adapun sebaran buta huruf di Indonesia 

sebagai berikut. 

 

 Tingkat ketercapaian target tersebuat dapat diketahui melalui lima indikator yang telah 

disusun, yaitu 1) partisipasi ditingkat SD, 2) partisipasi ditingkat SMP, 3) proporsi murid yang 

bersekolah hingga kelas 5, 4) proporsi murid yang tamat SD, dan 5) angka melek huruf usia 15-

24 tahun. 
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Tabel 2.1 

 

Angka Melek Huruf atau disebut juga Angka Melek Aksara adalah tolak ukur penting 

dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia yang didasarkan pada pemikiran 

bahwa melatih orang yang mampu baca tulis lebih murah daripada melatih orang yang buta 

aksara. Secara rata – rata Angka Melek Huruf di Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 sebesar 85,72 

% naik dari Tahun 2008 sebesar 84,93% atau Lampiran Perbup No. 24 Tahun 2013, mengalami 

peningkatan sebesar 0,98%. Artinya penduduk usia 15 tahun keatas yang buta huruf berkurang 

sebesar 0,98%. Sedangkan untuk Tahun 2012 dan 2013 berturut – turut angka melek huruf  
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Kabupaten Ponorogo adalah 88,99% hingga 89,37%.
6 

Angka ini mengindikasikan bahwa 

pemerintah Indonesia harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus akan 

program pemberantasan buta huruf. Dalam hal ini, pemerintah dikatakan berhasil dengan 

berbagai upaya untuk meningkatkan angka melek huruf, sebagai salah satu mencapaian target 

dalam tujuan MDGs dalam bidang pendidikan. 

Terkait dengan bidang pendidikan, upaya Indonesia untuk mencapai target MDGs di 

sektor ini sudah menuju pada pencapaian target 2015 (on-track). Bahkan, Indonesia menetapkan 

pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama 

sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Pada tahun 2008/2009 angka partisipasi kasar (APK) 

SD/MI termasuk Paket A telah mencapai 116,77 persen dan angka partisipasi murni (APM) 

sekitar 95,23 persen. Pada tingkat sekolah dasar (SD/MI) secara umum disparitas partisipasi 

pendidikan antarprovinsi semakin menyempit dengan APM di hampir semua provinsi telah 

mencapai lebih dari 90,0 persen.
14

Upaya pencapaian pendidikan dasar untuk semua telah sejalan 

dengan sasaran MDGs yang ditunjukkan dengan sudah diterapkannya pendidikan dasar 9 tahun 

di Indonesia. Pada tahun 2011,angka partisipasi murni SD telah mencapai 95,55 persen; proporsi 

murid kelas I yang berhasilmencapai kelas VI adalah 96,58 persen; dan angka melek huruf 

penduduk usia 15-24 tahun,perempuan sudah mencapai 98,75 persen dan laki-laki mencapai 

98,80 persen.
15

 

Tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran MDGs pendidikan adalah 

meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, 

untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah. Berbagai kebijakan dan 
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Kementerian Luar Negeri RI, Delapan Sasaran MDGs, Tabloid Diplomasi, No. 38 Tahun III, 15 

Desember 2010 – 14 Januari 2011, hal. 10 
1515

Kementerian Luar Negeri RI, Delapan Sasaran MDGs, Tabloid Diplomasi, No. 38 Tahun III, 15 

Desember 2010 – 14 Januari 2011, hal. 10-11 
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program pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah berupa: (i) perluasan  akses yang 

merata pada pendidikan dasar khususnya bagi masyarakat miskin; (ii) peningkatan kualitas dan 

relevansi pendidikan; (iii) penguatan tatakelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan. 

Disamping itu, kebijakan alokasi dana pemerintah bagi sektor pendidikan minimal sebesar 20 

persen dari jumlah anggaran nasional akan diteruskan untuk mengakselerasi pencapaian 

pendidikan dasar universal pada tahun 2015.
16

 Pada tahun 2008 Mahkamah Konstitusi 

memutuskan bahwa pemerintah wajib memenuhi kewajiban memenuhi 20% alokasi APBN 

untuk pendidikan. Akan tetapi, selain pemerintah pusat, banyak hal tergantung pada pemerintah 

kabupaten. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap sekitar duapertiga pengeluaran 

publik untuk pendidikan dan menggunakan hampir seluruhnya untuk gaji guru. Pemerintah pusat 

masih mengendalikan hampir seluruh dana untuk sekolah dan ruang kelas baru. Selain itu, 

pemerintah pusat juga memberikan beasiswa untuk membantu murid-murid paling miskin. 

Menyusul kenaikan harga bahan bakar pada 2005, pemerintah memulai program Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). BOS yang diberikan berjumlah 25 dollar per anak/tahun di jenjang 

sekolah dasar dan 35 dollar per anak/ tahun di sekolah lanjutan pertama (atau setara dengan Rp. 

340.000) 

Upaya pemerintah dalam mencapai target MDGs dapat dianggap berhasil pada bidang 

pendidikan. Pada tahun 2008, angka 94,7% berarti bahwa pemerintah hampir  mewujudkan 

target memasukkan semua anak ke sekolah dasar. Meski dengan catatan bahwa ini adalah angka 

nasional dengan perbedaan antar  daerah yang masih cukup tinggi, yaitu dari 96.0% untuk 

Kalimantan Tengah hingga 78,1% untuk Papua. Tetapi tujuan kedua MDGs ini bukanlah sekedar 

semua anak bisa sekolah, tetapi memberikan mereka pendidikan dasar yang utuh. Kenyataannya, 

banyak anak yang tidak bisa bersekolah dengan lancar di sekolah dasar. Ada yang tidak naik 
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30 
 

kelas atau bahkan terpaksa berhenti. Sekitar 9% anak harus mengulang di kelas 1 sekolah dasar. 

Sementara pada setiap jenjang kelas, sekitar 5% putus sekolah. Akibatnya, sekitar seperempat 

anak Indonesia tidak lulus dari sekolah dasar. Anak-anak yang memasuki sekolah dasar pada 

1999, pada 2004/2005, hanya 77% bersekolah hingga kelas 6 dan pada akhir tahun tersebut, 

hanya 75% yang lulus. Sumber lanjutan menunjukkan penigkatan Pada tahun 2011,angka 

partisipasi murni SD telah mencapai 95,55 persen; proporsi murid kelas I yang berhasilmencapai 

kelas VI adalah 96,58 persen; dan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun,perempuan 

sudah mencapai 98,75 persen dan laki-laki mencapai 98,80 persen.
17

 

 

2.2 Pendidikan di Indonesia 

2.2.1 Kondisi Pendidikan Indonesia secara Umum 

Pendidikan memiliki fungsi membantu manusia keluar sebagai pemenang dalam 

perkembangan kehidupan dan persaingan dalam penyempurnaan hidup lahir dan batin antar 

bangsa.
18

Salah satu konsep pendidikan yang saat ini dikembangkan dalam memenuhi 

perkembangan kehidupan dan persaingan dalam penyempurnaan hidup lahir dan batin pada level 

bangsa, terutama sebuah bangsa yang dibentuk berdasarkan keragaman kultural, adalah konsep 

pendidikan multikultarlisme.Wacana pendidikan multikultural pada awalnya sangat bernuasa 

Amerika karena punya akar sejarah dengan gerakan hak asasi manusia (HAM) dari berbagai 

kelompok yang tertindas di negeri tersebut. Secara historis, asal-usul pendidikan multikultural 

yang merujuk pada gerakan sosial Orang Amerika keturunan Afrika dan kelompok kulit 

berwarna lain yang mengalami praktek diskriminasi di lembaga-lembaga publik pada masa 
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 Tim Penyusun, 2012, Op.cit 
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J. Van Baal, 1987, Sejarah dan Pertumbuhannya: Teori Antopologi Budaya., Jakarta: Gramedia Dalam 

hal. 25 
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perjuangan hak asasi pada tahun 1960-an.
19

 Konsep pendidikan multikultural dalam 

perjalanannya menyebar luas ke kawasan di luar AS khususnya di negara-negara yang memiliki 

keragaman etnis, ras, agama dan budaya seperti Indonesia. Sekarang ini, pendidikan 

multikultural secara umum mencakup ide pluralisme budaya.Tema umum yang dibahas meliputi 

pemahaman budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam dan persiapan untuk 

hidup dalam masyarakat pluralistik.
20

 

Di Indonesia, paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu concern 

dari Pasal 4 UU N0. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Menurutpasal itu, 

dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan 

menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dankemajemukan bangsa. 

Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu 

semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam 

menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta 

diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam 

agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan 

bersama.
21

Dengan demikian, pendidikan multikulturalisme menolak kondisi masyarakat yang 

dapat digolongkan dalam kolompok sosial buta aksara. 

Secara formal pendidikan itu dilaksanakan sejak usia dini sampai perguruan tinggi. 

Adapun secara hakikat pendidikan dilakukan seumur hidup sejak lahir hingga dewasa. Waktu 

kecil pun dalam UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pendidikan anak usia dini yang nota bene 
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 Paul Gorski, 2003, Multicultural Philosophy Series, Part 1:A Brief History of Multicultural Education, 

The McGraw-Hill Companies, hal. 1. 
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 William H. Watkins, “Multicultural Education: Toward a Historical and Political Inquiry” dalam 

Journal Winter Online, Illinois: University of Illinois, 1994, Number 1 Volume 44, hal. 9 
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anak-anak kecil sudah didasari dengan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral yang baik 

agar dapat membentuk kepribadian dan potensi diri sesuai dengan perkembangan anak. Dalam 

PP 27 tahun 1990 bab 1 pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa sekolah untuk peserta didik yang masih 

kecil adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan 

dini bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. 

Dalam pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional). Dasar hukum ini menegaskan bahwa pendidikan diperuntukkan kepada setiap anggota 

masyarakat yang mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Artinya, tidak 

ada diskriminasi dalam proses pembelajaran.  

Pemerintah memberikan perhatian lebih pada pengembangan pendidikan anak usia dini 

dan mengusahakan setiap anak baik laki-laki maupun perempuan dapat pendidikan yang 

sepadan. Salah satu hak anak yang dimuat oleh Konvensi Hak Anak adalah hak anak dalam 

mendapatkan pendidikan. Hak anak atas pendidikan ini diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 

Konvensi Hak Anak pasal ini memuat ketentuan bahwa: 

Pasal 28: (1) Negara-negara pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan 

mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, 

terutama: a. Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak; b. Mendorong 

perkembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda-beda, termasuk pendidikan 

umum dan pendidikan kejuruan, membuat pendidikan-pendidikan tersebut tersedia dan dapat 

dimasuki oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan 

pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan; c. Membuat 
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pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan 

setiap sarana yang tepat; d. Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia 

dan dapat dimasuki oleh semua anak; e. Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran yang 

tetap di sekolah dan penurunan angka putus sekolah (2) Negara-negara pihak harus mengambil 

semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang 

sesuai dengan martabat manusia si anak dan sesuai dengan Konvensi ini. (3) Negara-negara 

pihak harus meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dalam masalah-masalah 

yang berkaitan dengan pendidikan, terutama dengan tujuan mengarah pada penghapusan 

kebodohan dan buta aksara di seluruh penjuru dunia dan memberikan fasilitas akses ke ilmu 

pengetahuan dan pengetahuan teknik dan metode-metode mengajar modern. Dalam hal ini, 

perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang. 

Pasal 29: (1) Negara-negara pihak bersepakat bahwa pendidikan anak harus diarahkan ke: 

a. Pengembangan kepribadian anak, bakat-bakat dan kemampuan mental dan fisik pada potensi 

terpenuh mereka; b. Pengembangan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan 

kebebasan-kebebasan dasar dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan 

Bangsa-Bangsa; c. Pengembangan penghormatan terhadap orang tua anak, jati diri budayanya 

sendiri, bahasa dan nilai-nilainya sendiri terhadap nilainilai nasional dari negara di mana anak itu 

sedang bertempat tinggal, negara anak itu mungkin berasal dan terhadap peradabanperadaban 

yang berbeda dengan miliknya sendiri; d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung 

jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, 

tenggang rasa, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara semua bangsa, etnis, warga 

negara dan kelompok agama, dan orang-orang asal pribumi; e. Pengembangan untuk menghargai 

lingkungan alam. (2) Tidak satu pun bagian dari pasal ini atau pasal 28 dapat ditafsirkan 
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sehingga mengganggu kebebasan orang-orang dan badan-badan untuk membuat dan 

mengarahkan lembaga-lembaga pendidikan, dengan selalu tunduk pada pentaatan prinsip-prinsip 

yang dinyatakan dalam ayat 1 pasal ini dan pada persyaratan-persyaratan bahwa pendidikan yang 

diberikan dalam lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi standar minimum seperti yang 

mungkin ditentukan oleh negara yang bersangkutan. 

Pelaksanaan MDGs di Indonesia memang belum bisa dikatakan mencapai keberhasilan. 

Apabila keberhasilan pencapaian MDGs diukur dari HDI, maka pencapaian MDGs di Indonesia 

masih sangat memprihatinkan. Posisi Indonesia dalam HDI pada tahun 2006 berada pada urutan 

108, dengan nilai indeks sebesar 0,83. Ranking Indonesia ini jauh di bawah negara-negara Asia 

Tenggara lainnya, misalnya Singapura yang berada pada urutan ke-25, Malaysia ke- 61, Thailand 

ke-74, Filipina ke–84 dan Brunei Darrusalam ke-34. Karena tulisan ini akan mendiskusikan 

tujuan kedua dari delapan Tujuan Pembangunan Milenium, maka akan disajikan tingkat 

pencapaian bidang pendidikan di Indonesia. Setidaknya kita akan melihat posisi Indonesia dalam 

beberapa negara di Asia Tenggara. Menurut Global Monitoring Report (GMR)
22

 2008 yang 

dikeluarkan UNESCO, Indeks Pembangunan Pendidikan atau Education Development Index 

(EDI)
23

 Indonesia mengalami penurunan. Pada GMR, peringkat Indonesia turun dari posisi 58 

menjadi 62. Seperti yang dipaparkan pada Kompas (31 Desember 2007:14), nilai total EDI yang 

diperoleh Indonesia juga mengalami penurunan sebesar 0,003 poin dari 0,938 menjadi 0,935. 

Tabel 1 berikut ini menyajikan nilai EDI agar dapat mengamati perbandingan Education 

Development Index (EDI) beberapa negara Asia Tenggara 
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 Global Monitoring Report (GMR) dikeluarkan oleh UNESCO setiap tahun yang berisi hasil 

pemonitoran reguler pendidikan dunia.  
23

 Education Development Index (EDI) merupakan indeks komposit yang terdiri dari angka partisipasi 

pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun keatas, angka partisipasi berdasarkan kesetaraan 

gender, dan angka bertahan siswa hingga kelas 5 sekolah dasar. 
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Khusus pada buta huruf, pada tahun 2005 Jawa Timur memiliki penyumbang yang cukup 

besar. Sebanyak 13 kabupaten di Jatim tercatat sebagai zona merah buta aksara. Disebut zona 

merah, jika angka buta aksara di aderah tersebut lebih dari 10 persen dari jumlah penduduk. 

Kabupaten itu adalah Jember, Sumenep, Sampang, Bangkalan, Kabupaten Probolinggo, 

Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Bojonegoro, Pamekasan, Tuban, Situbondo, 

Banyuwangi dan Bondowoso. Jember menduduki peringkat pertama dengan jumlah buta aksara 

181.384 orang, diikuti Sumenep 138.261 orang dan Sampang 131.441 orang. Kondisi ini sudah 

berkurang dibandingkan tahun 2000, dimana masih ada 17 daerah yang masuk zona merah buta 

aksara. Empat kabupaten yang sudah lepas buta aksara adalah Lamongan, Lumajang, Ngawi dan 

Ponorogo. Sementara untuk jumlahnya, sesuai data Dindik Jatim pada tahun 2010 hingga 2011 

sekitar 1,2 juta jiwa pendduk buta aksara. Data ini berbeda dengan yang dirilis pemerintah pusat 

yang jumlahnya mencapai 1,9 juta jiwa. 

2.2.2 Perhatian Pemerintah Terhadap Pendidikan 

Implementasi dalam pembahasan ini dimaknai dengan beberapa kata kunci, antara lain: 

untuk menjalankan kebijakan (to carry out); untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan 

dalam dokumen kebijakan (to fulfill); untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam 

tujuan kebijakan (to produce); dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam 

tujuan kebijakan (to complete).
24

Artinya, setiap negara yang meratifikasi MDGs harus 

mengitegrasikan target-target program pembangunan ini ke dalam formulasi kebijakan dan janji-

janji kebijakan terhadap rakyatnya. Di Indonesia, dalam upaya mencapai target-target MDGs, 

pemerintah telah mengintegrasikan prioritas MDGs dengan beberapa rencana pembangunan 
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 Purwanto, dkk, 2012, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, 

Yogyakarta: Gava Media dan JMKP-MAP UGM. 
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nasional dan kebijakan anggaran, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2005-2009 

dan 2010-2014), Rencana Pembangunan Tahunan Nasional (RKP), serta dokumen Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
25

 

Kemudian, melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 2010
26

 telah ditetapkan tujuan prioritas 

pembangunan yang berkeadilan yang berpihak pada pencapaian MDGs sebagai realisasinya. 

Adapun salah satu bentuk implementasi dari Inpres No.3 Tahun 2010 adalah disusunnya road 

map pencapaian tujuan pembangunan MDGs oleh Kementerian PPN/Bappenas yang diikuti 

dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk percepatan pencapaian MDGs yang 

difasilitasi langsung oleh Bappenas dan Bappeda. Selanjutnya masing-masing Kepala Daerah 

akan mengesahkan Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs.
27

Secara lebih terperinci, implementasi 

dari Inpres No. 3 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
28

 

1) Pengintegrasian tujuan, target, dan indikator MDGs ke dalam sistem perencanaan 

danpenganggaran Pemerintah baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota 

baik jangkamenengah (5 tahunan) maupun jangka pendek (tahunan); 

2) Penyusunan Peta Jalan Percepatan Pencapaian MDGs di Indonesia 2010 – 2015 yang 

digunakansebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, 

                                                           
25

 Tim Koordinasi Nasional MDGs, 2011, Pedoman Definisi Operasional MDGs, Jakarta: Kementerian 

PPN/BAPPENAS dan BPS (Badan Pusat Statistik), hal. 1 
26

 Salah satu amanat yang tercantum dalam Inpres tersebut adalah agar setiap Kementerian/Lembaga, 

Gubernur, dan Para Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, 

dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang 

berkeadilan, antara lain meliputi program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium 

Development Goals). 
27

Ibid, hal. 1 
28

 Tim Penyusun, 2012, Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011, Jakarta: 

BAPPENAS, hal. 3-4 
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melaksanakan,memantau, dan mengevaluasi berbagai program dan kegiatan dalam 

rangka percepatanpencapaian MDGs; 

3) Pembentukan Tim Koordinasi MDGs Nasional di bawah koordinasi Kementerian 

PerencanaanPembangunan Nasional/Bappenas dengan beranggotakan seluruh 

Kementerian/Lembaga yangterkait dalam upaya percepatan pencapaian MDGs. Tugas 

pokok dari tim tersebut adalahbertanggung jawab dalam koordinasi perencanaan, 

pelaksanaan, dan monitoring-evaluasipencapaian sasaran MDGs; 

4) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pencapaian MDGs di 33 Provinsi 

denganrangkaian kegiatan sebagai berikut: 

a. Penyusunan pedoman teknis Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi tentang 

percepatanpencapaian tujuan MDGs untuk memberikan panduan bagi daerah, 

khususnya provinsidalam menyusun dokumen rencana aksi percepatan pencapaian 

target MDGs di daerah,sehingga dapat dihasilkan dokumen rencana aksi yang jelas, 

operasional dan selarasdengan kebijakan nasional; 

b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi oleh Tim 

KoordinasiMDGs Nasional kepada Tim Koordinasi MDGs Provinsi untuk 

menyamakan persepsi dalampenyusunan target dan indikator MDGs di tingkat 

Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyusunlangkah-langkah penyusunan RAD MDGs 

Provinsi, dan melakukan exercise penyusunandraft RAD Percepatan Pencapaian 

Target MDGs di Provinsi termasuk penyusunan target,sasaran dan indikator; 

c. Penyusunan pedoman teknis Definisi Operasional Indikator MDGs yang berisikan 

tentangdaftar tujuan, target, dan indikator MDGs, konsep definisi, manfaat, metode 
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perhitungan,dan sumber data yang digunakan untuk menyamakan persepsi sehingga 

data daninformasi MDGs dapat dibandingkan antarprovinsi; 

d. Penyusunan pedoman teknis Review RAD MDGs Provinsi sebagai acuan dalam 

mereviewRAD MDGs Provinsi yang sejalan dengan kebijakan program, dan 

sasaran MDGs Nasional; 

e. Penyusunan pedoman teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD MDGs 

Provinsiuntuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan MDGs yang tertuang 

didalam RADMDGs Provinsi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, 

mengidentifikasi danmengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan program percepatanpencapaian MDGs sehingga dapat diatasi, dan 

merumuskan langkah tindak lanjutpercepatan pencapaian target MDGs; 

5) Penetapan Surat Edaran Kementerian PPN dan Kemendagri Nomor: 

0068/M.PPN/02/2012 danNomor: 050/583/SJ tentang Percepatan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Milenium(Millennium Development Goals) Tahun 2011-2015 antara lain 

untuk mendorong agar daerahmenyusun program dan kegiatan serta pengalokasian 

anggaran dalam Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) danRencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah agar mengacu pada RAD MDGs dimasing-masing provinsi untuk 

percepatan pencapaian tujuan target dan indikator MDGs. 

6) Peningkatan dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs, yaitu: 

a. Penyusunan kerangka kebijakan pendanaan percepatan sasaran MDGs melalui 

PublicPrivate Partnership (PPP) untuk mendorong pihak swasta bermitra dengan 

Pemerintahdalam upaya percepatan pencapaian MDGs; 
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b. Penyusunan pedoman harmonisasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibilities 

(CSR)untuk mensinergikan pelaksanaan kegiatan CSR dengan program dan 

kegiatan dalamrangka pencapaian MDG yang mencakup upaya (i) pencapaian 

keselarasan antara tujuanpelaksanaan CSR dengan MDG, (ii) keselarasan targeting 

atau sasaran kelompokmasyarakat, (iii) keselarasan lokasi pelaksanaan CSR dengan 

lokasi target pencapaianMDG; dan, (iv) keselarasan indikator kinerja yang dipakai 

dalam pencapaian MDG dengankegiatan CSR; 

7) Penyusunan pedoman pemberian insentif bagi daerah untuk mendukung 

percepatanpencapaian MDGs sebagai panduan dalam penetapan, pelaksanaan dan 

pemantauanpemberian insentif daerah yang memiliki kinerja baik dalam upaya 

pencapaian tujuan MDGs. 

8) Pelaksanaan diseminasi dan advokasi percepatan pencapaian MDGs kepada 

seluruhstakeholders meliputi DPR, organisasi profesi, perguruan tinggi (swasta dan 

negeri), media masa, lembaga swadayamasyarakat, Kementerian/Lembaga di tingkat 

Pusat, dan SKPD; 

9) Pemberian MDGs Award dengan tujuan memberikan apresiasi kepada para 

pemangkukepentingan dan pelaku pembangunan yang telah menghasilkan prestasi 

terbaik dalam upayamendorong percepatan pencapaian MDGs di Indonesia dan 

membangun sistem insentif dandisinsentif berkesinambungan yang dapat menjadi 

katalis bagi upaya percepatan pencapaianMDGs di Indonesia. Kegiatan ini 

dikoordinasikan oleh Kantor Utusan Khusus Presiden (KUKP) RIuntuk Millennium 

Development Goals; 
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10) Penguatan ketersediaan data dan informasi mengenai indikator-indikator MDGs 

untukmemperkuat sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja pencapaian 

MDGs.Kegiatannya merupakan kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) 

denganKemenPPN/Bappenas. 

11) Dalam lingkup regional, khususnya ASEAN, Indonesia juga berperan aktif dalam 

mendukungupaya peningkatan kerjasama MDGs dalam rangka mengurangi 

kesenjangan pembangunan dikawasan. Diadopsinya ASEAN Roadmap for the 

Attainment of the Millennium DevelopmentGoals selama Keketuaan Indonesia untuk 

untuk ASEAN pada tahun 2011 mencerminkankomitmen dan kontribusi signifikan 

Indonesia untuk turut mendukung penetapan kebijakanregional terkait dengan upaya 

percepatan pencapaian MDGs. 

Di era otonomi daerah saat ini, prinsip desentralisasi kekuasaan bersifat mutlak 

bahwa setiap  pencapaian MDGs tidak bias melepaskan peran pemerintah daerah. Menurut 

Hasbullah bahwa Tujuan Pembangunan Milineum atau MDGs bidang pendisikan harus 

juga melibatkan dukungan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
29

Keterbatasan 

sumber daya yang pemerintah pusat memang mengharuskan keterlibatan pemerintah 

daerah secara maksimal, apalagi MDGs berlaku secara global atau menjadi tuntutan 

masyarakat yang bersifat global. Karena, dalam bidang pendidikan, prinsip desentralisasi 

sangat penting untuk direalisasikan. Desentralisasi bidang pendidikan dapat dipahami 

dengan mengikuti beberapa pengertian berikut: 

a. Menurut Bray dan Fiske, desentralisasi pendidikan adalah proses di mana suatu 

lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk 
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 Hasbullah, 2006, Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap 

Peneyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
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melaksanakan segala tunas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala 

fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan.
30

 

b. Husen dan Postlethwaite mengartikan desentralisasi pendidikan sebagai “the devolution  

c. of authority from a higher level of government, such as a department of education or 

local education authority, to a lower organizational level, such as individual school.”
31

 

d. Desentralisasi pendidikan merupakan system manajemen untuk mewujudkan 

pembangunan pendidikan yang menekankan pada keberagaman, dan sekaligus sebagai 

pelimpahan wewenang dan kekuasaan dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan 

berbagai problematika sebagai akibat ketidaksamaan geografis dan budaya, baik 

menyangkut substansi nasional, internasional atau universal sekalipun.
32
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