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BAB II 

Program Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Lombok Tengah Melalui 

AIP 

 

2.1 Gambaran Masalah Pendidikan Di Nusa Tenggara Barat 

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 pulau besar yaitu  Lombok dan 

Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil.  Luas wilayah Provinsi NTB 

mencapai 49.312,19 Km2 terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km2 (40,87%) dan 

perairan laut seluas 29.159,04 Km2 (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 

km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km2 (76,49 %) dan luas Pulau 

Lombok seluas 4.738,70 Km2 (23,51%). Secara Administratif Provinsi Nusa 

Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota dengan 116 wilayah kecamatan 

dan 1.146 desa/kelurahan. Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 

2012, jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat mencapai 4.587.562 jiwa. Jumlah 

penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur dan yang terkecil berada 

di Kabupaten Sumbawa Barat.  

Penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil akan mampu 

menjembatani kesenjangan budaya di masyarakat melalui budaya belajar di 

sekolah. Pembangunan sektor pendidikan di  NTB memiliki peran penting dan 

strategis sesuai amanat konstitusi amandemen UUD 1945 dan ditegaskan dalam 

UU No. 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat (1), yaitu dana pendidikan dialokasikan 

minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD. Oleh karena itu  

pemerintah perlu memprioritaskan  perkembangan capaian pendidikan di NTB.36 

                                                           
36 Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi NTB 2015. Dokumen Bappenas. 



34 
 

 

Pada data Provinsi di Indonesia berdasarkan Indek Pembangunan Manusia 

yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tahun 2017, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

menempati peringkat ke-29 dari 33 provinsi yang ada.37 Peringkat tersebut 

mengindikasikan Provinsi NTB sebagai satu dari lima provinsi dengan angka IPM 

terrendah di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator 

diantaranya adalah Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Paritas Daya 

beli. 

Partisipasi sekolah sebagai ukuran kuantitas secara umum dapat  

menggambarkan mengenai kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan. 

Besarnya angka partisipasi penduduk menunjukkan semakin membaiknya 

pelayanan pendidikan sehingga memberikan banyak kesempatan penduduk untuk 

memperoleh pendidikan. Partisipasi  sekolah  usia  5-24 tahun di provinsi NTB 

hasil Susenas 2013 secara total mencapai angka sekitar 65,45 persen berbanding 

66,44 persen. Sementara itu, level pendidikan SMA ke atas hanya ditamatkan oleh 

sekitar 22,53 persen penduduk NTB usia 10 tahun dengan komposisi laki-laki 

sebesar 25,90 persen dan perempuan sebesar 19,44 persen.38  

Permasalahan dalam pendidikan di NTB antara lain masih tingginya angka 

usia sekolah di daerah terpencil yang tidak berpartisipasi dalam sekolah, masih 

terbatasnya lembaga sekolah menengah yang menampung jumlah pendidikan 

dasar, masih banyak tenaga pendidik yang belum berkualifikasi dan 

bersertifikasi.Walaupun upaya perbaikan kinerja pembangunan pendidikan terus 

                                                           
37 https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_provinsi_di_Indonesia_menurut_IPM_tahun_2017. 
Diakses pada 23 Januari 2018 
38 Asmadi, “Akselerasi Peningkatan Mutu Proses Pendidikan Di NTB Berbasis Budaya Lokal Menuju 

Masyarakat Literasi”.   Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia 2015  ISSN: 2477‐636X, 144. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_provinsi_di_Indonesia_menurut_IPM_tahun_2017
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ditingkatkan namun beberapa indikator pendidikan di NTB belum menunjukkan 

kinerja yang optimal.  Pada tahun 2013 Rata-rata lama sekolah penduduk NTB 

hanya 7,2 tahun, meningkat sedikit dari tahun 2012 yang hanya sebesar 7,19 

(Gambar 9). Kondisi ini berarti secara rata-rata siswa hanya tamat SD dan baru 

masuk jenjang pendidikan SLTP.  

Pada sisi lainnya masih terdapat penduduk buta huruf sebanyak 13,04 

persen pada tahun 2014. Pada tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA rasio murid 

terhadap guru pada tahun 2014 masing-masing adalah 23,3; 20,1 dan 21,8 murid 

untuk seorang guru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat tenaga 

pengajar yang cukup pada jenjang pendidikan SD sampai SMA. Untuk lebih 

meningkatkan kualitas pendidikan, tenaga pengajar pada tingkat pendidikan SMP 

dan SMA perlu dilakukan penambahan . Untuk perguruan tinggi, ketersediaan 

perguruan tinggi di NTB sudah cukup memadai. Pada tahun 2013, tercatat sekitar 

20.422 orang yang sedang mengikuti pendidikan D3, S1 maupun S2 di 

Universitas Mataram. Jumlah ini menurun 4,57 persen dibanding 2012. Perguruan 

tinggi lain di NTB adalah IAIN, Muhamadiyah, dan lainnya.39 

 

Tabel 2.1 

Jumlah Buta Huruf Penduduk NTB 2012 

 

No. Kabupaten/Kota Di NTB Jumlah Buta Huruf 

1. Lombok Barat 21,41 

                                                           
39 Dokumen Bappenas, Loc.Cit.  Hlm.9 
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2. Lombok Tengah 25,08 

3. Lombok Timur 16,11 

4. Sumbawa 9,2 

5. Dompu 12,06 

6. Bima 11,89 

7. Sumbawa Barat 7,50 

8. Lombok Utara 23,90 

9. Kota Mataram 7,75 

10. Kota Bima 6,2 

 Total NTB 16,32 

    Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013 

Data pada tabel (1) tersebut menunjukkan secara jelas betapa masih 

banyaknya jumlah buta huruf di provinsi NTB. Kabupaten Lombok Tengah 

berada pada posisi tertinggi jumlah buta huruf penduduk yaitu dengan nilai 25,08. 

Kondisi Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah lainnya juga dapat tercermin 

melalui peringkat dalam Angka Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, dimana Kabupaten Lombok Tengah menempati peringkat kedua 

terbawah. 

Tabel 2.2 
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Angka Rata-Rata Lama Sekolah  

 

 

 

 

 

Tabel 2.3 

IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007 – 2012 

 

Berdasarkan gambaran serta uraian diatas dapat disimpulkan bahwa salah 

satu kabupaten dengan kondisi pendidikan yang cukup memprihatinkan adalah 

pada Kabupaten Lombok Tengah yang menjadikannya menjadi mitra dalam 

berbagai kesempatan kerjasama Australia dan Indonesia. Hal tersebut kemudian 

juga menjadi acuan penentuan lokasi penelitian dalam penelitian ini. 
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2.2 Gambaran Umum Kabupaten Lombok Tengah 

2.2.1 Kondisi Geografi dan Topografi  

Kabupaten Lombok Tengah terletak pada posisi 8o24'-8o57' LS dan 

116o5'-116o24' BT. Kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim tropis dengan 

musim kemarau yang kering. Musim hujan berlangsung mulai sekitar bulan 

Oktober sampai dengan bulan April dengan curah hujan pada bulan-bulan tersebut 

rata-rata diatas 100 mm, dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember 

yang mencapai 382 mm. Sedangkan pada bulan Mei sampai dengan bulan 

September curah hujan rata-rata di bawah 100 mm bahkan di bawah 50 mm dan 

curah hujan terendah terjadi pada bulan Mei yakni sebesar 1,9 mm. Hari hujan 

terbanyak terjadi pada bulan Desember yakni selama 21,3 hari dan hari hujan 

terkecil pada bulan Mei selama 0,2 hari.  

Topografi Kabupaten Lombok Tengah pada bagian utara merupakan 

daerah pegunungan, termasuk kawasan Gunung Rinjani dengan ketinggian sekitar 

1000 meter di atas permukaan laut, sangat cocok untuk areal perkebunan seperti 

kopi, kayu dan lain-lain. Bagian tengah merupakan daerah dataran rendah dan 

diperuntukkan sebagai daerah persawahan dengan hasil utama padi, palawija dan 

tembakau. Sementara itu di bagian selatan adalah daerah perbukitan dengan 

ketinggian antara 100 sampai dengan 355 meter di atas permukaan laut serta 

kawasan pantai sebagai daerah pariwisata.40 

2.2.2 Kondisi Administratif 

                                                           
40 Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor. PKPBM :: Pembangunan 

Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat. Hlm 28 
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Seiring dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 

yang diperbaharui dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004, maka Pemerintah 

Kabupaten Lombok Tengah berupaya untuk berbenah diri guna mensukseskan 

pelaksanaan Otonomi Daerah, yang mengamanatkan agar semua daerah lebih 

mandiri dan tidak hanya bergantung kepada Pemerintah Pusat. Batas-batas 

wilayah Kabupaten Lombok Tengah adalah :  

Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur 

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia  

Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur  

Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat  

Kabupaten Lombok Tengah yang beribukota di Praya memiliki luas 

1.208,40 Km2 yang terbagi dalam 124 Kelurahan dan 12 Kecamatan, diantaranya 

Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya, Pujut, Praya Timur, Janapria, Kopang, 

Praya, Praya Tengah, Jonggat, Pringgrata, Batukliang, Batukliang Utara. 

2.2.3 Demografi 

Dari segi demografinya, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Lombok Tengah tahun 2013, Jumlah penduduk yang mendiami 

Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 881.686 jiwa yang terdiri dari 416.774 jiwa 

penduduk laki-laki dan 464.912 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan 

dengan luas wilayah seluas 1.208,39 km2, maka tercatat kepadatan penduduk 

sebesar 730 jiwa/km2. Dilihat kondisi kecamatan, maka kecamatan Praya masih 

merupakan kecamatan terpadat, karena untuk setiap km2 dihuni oleh 1.657 jiwa, 
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posisi kedua dan ketigaditempati oleh kecamatan Batukliang dan Kopang. 

Sebaliknya Kecamatan Batukliang Utara merupakan kecamatan paling jarang 

karena untuk satu km2 hanya dihuni oleh 254 jiwa penduduk.41 

Tabel 2.4 

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

Dilihat dari Tabel diatas, kecamatan yang terpadat adalah Kecamatan 

Praya dengan jumlah penduduk sebanyak 106.478 jiwa dan kecamatan yang 

paling rendah tingkat kepadatannya adalah kecamatan Batukliang Utara dengan 

jumlah penduduk sebesar 48.816 jiwa. 

2.3 Gambaran Pendidikan Di Kabupaten Lombok Tengah 

Menurut laporan PISA 2015 - program yang mengurutkan kualitas sistem 

pendidikan di 72 negara, - Indonesia menduduki peringkat 62. Dua tahun 

                                                           
41 http://lomboktengahkab.go.id/demografi/. Diakses pada 25 mei 2018 

http://lomboktengahkab.go.id/demografi/
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sebelumnya (PISA 2013), Indonesia menduduki peringkat kedua dari bawah atau 

peringkat 71. PISA membuat peringkat tersebut dengan cara menguji pelajar usia 

15 tahun untuk mengetahui apakah mereka memiliki kemampuan dan 

pengetahuan  di bidang ilmu pengetahuan alam, membaca, dan matematika yang 

diperlukan agar bisa berpartisipasi penuh dalam masyarakat modern. PISA 

berlandaskan asumsi bahwa seseorang bisa sukses di ekonomi modern bukan 

karena apa yang mereka tahu, tetapi apa yang bisa mereka lakukan dengan apa 

yang mereka tahu42. Hal tersebut tentu bukanlah sebuah prestasi yang layak 

dibanggakaan, sehingga menuntut Indonesia agar terus mencari solusi bagi 

permaalahan tersebut. Sedangkan menurut data World Education Ranking yang 

diterbitkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 

Indonesia menempati urutan ke 57 dari total 65 negara.43 

Kabupaten Lombok Tengah termasuk dalam kategori kabupaten tertinggal 

di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan RPJMN tahun 2010-2014. Ada 

banyak indikator penempatan Lombok Tengah sebagai kabupaten tertinggal, salah 

satunya adalah aspek pendidikan yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kabupaten Lombok 

Tengah menempati peringkat teratas dalam angka buta huruf serta memiliki angka 

partisipasi kasar yang rendah. Hal ini cukup memberikan gambaran akan 

permasalahan pendidikan di kabupaten Lombok tengah. Kabupaten Lombok 

Tengah menempati posisi ke 9 dari 10 kota/kabupaten dengan angka Indeks 

pembangunan manusia terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

                                                           
42 https://www.thejakartapost.com/academia/2016/12/18/indonesias-pisa-results-show-need-to-

use-education-resources-more-efficiently.html 
43 edupost.id/internasional/pendidikan-indonesia-berada-di-peringkat-ke-57-dunia-versi-oecd/. 

Diakses pada 25 Mei 2018 
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Gambar 2.1 

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Tengah 

 

 

 

 

 

Gambaran Pendidikan  di Kabupaten Lombok Tengah dapat digambarkan 

melalui seperangkat analisa diantaranya adalah Tingkat Pendidikan, Tingkat 

Melek huruf, serta kondisi infrastruktur pendidikan yang ada di Kabupaten 

Lombok Tengah. 

2.3.1 Tingkat Pendidikan di Lombok Tengah 

Tingkat Pendidikan di kabupaten Lombok Tengah tergolong rendah dan 

tidak merata. Jika dilihat Berdasarkan Data BPS provinsi Nusa Tenggara Barat 

tahun 2017, sebanyak 18,26% penduduk belum bisa membaca dan menulis. Serta 

sebanyak 17,12% penduduk Kabupaten Lombok Tengah belum pernah 

mengenyam pendidikan formal. Tidak meratanya pendidikan di kabupaten 

Lombok Tengah juga dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 

5-18 tahun.44 

 

                                                           
44 Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah. “Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok 

Tengah 2017”, Katalog: 4101002.5202. Hlm 19. 
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Tabel 2.5 

Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 5-18 tahun Kabupaten 

Lombok Tengah 

 

Tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi SDM masyarakat 

tersebut. Pada Kabupaten Lombok Tengah tingkat pendidikan SLTP keatas hanya 

26 persen maka diperkirakan banyak pengangguran yang tidak dapat terserap 

dalam pasar tenaga kerja sehingga hal ini dapat berdampak pada perkembangan 

pembangunan Kabupaten Lombok Tengah secara menyeluruh. 

Tabel 2.6 

Persentase penduduk 10 tahun  keatas menurut tingkat pendidikan 

yang ditamatkan Tahun 2009 – 2010 

 

Tingkat Pendidikan 2009 2010 

Tidak/belum pernah sekolah 22,69 22,46 

Tidak/belum tamat SD 

Sederajat 

25,91 23,88 

NO. Rentang Usia Persentase (%) 

1. 5-6 tahun 19.37 

2. 7-12 tahun 99.58 

3. 13-15 tahun 97.74 

4. 16-18 tahun 72.91 
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SD Sederajat 25,40 23,06 

SLTP Sederajat 14,28 15,47 

SLTA Sederajat 9,19 11,11 

Perguruan Tinggi 2,53 
4,02 

Total 100,00 100,00 

               Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah 2010 dan BPS Propinsi NTB 2010 

Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 15 tahun ke atas tahun 

2014-2015 tidak mengalami perubahan yang signifikan, hanya mengalami 

kenaikan 1,39% dari 5,52 pada tahun 2014 menjadi 5,54 pada tahun 2015.  

Jumlah penduduk yang tidak berijajah: 22,80%, Tamat SD : 35,80%, Tamat SMP-

SMA: 37.80% , D1-D3: 1,80%, dan D4,S1,S2,S3: 4,60%45.  Hal ini menunjukkan 

banyak masyarakat usia sekolah di Kabupaten Lombok Tengah yang tidak 

mengenyam pendidikan sebagaimana seharusnya. 

2.3.2 Tingkat Melek Huruf di Kabupaten Lombok Tengah 

Salah satu indikator terlaksananya pendidikan dengan baik untuk 

masyarakat adalah melalui meningkatnya angka melek huruf. Sebagaimana 

diketahui bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati posisi kedua angka 

buta huruf di Indonesia dengan usia 15-59 tahun dengan persentasi 7,91 persen. 

Posisi tersebut di bawah Papua yang menempati posisi nomor satu angka buta 

                                                           
45 Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2015. Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Dalam Angka Tahun 2015, Mataram. 
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huruf di Indonesia, yakni 28,75 persen.46 Data tersebut memberikan gambaran 

yang cukup jelas akan arah kemajuan pembangunan bidang pendidikan yang 

menunjukan arah yang negatif. Berikut ini merupakan tabel angka melek huruf  di 

provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Tabel 2.7 

Angka Melek Huruf Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/kota 

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 – 2012 

 

No. Kabupaten/Kota 

 

Jumlah penduduk usia 

diatas 15 tahun yang bisa 

membaca dan menulis 

 

Jumlah 

Penduduk usia 

15 tahun nkeatas 

 

Angka 

Melek 

Huruf 

 

1 Lombok Barat 80,63 (338.151) 419.361 78,59 

 

2 Lombok Tengah 80,53 (492.490) 611.524 73,92 

 

3 Lombok Timur 87,64 (661.310) 754.576 83,89 

 

4 Sumbawa 93,37 (275.009) 294.522 90,87 

 

5 Dompu 91,67 (132.690) 144.740 87,94 

6. Bima 93,24 (275575) 295.555 87,02 

 

                                                           

46 Harian Nusa. “NTB Peringkat Kedua Angka Buta Huruf di 

Indonesia”.(https://hariannusa.com/2017/09/09/ntb-peringkat-kedua-angka-buta-huruf-indonesia/) diakses 

pada 5 februari 2018. 
 

https://hariannusa.com/2017/09/09/ntb-peringkat-kedua-angka-buta-huruf-indonesia/
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7. Sumbawa Barat 93,33 (73.871) 79.147 92,50 

8. Lombok Utara 80,80 (112.989) 139.839 77,00 

 

9. Kota Mataram 90,29 (265.804) 294.390 92,25 

10. Kota Bima 95,69 (96.842) 101.204 93,80 

 Jumlah 88,72 (2.781.214) 3.134.858 83,68 

Sumber : Dikpora NTB 

Berdasarkan Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa angka melek huruf 

terendah berada pada Kabupaten Lombok Tengah dengan angka 73,92. 

Mengikutti setelahnya adalah Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat. 

Sedangkan wilayah dengan angka melek huruf tertinggi berada di Kota 

Bima.Secara makro, ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah 

kemampuan baca tulis penduduk dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 

tahun ke atas. Kemampuan baca tulis penduduk Lombok Tengah terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, Pada tahun 2008 dari 71,16 persen meningkat 

menjadi 73,92 persen tahun 2012 atau terjadi kenaikan sebesar 3,54 persen. 

Pertumbuhan kemampuan baca tulis penduduk usia 15 tahun ke atas atau yang 

lebih dikenal dengan Angka Melek Huruf dari tahun 2008 sampai dengan tahun 

2012 dapat dilihat pada grafik berikut :47 

Grafik 2.1 

Angka Melek Huruf Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008-2012 

                                                           
47 Bappeda Lombok Tengah. “Profil Lombok Tengah”. 2015. Hlm 44 
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Secara umum angka melek huruf di Kabupaten Lombok Tengah 

mengalami peningkatan yang cukup, namun peningkatan tersebut masih belum 

memenuhi capaian dan target yang seharusnya. 

Grafik 2.2 

Angka Melek Huruf usia lebih dari 15 Tahun di Kabupaten Lombok Tengah, 

Nusa Tenggara Barat 2000-2010 

 

 

 

 

Jika dilihat dari data perkembangan angka melek huruf di Lombok Tengah 

tersebut dapat diketahui bahwa meskipun telah terdapat sejumlah peningkatan 

akan tetapi belum memenuhi standar nasional. Hal ini merupakan gambaran yang 

sangat jelas atas urgensi masalah pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. 

2.3.3 Kondisi Infrastruktur Pendidikan 
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Upaya Pembangunan Pendidikan tentu tidak akan dapat terpenuhi tanpa 

turut memperhatikan perkembangan infrastruktur pendidikan sebagai salah satu 

alat utama dalam proses pelaksanaan kegiatan pendidikan. Berikut ini merupakan 

perkembangan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. 

Tabel 2.8 

Perkembangan Jumlah Sekolah di Kabupaten Lombok Tengah 2004-

2013 

 

 

 

 

 

 

          Sumber : 

Daerah Dalam Angka Kabupaten Lombok Tengah, 2004-2013 

 

Gambaran yang diperoleh dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

pertumbuhan jumlah sekolah di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2004-2013 

cukup baik. Sebagian besar jenjang pendidikan menunjukkan trend positif, 

kecuali SMP terbuka. Jenjang pendidikan TK menunjukkan dinamika yang cukup 

fluktuatif dan patut dicermati lebih lanjut. Pada tahun pelajaran 2010-2011 jumlah 

sekolah pada jenjang TK mengalami perubahan jumlah (+) yang cukup signifikan, 

dari 199 sekolah menjadi 316. Artinya, perkembangan jumlah TK dalam satu 

tahun cukup fantastis yaitu bertambah 117 sekolah.  Kondisi yang sama terjadi 
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namun dalam tema yang berlawanan (-) pada tahun berikutnya dari 2011-2012 

mengalami penurunan jumlah sekolah sebanyak 55 TK (316-261=55). Pada 

jenjang yang sama untuk lembaga yang bernaung di bawah Depag (RA), ternyata 

pertumbuhannya sangat minim. Tahun 2011-2012 hanya bertambah 17 sekolah, 

pada daerah yang memiliki 139 desa/kelurahan. Sementara untuk jenjang SD dan 

SMA mengalami stagnan. Jumlah SMA tidak bertambah dalam 4 tahun terakhir. 

Pertumbuhan jumlah sekolah yang menunjukkan trend meningkat di atas tidak 

berjalan linier dengan pertumbuhan jumlah siswa. Pertumbuhan jumlah siswa 

justru menunjukkan trend negatif secara umum. Sepintas, hal ini akan 

menimbulkan asumsi bahwa ada beberapa sekolah yang tidak memiliki atau 

memiliki siswa dalam jumlah yang minim. Berikut ini terdapat data pertumbuhan 

jumlah siswa berdasarkan seluruh jenjang pendidikan yang ada selama periode 

2004-2013 berdasarkan data BPS Lombok Tengah.48 

 

Tabel 2.9 

Perkembangan Jumlah Siswa di Kabupaten Lombok Tengah  

 

  

 

 

 
 
 

 

                                                           
48 https://prcloteng.wordpress.com/2014/11/22/potret-pembangunan-pendidikan-lombok-
tengah-dalam-kacamata-bps/. Diakses pada 25 mei 2018. 

https://prcloteng.wordpress.com/2014/11/22/potret-pembangunan-pendidikan-lombok-tengah-dalam-kacamata-bps/
https://prcloteng.wordpress.com/2014/11/22/potret-pembangunan-pendidikan-lombok-tengah-dalam-kacamata-bps/
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Sumber: Daerah Dalam Angka Kabupaten Lombok Tengah, 2004-2013 

Data tersebut menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SD/MI. 

Jumlah sekolah SD tahun 2010-2011 tidak bertambah, sedangkan jumlah MI 

bertambah sebanyak 7 unit. Sementara tahun sebelumnya perbedaan pertumbuhan 

jumlah sekolah juga cukup signifikan, SD bertambah 2 unit sedangkan MI 

bertambah 17 unit. Namun, pertumbuhan tersebut kontras dengan kondisi siswa. 

Pada tahun 2010-2011 terjadi pengurangan jumlah siswa SD sebanyak 2394 orang 

dan tahun 2011-2012 juga berkurang 2067. Sedangkan untuk MI, yang tahun 

2010-2011 jumlah sekolahnya bertambah 2 unit justru jumlah siswa bertambah 

hingga 5200 orang. Sedangkan pada tahun 2011-2012 dengan jumlah sekolah MI 

yang bertambah 17 unit, justru jumlah siwa berkurang 2250 orang. Angka pada 

data tersebut akan semakin menunjukkan kontradiksinya jika dikomparasi lagi 

dengan jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2012 yang 

usianya berkisar dari 05-14 tahun (usia TK/RA-SD/MI) yaitu 173.371 orang. 

Sedangkan jumlah siswa pada tahun 2012 pada jenjang pendidikan TK/RA dan 

SD/MI berdasarkan data sebanyak 133.513 orang. Jika dikalkulasikan secara 

sederhana maka pada tahun 2012 terdapat 39.858 orang anak yang berusia sekitar 

5-14 tahun yang tidak bersekolah.  

Dalam perspektif perbandingan geografi dan demograsi maka dalam 1 

kecamatan terdapat setidaknya 3.321 orang anak yang tidak bersekolah. Dengan 

demikian, jika dibanding jumlah desa/kelurahan yang ada, setidaknya terdapat 

287 orang anak yang tidak bersekolah pada masing-masing desa/kelurahan di 
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Kabupaten Lombok Tengah.49 Salah satu pendukung keberhasilan pembangunan 

pendidikan yang lainnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana seperti sekolah, 

ruang kelas dan pengajar yang memadai. Di Kabupaten Lombok Tengah angka 

kerusakan fasilitas sekolah memang tidak signifikan seperti halnya pada beberapa 

wilayah lain yang menjadi kabupaten/kota mitra kerjasama bantuan pembangunan 

pendidian, namun tentu tetap harus menjadi perhatian dalam aspek ini. Berikut 

merupakan data kondisi sarana dan prasarana Pendidikan di Kabupaten Lombok 

Tengah50: 

Gambar 2.2 

 Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Lombok 

Tengah 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Tenaga Pendidik 

Keterersediaan fasilitas pendidikan berupa sekolah dan ruang kelas tidak 

akan berarti jika tidak didukung oleh ketersediaan Tenaga Pendidik dalam hal ini 

Guru. Ketersediaan Guru juga merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam 

penyelenggaraan layanan pendidikan. Untuk mengukur ketersediaan tenaga 

pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu digunakan Indikator 

                                                           
49 https://prcloteng.wordpress.com/2014/11/22/potret-pembangunan-pendidikan-lombok-
tengah-dalam-kacamata-bps/. Diakses pada 25 mei 2018 
50 Kemendiknas. Neraca Pendidikan Lombok Tengah. 2015.  

https://prcloteng.wordpress.com/2014/11/22/potret-pembangunan-pendidikan-lombok-tengah-dalam-kacamata-bps/
https://prcloteng.wordpress.com/2014/11/22/potret-pembangunan-pendidikan-lombok-tengah-dalam-kacamata-bps/
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Rasio Guru per Sekolah. Rasio Guru per Sekolah didefinisikan sebagai 

perbandingan antara jumlah tenga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah 

pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Makin rendah nilai rasio, berarti semakin 

terbatas juga jumlah tenga pengajar yang mengajar di suatu sekolah tertentu. 

Berikut adalah Jumlah Guru dan Rasio Guru per Sekolah di Kabupaten Lombok 

Tengah dirinci menurut satuan pendidikan51 : 

Tabel 2.10 

Jumlah Guru dan Rasio Guru per Sekolah Menurut Satuan 

Pendidikan Tahun 2012 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Tenaga Guru paling terbatas berada 

pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak dengan rasio hanya sebesar 

3,98nsedangkan pada jenjang pendidikan SLTA rasio ketersediaan guru 

menunjukkan angka 24,64 ini artinya bahwa secara rata-rata setiap sekolah 

tersedia 24,64 orang guru. Jumlah tersebut tentu bukanlah angka yang 

proporsional, untuk itu ketersediaan jumlah tenaga pendidik di kabupaten Lombok 

                                                           
51 Kemendiknas. Loc.it  
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Tengah juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam upaya 

pembangunan pendidikan di kabupaten Lombok Tengah. 

Gambar 2.3 

Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) 

Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah / Education, 

Youth and Sport Service of Lombok Tengah Regency 

 

2.4 Australian Agency For International Development (AusAID) 

AusAID (Australian Agency for International Development) adalah 

lembaga Pemerintah Australia bertanggung jawab untuk mengelola program 

bantuan luar negeri Australia. Tujuan dari program bantuan ini adalah untuk 

membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi kemiskinan dan 

mencapai pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan kepentingan nasional 
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Australia. Australian Agency for International Development (AusAID) 

memberikan saran dan dukungan kepada Menteri dan Sekretaris Parlemen pada 

kebijakan pembangunan, dan rencana dan mengkoordinasikan kegiatan 

pengentasan kemiskinan dalam kemitraan dengan negara-negara berkembang.52 

Program bantuan pembangunan luar negeri Pemerintah Australia 

merupakan program yang dibiayai Pemerintah Federal untuk mengurangi tingkat 

kemiskinan di negara-negara berkembang. Program ini dikelola oleh Badan 

Kerjasama Pembangunan Internasional Australia (AusAID) yang 

bertanggungjawab langsung kepada Menteri Luar Negeri Australia. Program 

bantuan Australia untuk Indonesia bertujuan untuk mendukung kepentingan 

nasional Australia dengan membantu Indonesia mengurangi tingkat kemiskinan 

dan mencapai pembangunan yang berkesinambungan.53 

Bantuan  Australian Agency for International Development (AusAID)  di 

Indonesia dilaksanakan melalui proyek-proyek yang dikelola oleh kontraktor yang 

dipilih secara kompetitif berdasarkan Aturan Pemerintah Persemakmuran untuk 

penyediaan barang/jasa. Program ini adalah program antar Pemerintah (G to G), 

dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai mitra 

utama Australian Agency for International Development (AusAID). Program ini 

menggunakan berbagai pendekatan pelaksanaan. Australian Agency for 

International Development (AusAID)  memiliki proyek-proyek bilateral dan juga 

menyalurkan dana melalui badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa, Lembaga 

Keuangan Internasional (IFI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional 

                                                           
52 Tanjung, Anggi Chintamy. Op,cit hlm 49 

 
53 Ditpolkom bappenas. Loc.Cit. 
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(INGO). Australian Agency for International Development (AusAID)  juga 

mendukung Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan berbagai kelompok 

masyarakat lain. Semua kegiatan program membutuhkan persetujuan dari 

Pemerintah Indonesia. 

Tujuan Jangka Panjang program kerjasama pembangunan Australia 

dengan Indonesia adalah untuk membantu tercapainya pengentasan kemiskinan 

yang berkelanjutan, melalui :54  

1. Dukungan untuk memperbaiki manajemen ekonomi dengan membantu 

langkah-langkah utama reformasi struktural  

2. Dukungan untuk memperkuat institusi dan pelaksanaan demokrasi dengan 

membantu reformasi hukum dan keadilan, serta institusi demokrasi  

3. Meningkatkan keamanan dan stabilitas melalui dukungan untuk counter-

terorisme, pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan.  

4. Membantu peningkatan akses dan mutu pelayanan publik dasar, khususnya di 

sektor pendidikan dan kesehatan.  

Bantuan Australian Agency for International Development (AusAID)  

kepada Indonesia merupakan sebuah langkah besar, terlebih jika kita amati 

kembali jumlah pendanaan yang diestimasikan untuk Indonesia selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunnya.55 

                                                           
54 http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/index-indo.html , diakses pada 10 Januari 2018 
55 indo.ausaid.gov.au 

http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/index-indo.html
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Estimasi Total Bantuan Pembangunan 

Resmi tahun 2006-2007 

A$344.3 juta 

Estimasi Total Bantuan Pembangunan 

Resmi tahun 2007-2008 

A$458.8 juta 

Estimasi Total Bantuan Pembangunan 

Resmi tahun 2008-2009 

A$462.0 juta 

 

2.4 Australian-Indonesia Partnership (AIP) 

Sejarah telah banyak mencatat bahwa hubungan bilateral antara Indonesia 

dan Australia telah terjalin dengan baik sejak lama. Ada Banyak faktor yang 

membuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia tetap terjalin baik 

hingga saat ini, salah satunya adalah faktor geografis yang membuat Indonesia 

dan Australia menjadi negara tetangga serta kesamaaan pandangan politik kedua 

negara yang mendahulukan terciptanya hubungan yang damai dan aman. 

Hubungan bilateral tersebut kemudian berkembang secara lebih spesifik menjadi 

sebuah kerjasama dalam banyak bidang baik lingkungan hidup, keamanan, 

kesehatan, pendidikan serta isu-isu pembangunan dalam negeri lainnya. Mulai 1 

Mei 2006, program bantuan bilateral Australia di Indonesia akan dipromosikan 

dengan nama Kemitraan Australia Indonesia (AIP) yang merupakan sebuah 

kerangka khusus yang menjadi acuan semua program Kemitraan Australia 

Indonesia.56 Gagasan-gagasan AIP akan dijalankan pada tingkat pemerintah pusat 

maupun daerah (tingkat provinsi dan kabupaten). Australia harus berperan di 

tingkat pemerintah pusat untuk secara efektif menanggapi permintaan Indonesia 

                                                           
56 Bappenas. Loc,cit hlm 6  
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akan bantuan yang terkait dengan kebijakan nasional dan alokasi sumber daya. 

AIP akan melakukan pendekatan strategis dan bekerja untuk pengentasan 

kemiskinan yang berkelanjutan dengan membantu departemen yang berperan 

penting dalam  menetapkan kebijakan dan sistem nasional (seperti Departemen 

Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional – BAPPENAS), serta 

departemen-departemen penting terkait fokus-fokus sektoral yang termuat dalam 

strategi ini (seperti kesehatan, pendidikan dan kehutanan).  

Dalam era desentralisasi ini, tanggung jawab perencanaan serta 

penyusunan anggaran dan pemberian pelayanan lebih banyak berada di 

pemerintah tingkat kabupaten. Kegiatan-kegiatan di tingkat pusat akan menjadi 

acuan bagi kegiatan pada tingkat provinsi dan kabupaten, dan dukungan praktis 

pada tingkat ini akan berpengaruh positif pada tingkat pusat. Secara geografi, 

Strategi Kerjasama ini memberikan prioritas kepada lima provinsi dengan 

indikator pembangunan yang rendah dan merupakan yang termiskin di Indonesia, 

yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat 

(NTB) dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).57 Selain dikarenakan kelima 

provinsi tersebut merupakan provinsi dengan angka IPM terendah di Indonesia, 

kedekatan geografis antara kelima provinsi tersebut dengan Australia juga 

menjadi salah satu alasan pemilihan lokasi mitra strategis bantuan Australia 

melalui kerangka Australia-Indonesia Partnership (AIP). 

2.4.1 Program-Program dalam Australian-Indonesia Partnership (AIP) 

 

                                                           
57  Ibid.  
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Indonesia menjadi penerima Bantuan Pembangunan Resmi terbesar dari 

Australia sejak tahun 2006. Tujuan program bantuan ini adalah untuk membantu 

mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang 

berkesinambungan. Dalam setiap Program bantuan yang dimiliki oleh AIP 

setidaknya memiliki empat komponen utama58 : 

a) Memperbaiki pertumbuhan dan manajemen ekonomi 

Melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung manajemen ekonomi yang 

sehat dan sektor swasta yang kuat dan produktif. Contoh program dalam 

komponen yang pertama ini meliputi:   

1. Program berjangka lima tahun, Dana Kemitraan Pemerintah (GPF) 

senilai A$50 juta yang membantu memperkuat kapasitas lembaga-

lembaga Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kebijakan yang 

efektif, saling tukar keterampilan dan pengetahuan, dan membangun 

jaringan kelembagaan dengan lembaga-lembaga mitra Australia, seperti 

lembaga Perbendaharaan, Kantor Pajak dan Kantor Audit Nasional 

Australia (ANAO);   

2. Program berjangka lima tahun, Australia - Nusa Tenggara Assistance for 

Regional Autonomy (ANTARA) senilai A$30 juta yang bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, meningkatkan pendapatan 

dan memperbaiki layanan jasa di dua propinsi termiskin Indonesia 

bagian Timur dengan melakukan pendekatan menyeluruh yang berbasis 

daerah;.  

                                                           
58 Ditpolkom bappenas. Loc,cit  



59 
 

3.  Program berjangka empat tahun, Perbaikan Jalan Umum di Indonesia 

Timur senilai A$328 juta. Program ini bertujuan untuk membantu 

pembangunan ekonomi daerah dan sosial, khususnya di Indonesia 

bagian Timur dengan memperbaiki kondisi jalanan umum sepanjang 

2.000 km dan jembatan sepanjang kurang lebih 4.500 km;   

4. Program Technical Assistance Management Facility (III) senilai A$26 

juta yang memberikan bantuan kepada para ahli teknis untuk membantu 

pengembangan dan pelaksanaan kebijakan di beberapa lembaga 

ekonomi utama Pemerintah Indonesia.  

b)  Mendukung transisi ke era demokrasi  

Membantu Indonesia membangun kembaga-lembaga demokrasi yang kuat 

dan mendukung partisipasi secara luas di berbagai proses demokrasi. Komponen 

ini meliputi bantuan untuk reformasi hukum dan pengadilan, bantuan untuk 

lembaga hak aszasi manusia (HAM) dan akuntabilitas publik, proses pemilihan 

umum dan perwakilan rakyat, serta swadaya masyarakat. Contoh program 

meliputi:   

1. Program senilai A$10 juta untuk menata kembali layanan pemerintah 

daerah di Aceh, termasuk perbaikan dalam perencanaan dan 

penganggaraan untuk rekonstruksi dan pembangunan;   

2. Program Australian Community Development and Civil Society 

Strengthening Scheme (ACCESS) senilai A$19 juta yang bekerjasama 

dengan masyarakat untuk memperkuat keterlibatan mereka dengan 

pemerintah maupun organisasi jasa layanan. Program ini membantu 
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memulihkan kehidupan masyarakat Bali dari dampak ledakan bom di 

Bali tahun 2002;   

3. Program Australia Legal Development Facility (IALDF) senilai A$22 

juta yang bekerjasama dengan lembaga Pemerintah Indonesia, lembaga 

hukum dan pengadilan, dan organisasi masyarakat yang bergerak di 

bidang hukum dan HAM. 

4. Bantuan lima tahun senilai A$6,5 juta untuk membiayai koalisi 

nasional organisasi nonpemerintah dalam melaksanakan pengawasan 

pemilu propinsi, kabupaten dan kotamadya di seluruh Indonesia.  

c) Meningkatkan keamanan dan stabilitas manusia  

Membantu berdirinya lembaga penegakan hukum dan lembaga 

bantuan darurat yang kompeten, serta memperkuat kemampuan Indonesia 

dalam merespon secara efektif terhadap bahaya penyakit menular seperti 

avian influenza dan HIV/AIDS. Komponen ini juga mencakup kegiatan 

penanggulangan konflik dan bencana, dan bantuan kemanusiaan bagi 

kelompok rentan. Contoh program meliputi:   

1. Program anti-terorisme senilai A$10 juta untuk membantu Indonesia 

membangun kapasitas antiterorisme;   

2. Bantuan senilai A$10 juta untuk mengembangkan sistem pengelolaan 

dan tanggap bencana alam Indonesia, termasuk meningkatkan 

kapasitas tanggap bencana organisasi lokal. 

3. Program Rehabilitasi Aceh senilai A$151 juta  
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4. Program tahunan pencegahan dan perawatan HIV/AIDS senilai A$34 

juta di daerah-daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi. 

Meningkatkan akses dan mutu jasa layanan umum, khususnya di 

Indonesia bagian Timur.  

5. Program tahunan Kesehatan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga 

senilai A$28 juta di propinsi Nusa Tenggara Timur dan Barat yang 

berfokus pada kesehatan ibu dan bayi   

6. Program senilai A$11 juta untuk memberikan layanan persediaan air 

bersih dan sanitasi yang aman dan dapat diakses secara mudah untuk 

komunitas berpenghasilan rendah di beberapa Propinsi. Program ini 

diimplementasikan bersama dengan Bank Dunia 

7. Program pendidikan dasar senilai A$300 juta yang akan membantu 

membangun dan merehabilitasi fasilitas sekolah di daerah miskin 

dengan layanan di bawah standard, dan meningkatkan mutu 

pendidikan melalui pelatihan guru dan perbaikan manajemen 

pendidikan. 

 

 

 

 


