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BAB III 

STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI BUTA 

AKASARA SEBAGAI CAPAIAN MDGs 

 

3.  Strategi Pemerintah Indonesia 

Pengukuran keberhasilan dari suatu pemberdayaan dapat dilakukan dengan melihat dari 

adanya indikator keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat. Menurut Sumodiningrat 

(1999) terdapat lima indikator keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat, antara lain: 

(1) berkurangnya jumlah penduduk miskin; (2) berkembangnya usaha peningkatan pendapatan 

yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia; (3) 

meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin 

di lingkungannya; (4) meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin 

berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, 

makin rapinya sistem administrasi, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok 

lain di dalam masyarakat; (5) serta meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan 

pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi 

kebutuhan pokok  

dan kebutuhan sosial dasarnya. 

Upaya pemberantasan buta aksara merupakan suatu bentuk pemberdayaan perempuan yang 

berdampak pada pembangunan nasional. Menurut Rosalina (2007) pemberdayaan perempuan 

harus dimulai dari sektor pendidikan untuk meningkatkan angka melek huruf perempuan dan 

angka partisipasinya dalam pembangunan. Perempuan yang telah melek aksara merupakan dasar 

kemandirian bagi mereka dalam mengatur perekonomian keluarga dan secara tidak langsung 
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akan meningkatkan pendapatan perkapita suatu daerah. Kemampuan keaksaraan yang dimiliki 

seseorang bermanfaat sebagai penghargaan diri itu sendiri, kepercayaan dan pemberdayaan 

pribadi (UNESCO, 2006). Selain manfaat tersebut, berdasarkan hasil penelitian UNESCO (2006) 

menunjukan bahwa pemberantasan buta aksara berdampak langsung terhadap, (1) Menurunnya 

angka kematian bayi dan ibu melahirkan, (2) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 

menyekolahkan anaknya minimal tamat SD, (3) Berhasilnya program pelaksanaan Program 

Keluarga Berencana, (4) Naiknya tingkat gizi dan usia harapan hidup masyarakat terhadap 

program pembangunan, (5) Makin demokratisnya sikap dan perilaku masyarakat.  

Kebijakan pemerintah Indonesia didasarkan pada lima strategi utama; (1) Peningkatan 

pelaksanaan pendidikan dasar pada kelompok usia sekolah; (2) Pengurangan populasi buta 

aksara; (3) Memberikan komunikasi, pendidikan dan informasi, (4) Merubah sistem manajemen 

dan informasi, dan (5) Meningkatkan kapasitas pengelola pendidikan. Menurut Hantoro (2008), 

sebuah strategi untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan dasar pada kelompok usia sekolah 

adalah krusial untuk menghindari munculnya kelompok buta aksara baru. Sehingga, populasi 

buta aksara tidak akan terus meningkat.  

Sasaran pokok program keaksaraan fungsional adalah masyarakat yang buta huruf murni, 

drop out SD kelas I, II dan III, Usia diprioritaskan antara 10 sampai 44 tahun, terbelakang dan 

masyarakat miskin. D. Sudjana (2000) mengkatagorikan masyarakat buta huruf masuk ke dalam 

dunia kelima setelah masyarakat miskin (dunia ke-4) dan masyarakat yang sedang berkembang 

(dunia ke-3).
33  Adapun program yang dilaksanakan sebagai implementasi dari kelima strategi 

utama, meliputi pendidikan formal dan nonformal. Strategi ini searah dengan Rencana Aksi 

Nasional untuk Pendidikan Dasar yang dikeluarkan pemerintah.Rencana Aksi Nasional untuk 
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Pendidikan Keaksaraan menekankan pada perluasan akses dan peningkatan pelaksanaan 

pendidikan keaksaraan untuk orang dewasa. 

Selanjutnya, untuk mempertahankan kompetensi pelajar keaksaraan, sudut membaca 

(TBM) dan pusat-pusat belajar di tiap lokasi pembelajaran, menurut Hantoro, akan terus 

ditingkatkan, juga kualitas dan kuantitasnya. Sudut membaca akan dibangun di wilayah program 

keaksaraan fungsional (KF) berlangsung. Sementara itu wilayah sudut belajar telah tersedia, 

Pemerintah Indonesia melalui Dinas Pendidikan Daerah melakukan aktivitas-aktivitas berikut:  

a) Penyediaan materi bacaan yang relevan dengan kebutuhan pelajar. Penyediaan materi 

bacaan yang relevan dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi keaksaraan pelajar 

danketerampilan fungsional. Penyediaan dan pengembangan materi baca dikumpulkan 

sesuai dengan topik yang akan dipelajari maupun keterampilan yang diperoleh lebih 

lanjut. 

Pembaharuan materi bacaan, termasuk penukaran buku, artikel dan sudut 

bacaan lain, dimaksudkan untuk melengkapi danmeningkatkan materi bacaan. Sejauh 

ini, menurut Hantoro
34

, materi bacaan juga diberikan oleh penyumbang atau donatur. 

Koleksi buku dalam Taman Bacaan akan selalu diperbaharui yang diharapakan akan 

memotivasi pelajar untuk menggunakan TBM tersebut. Taman bacaan  dikelola secara 

profesional sebagaimana fungsinya untuk mendidik. Taman Bacaan dibangun sebagai 

sebuah lembaga pendidikan yang memberikan berbagai pendidikan dan aktivitas 

rekreasi. 

b) Pelatihan pengelola TBM. Program ini diberikan sejak pengelola TBM bertanggung 

jawab untuk mengelola dan menjaga TBM serta memenuhi permintaan bacaan publik. 
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Melalui program ini, pengelola diharapkan dapat membangunkan minat orang untuk 

membaca. Diharapkan secepatnya budaya membaca akan tercipta. 

c) Pelaksanaan kebijakan dan program. Berbagai studi dibutuhkan untuk memperolah 

sebuah gambaran yang komprehensif mengenai progam keaksaraan fungsional pada 

langkah pembelajaran berkelanjutan. Studi tersebut dimasukkan untuk mengukur 

kesuksesan pelaksanaan program, mencatat kekuatan,kelemahan, tantangan dan upaya 

yang harus dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan program lebih lanjut. 

Karenanya, program yang dilaksanakan akan bermanfaat bagi pelajar dan membantu 

pelajar untuk meningkatkan standar kehidupan. 

d) Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara regular sebagai 

upaya memfasilitasi pemecahan masalah.  

Disamping membuat program-program yang strategis seperti tersebut di atas, telah 

dilakukan upaya nyata yang menyentuh langsung para penyandang buta aksara. Seperti pada 

daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Ponorogo menuntut partisipasi aktif institusi 

pendidikan tingkat tinggi untuk membantu pemerintah mengurangi angka buta aksara. 

Berdasarkan itulah muncul program KKN (Kuliah Kerja Nyata). Selama ini KKN memang 

difokuskan untuk menyalurkan para mahasiswa agar membantu memajukan desa-desa yang 

dianggap memeliki beberapa kekurangan termasuk diantaranya adalah buta aksara.  

Pemerintah indonesia turun aktif dalam pendataan tingkat buta aksara pada seluruh 

kecamatan. Pendataan ini dilakukan pada Hari Aksara Internasional yang diperingati setiap 

tanggal 8 September sekaligus memberikan sosialisasi pentingnya kemampuan baca dan tulis 

pada kehidupan sehari-hari. Sosialisasi ini dilanjutkan dengan pembinaan seminggu sekali pada 

penyandang buta aksara selama kurun waktu 3-6 bulan. 
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