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BAB III 

Upaya-Upaya Mengatasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Lombok 

Tengah Melalui Australia-Indonesia Partnership (AIP) 

3.1 Program Bantuan Australia-Indonesia Partnership Bidang Pendidikan 

Australia-Indonesia Partnership (AIP) yang merupakan kerangka khusus 

kerjasama anatara Australia dan Indonesia memiliki banyak segmentasi sesuai 

dengan kerangka permasalahannya masing-masing, meskipun demikian tetap 

berada di bawah satu atap yakni Australia-Indonesia Partnership (AIP). Sebagai 

Fokus dalam Penelitian ini maka Program-program Australia-Indonesia 

Partnership (AIP) yang akan dijelaskan adalah program-program bidang 

Pendidikan yang diimplementasikan di salah satu daerah Mitra kerjasama yakni 

Kabupaten Lombok Tengah. Program Pendidikan juga merupakan salah satu dari 

fokus utama terbentuknya kerangka Australia-Indonesia Partnership (AIP) ini 

serta Permasalahan Pendidikan Di Lombok Tengah serta Nusa Tengggara Barat 

secara luas juga turut mendapat perhatian yang besar dari program Australia-

Indonesia Partnership (AIP). 

Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia dalam kerangka 

Australia-Indonesia Partnership (AIP) dirancang untuk membantu Pemerintah 

Indonesia mencapai prioritas Renstra melalui kontribusi ke Program Pendukung 

Sektor Pendidikan Pemerintah Indonesia. Program tersebut untuk dilaksanakan 

selama periode lima tahun (2011-2016), keempat komponen ini dikenal sebagai 

'Kemitraan Pendidikan'. Komponen 1 dan Komponen 2 mewakili bagian utama 

(81%) dari investasi EP awal sebesar AUD 500 juta dengan mayoritas pendanaan 



63 
 

yang akan disampaikan dalam bentuk dukungan anggaran yang dialokasikan 

untuk kementerian mitra utama, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemdikbud). Program akreditasi madrasah yang lebih kecil (Komponen 3) 

mendukung Kementerian Agama (Kemenag) dan memanfaatkan model dukungan 

layanan langsung. Komponen 4 mengambil bentuk kontribusi pendanaan untuk 

kegiatan multilateral yang dikelola oleh Asian Development Bank (ADB). Dua 

komponen terakhir mewakili 9% dan 5% dari nilai investasi asli masing-masing. 

3.1.2 Pilar Program Bantuan Australia-Indonesia Partnership Bidang 

Pendidikan 

Program Australia-Indonesia Partnership (AIP) bidang pendidikan 

memiliki setidaknya 4 komponen utama yang menjadi landasan dalam 

pelaksanaan pembangunan pendidikan di Indonesia, 4 komponen tersebut 

adalah59: 

1. School construction and expansion  

School construction and expansion merupakan Konstruksi atau perluasan 

sekolah, dengan maksud untuk meningkatkan pendaftaran di pendidikan 

menengah pertama di kabupaten yang menjadi mitra dalam program ini.  School 

construction and expansion (Pilar 1) ini berusaha mendukung Kemdikbud untuk 

membangun hingga 1.155 sekolah menengah pertama (USB) dan sekolah 

menengah pertama satu atap (SATAP), dengan maksud untuk menciptakan hingga 

160.000 tempat bagi siswa baru antara tahun 2011 dan 2016. Peningkatan yang 

dihasilkan di tempat-tempat siswa yang tersedia di kabupaten-kabupaten yang 

                                                           
59 Australia Aid.” Education Partnership –  Independent Completion Report (ICR)” 2016. 
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berpartisipasi diharapkan akan mengarah pada peningkatan pendaftaran di 

Pendidikan Menengah Pertama (JSE) di kabupaten-kabupaten yang berpartisipasi.  

Penambahan sekolah-sekolah baru diharapkan untuk dapat menyediakan 

(calon) pembelajar dengan peningkatan akses fisik ke JSE. Kedekatan sekolah 

yang lebih dekat dengan rumah tangga juga diharapkan mengurangi hambatan 

keuangan untuk pendaftaran (biaya transportasi dan / atau penginapan siswa) dan 

oleh karena itu memungkinkan partisipasi yang berkelanjutan dan ditingkatkan 

diharapkan berdampak pada tingkat pendaftaran dan retensi JSE, dan tingkat 

transisi siswa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Pilar 3 ini 

dijalankan melalui keranga Australia-Indonesia Basic Education Programme 

yang dibangun di atas sistem pembangunan sekolah Pemerintah yang dikelola 

langsung oleh Australian Agency for International Development (AusAID).  

Di tingkat sekolah, fasilitas yang didanai oleh EP dianggap oleh pemangku 

kepentingan Indonesia dan oleh penilai independen Kedutaan sebagai standar 

konstruksi yang tinggi. Ini penting, karena sekolah yang dibangun dengan baik 

lebih cenderung tetap berfungsi untuk masa hidup yang diharapkan, sehingga 

mengurangi beban pemeliharaan bagi masyarakat, sekolah dan pemerintah 

kabupaten. Namun, titik ini tidak berbicara dengan isu-isu kunci lainnya yang 

memiliki dampak signifikan pada kualitas pendidikan atau hasil belajar siswa di 

sekolah-sekolah tersebut. 

2.  Education personnel professional development 

Education personnel professional development merupakan seperangkat 

program terkait untuk meningkatkan manajemen sekolah / madrasah (sekolah 
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Islam), yang intinya adalah pengembangan sistem untuk pengembangan 

profesional berkelanjutan kepala sekolah, pengawas, dan pejabat pendidikan 

kantor distrik. Pilar ini terdiri dari serangkaian investasi dalam domain 

pengembangan profesional staf pendidikan. Itu adalah komponen terbesar kedua 

dari EP, menyumbang 29% dari nilai yang direvisi dari nvestasi kemitraan (AUD 

106,4 juta).  

Dalam hal formula pendanaan awal untuk paket investasi ini, program 

unggulan adalah Pengembangan Profesi untuk Tenaga Kependidikan atau 

ProDEP. ProDEP berusaha meningkatkan manajemen sekolah dan madrasah di 

kabupaten-kabupaten yang berpartisipasi dengan mendukung pembentukan sistem 

pengembangan profesional nasional yang akan memungkinkan para pelaku untuk 

menerapkan kompetensi profesional mereka yang meningkat. Selain program inti 

pengembangan profesional berkelanjutan (CPD) untuk kepala sekolah, ProDEP 

juga termasuk komponen pada Pengawas Pengembangan Profesi (SPD), 

Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pengembangan (HRMD), Perencanaan 

Strategis dan Manajemen Keuangan (SP & FM), dan Persiapan Kepala Sekolah 

Program (PPP). Program Peningkatan Kinerja Utama tambahan (PPIP) 

diujicobakan pada tahun 2015. 

Sejak 2012 hingga 2014 Education personnel professional development 

(Pilar2) bekerja sama dengan Junior secondary school construction and 

expansion (Pilar 1) juga menerapkan Program Induksi Sekolah Baru (NSIP). 

NSIP dirancang untuk mendukung manajemen berbasis sekolah yang efektif di 

sekolah yang menjadi sasaran dalam Pilar 1 yang baru dibangun dengan 
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membangun kapasitas kelompok pemangku kepentingan utama untuk mengelola 

dan memelihara aset, untuk menangani Hibah Operasional Sekolah (Bantuan 

Operasional Sekolah atau dana BOS), untuk mempraktekkan akuntansi sekolah. 

Pada tahun 2011, dalam Pilar 2 juga mengawasi pelatihan satu kali untuk sekitar 

650.000 anggota tim manajemen sekolah dalam penggunaan dana BOS. investasi 

dalam Pilar Education personnel professional development disusun dengan kuat 

sejalan dengan kebijakan Kemdikbud dan didukung oleh bukti kuat internasional 

mengenai pentingnya manajemen sekolah dan kepemimpinan sebagai penggerak 

peningkatan kualitas pendidikan. Investasi C2 disusun dengan kuat sejalan dengan 

kebijakan Kemendiknas dan didukung oleh sekumpulan bukti internasional yang 

kuat mengenai pentingnya manajemen sekolah dan kepemimpinan sebagai 

pendorong peningkatan mutu pendidikan. 

3. Private Islamic school (madrasah) quality improvement 

Private Islamic school (madrasah) quality improvement merupakan 

dukungan untuk akreditasi madrasah, dengan maksud untuk meningkatkan 

kualitas penyediaan layanan madrasah di kabupaten sasaran. Private Islamic 

school (madrasah) quality improvement dirancang untuk mendukung Kementrian 

agama untuk memenuhi target Renstra 2010-2014 untuk akreditasi madrasah-

madrasah dan untuk mendukung pengembangan sistem peningkatan kualitas 

madrasah secara lebih umum. Program ini merepresentasikan komitmen 

berkelanjutan ke sektor pendidikan Islam (Madrasah) Indonesia yang telah 

dimulai di bawah Program Pembelajaran Pembelajaran awal AusAID untuk 

Sekolah Islam (LAPIS). 
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Pilar 3 ini berbeda dari Pilar 1 dan Pilar 2 karena terletak di luar 

kementerian utama yakni Kemendikbud, dikirim sebagai proyek oleh Kontraktor 

Pelaksana, dan memberikan bantuan kepada sektor pendidikan swasta. Itu juga 

merupakan bagian yang relatif kecil dari investasi EP, dengan investasi AUD 37 

juta hanya mewakili sepuluh persen dari anggaran EP yang direvisi Pilar 3 ini 

menyediakan hibah blok bersyarat dari 10.000 hingga 1,500 madrasah swasta 

primer dan SMP untuk keperluan mempersiapkan mereka untuk akreditasi 

kelembagaan. Pilar 3 ditempatkan di kementerian Depag pusat, tetapi 

dioperasikan melalui jaringan Mitra Implementasi Daerah (SNIP) di provinsi-

provinsi sasaran.  Investasi EP di sektor madrasah sejalan dengan ambisi Renstra 

Depag untuk meningkatkan akreditasi madrasah swasta.  

Keputusan AusAID untuk melanjutkan investasi di sektor pendidikan 

Islam swasta juga sangat relevan dengan agenda pembangunan kesetaraan dan 

pengentasan kemiskinan, karena madrasah swasta merupakan persentase yang 

signifikan dari 23 siswa Indonesia yang terdaftar di tingkat sekolah dasar dan 

menengah pertama dan sering memberikan layanan di daerah terpencil dan daerah 

yang kurang terlayani. Dukungan dalam dua tahun terakhir program langkah-

langkah signifikan diambil untuk mengurangi keterbatasan ini. Yang paling 

menonjol adalah mendukung Kemenag dalam penyusunan peraturan untuk 

memperluas dan memperkuat peran Pusat Pengembangan Madrasah tingkat 

provinsi (MDCs).  

Keterlibatan Pilar 3 dari lembaga-lembaga ini sebagai Mitra Pelaksana 

untuk dua siklus terakhir akreditasi madrasah memberikan pendanaan rutin untuk 
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pertama kalinya, memungkinkan mereka untuk memberikan dukungan 

berkelanjutan untuk kegiatan peningkatan kualitas di sektor madrasah. 

4. Analytical and Capacity Development Partnership 

Analytical and Capacity Development Partnership merupakan dukungan 

untuk fasilitas analisis dan pengembangan kapasitas multi-donor, dengan maksud 

untuk bukti-bukti yang dimasukkan ke dalam kebijakan, peraturan, rencana dan 

anggaran sektor pendidikan yang relevan. Pilar 4 ini berusaha untuk 

mempromosikan penggunaan bukti dalam pengembangan dan implementasi 

kebijakan, rencana dan anggaran sektor pendidikan, dengan dilakukannya melalui 

kegiatan Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP). 

ACDP yakni sebuah fasilitas yang bertujuan untuk mempromosikan 

penelitian dan dialog kebijakan sektor-sektor pendidikan. ACDP menanggapi 

permintaan yang dibuat oleh kementerian terkait, terutama Bappenas, Kemdikbud 

dan Kemenag. Ia melakukannya melalui dua jenis kegiatan: 

a. Penyampaian penelitian dan dukungan teknis yang didorong 

permintaan, contohnya : melakukan kajian teknis, tinjauan dan 

penilaian; makalah teknis dan briefing dan pelatihan. 

b. Mengorganisir pertemuan teknis, diskusi kelompok dan lokakarya atas 

permintaan pemangku kepentingan Pemerintah 

Para pengambil keputusan yang berpartisipasi diharapkan untuk 

menggunakan kerja analitis ACDP dalam proses kebijakan, perencanaan, dan 
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penganggaran yang relevan dan kemudian memasukkan bukti ACDP dalam 

kebijakan, regulasi, rencana dan anggaran sektor pendidikan yang relevan. 

3.2   Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan di Kabupaten Lombok 

Tengah 

  Gambaran atas pelaksanaan program bantuan pendidikan di Kabupaten 

Lombok Tengah dapat di deskripsikan dengan melihat kembali pada implementasi 

program melalui 4 komponen (pilar) utama kerangka Australia-Indonesia 

Partnership (AIP).  

1. School construction and expansion (Pilar 1) 

Australia merencanakan pembangunan lebih dari 2,000 sekolah tingkat 

menengah pertama di berbagai daerah di Indonesia guna membantu meningkatkan 

akses pendidikan. Lebih dari 130,000 anak diharapkan terdaftar dan belajar di 

sekolah-sekolah tersebut; dengan 50 persen anak-anak ini perempuan didalamnya. 

Karena banyak sekolah yang dibangun di daerah terpencil dan miskin, sekitar 70 

persen siswa diharapkan juga dapat menempuh perjalanan hanya kurang dari tiga 

kilometer untuk pergi ke sekolah. Fokus pembangunan dan rehabilitasi sekolah 

merupakan kebijakan yang diempuh dalam School construction and expansion 

(Pilar 1) dalam rangka mendukung perluasan akses pendidikan dasar yang 

tertuang dalam Australia-Indonesia Basic Education Programme (AIBEP). 

Pembangunan sekolah ini mencakup penambahan sarana untuk layanan 

pendidikan dan rehabilitasi fasilitas sekolah yang mencakup rehabilitasi serta 

revitalisasi sarana atau prasarana yang rusak. Kegiatan ini diarahkan pada 

pembangunan infrastruktur SATAP (sekolah satu atap) yang meliputi perbaikan 



70 
 

dan penambahan jumlah kelas, fasilitas perpustakaan, buku-buku pembelajaran 

yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional di Kabupaten 

Lombok tengah. Penentuan daftar sekolah yang akan mendapatkan fasilitas 

program AIBEP ini diperolah dari Depdiknas/Mone (ministry of national 

education) dan Depag/MoRA (Ministry of Religious Affairs). Berikut ini 

merupakan data perkembangan sekolah di Kabupaten Lombok Tengah sejak 

tahun 2004 hingga tahun 2012.. 

Tabel 3.1 

Statistiik Peningkatan Jumlah Sekolah Di Kabupaten Lombok 

Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sumber : Statistical Profiles of BEP Provinces and District (District of Lombok Tengah), 2012. 

 Di Kabupten Lombok Tengah terdapat beberapa sekolah baru yang 

dibangun atas proyek AIBEP yakni SMPN 5 Janapria serta SD-SMP SATAP 8 

Praya Timur. Kedua sekolah tersebut merupakan dibangun dari proyek kemitraan 

strategis The Australia-Indonesia Basic Education Program (AIBEP), Sekolah ini 

juga merupakan salah satu partisipan dalam program kemitraan BRIDGE 

http://www.asiaeducation.edu.au/teachers/bridge_school_partnerships/bridge_school_partnerships_landing_page.html
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Indonesia-Australia School Partnerships yang merupakan program pengembangan 

profesional guru dan dukungan dalam bidang pendidikan terhadap siswa.  

 Sejak awal 2013, SMPN 5 Janapria terikat kerjasama dengan Goroke P-12 

College Victoria, Australia. Kerjasama kemitraan yang dibangun berupa 

pengiriman delegasi guru sekolah ke Australia untuk mengikuti pelatihan dan 

menimba pengalaman edukatif dan kultural, pembelajaran kolaboratif siswa 

dikedua sekolah dengan pemanfaatan TIK, desain kurikulum, dan aspek-aspek 

lainnya yang terkait dengan pembelajaran dan peningkatan mutu output sekolah60. 

Pelaksanaan C1 dikelola oleh Kemdikbud, dengan dukungan teknis dari SSQ. 

Siklus pertama konstruksi dimulai pada September 2012 dan sebagian besar 

diselesaikan pada Mei 2013. Siklus kedua dimulai pada bulan Agustus 2013 dan 

sedang berlangsung. Siklus ketiga sedang direncanakan, dengan tanggal mulai 

yang dijadwalkan Agustus 2014.  

 Pada paruh kedua tahun 2013, SSQ memperkuat pemantauan dan 

pelaporan proses konstruksi sekolah dengan menghasilkan dan memberikan 

informasi rinci tentang proses konstruksi setiap dua minggu sekali. Laporan ini 

menangkap kualitas, kuantitas dan sifat kemajuan serta kepatuhan terhadap 

prosedur keuangan. Hal ini memungkinkan mitra EP untuk mendapatkan 

pemahaman yang akurat tentang laju kemajuan dan akuntabilitas untuk dana 

Australia, dan untuk mengatasi masalah secara tepat waktu. Peningkatan biaya 

unit gedung sekolah, perkiraan perkiraan persyaratan sekolah Indonesia, dan 

penyesuaian jumlah standar ruang kelas yang diinginkan di setiap jenis sekolah 

berarti bahwa jumlah sekolah yang akan dibangun kemungkinan akan direvisi 

                                                           
60 https://smpn5janapria.wordpress.com/about/. Diakses pad 22 Mei 2018. 

http://www.asiaeducation.edu.au/teachers/bridge_school_partnerships/bridge_school_partnerships_landing_page.html
https://smpn5janapria.wordpress.com/about/www.gorokep12.vic.edu.au
https://smpn5janapria.wordpress.com/about/www.gorokep12.vic.edu.au
https://smpn5janapria.wordpress.com/about/
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menjadi sekitar 1.400 sekolah. Sementara downgrade dapat mencerminkan respon 

manajemen yang tepat, mungkin juga memiliki dampak yang merugikan pada 

efektivitas biaya pada Pilar 1 yang diharapkan61. 

2. Education personnel professional development 

Pilar 2 ini memuat pengembangan sistem untuk pengembangan 

profesional berkelanjutan kepala sekolah, pengawas, dan pejabat pendidikan 

kantor distrik yang diimpplementasikan kedalam program Pengembangan Profesi 

untuk Tenaga Kependidikan atau ProDEP. Implementasi Peningkatan Kualitas 

Pendidikan di kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan melalui perbaikan standar 

dan sistem pengelolaan kinerja yang berkaitan dengan sekolah, guru, bahan 

pengajaran dan siswa. ProDEP, yang mencakup 250 kabupaten di seluruh 34 

provinsi di Indonesia, telah dirancang untuk menawarkan akses ke pengembangan 

profesional berkelanjutan berstandar internasional melalui pelatihan dan 

pembelajaran sambil bekerja kepada pejabat pendidikan, pengawas dan kepala 

sekolah. Australia juga bekerjasama dengan kepala sekolah untuk 

mengembangkan ketrampilan manajemen mereka beserta pejabat pendidikan 

disekitar 34 provinsi untuk lebih baik mengelola dana pendidikan  mereka. Pada 

akhirnya, sistem ini akan dapat memberikan pengembangan profesional kepada 

semua pejabat pendidikan Indonesia (sekitar 293.000 orang) melalui berbagai 

metode seperti pembelajaran tatap muka dan / atau online. Oleh karena itu, ini 

adalah salah satu program pengembangan profesional paling ekstensif di 

Indonesia hingga saat ini. Pendekatan ProDEP inovatif dalam hal itu, daripada 

menawarkan kesempatan pelatihan satu kali bagi guru atau kepala sekolah, 

                                                           
61 Australian Aid.” Annual Partnership Performance Report 2013”. Hlm 11 
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pendekatan ini membahas kebutuhan berbagai aktor dalam sistem pendidikan 

pada saat yang bersamaan. Dengan bekerja bersama pengawas sekolah dan 

pejabat kabupaten, serta kepala sekolah, ProDEP menjangkau mereka yang 

bertanggung jawab untuk mengelola pendidikan62. 

Pelaksanaan program ProDEP di Kabupaten Lombok Tengah secara 

spesifik dijalankan melalui tingkat provinsi, tercatat sejumlah agenda dalam 

rangka pelaksanaan program ProDEP telah dilaksanakan, yakni63 : 

1. Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Implementasi Program ProDEP  

2. Lokakarya Pengembangan Renstra Pendidikan dan Manajemen Keuangan 

3. Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah 

4. Diklat Calon Kepala Sekolah 

5. Pelatihan Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas 

Sekolah/Madrasah - Sekolah Dasar/MI (PPKSPS/M SD/MI) 

6. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah/Madrasah - 

SD/MI (PKB KS/M - SD/MI) 

3. Private Islamic school (madrasah) quality improvement 

Pilar 3 ini merupakan dukungan untuk akreditasi madrasah, dengan 

maksud untuk meningkatkan kualitas penyediaan layanan madrasah yang di 

implementasikan melalui Learning Assistance Program for Islamic Schools 

(LAPIS)) yang terkoordinasi secara langsung oleh AUSAID. Learning Assistance 

Program for Islamic Schools (LAPIS) merupakan Program Bantuan Belajar 

                                                           
62 SSQ. Component 3 Evaluation Report 2013, hlm. 36 
63 http://padamu.siap.id/prodep diakses pada 15 Mei 2018 

http://padamu.siap.id/prodep
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senilai AU $ 35,6 juta untuk Sekolah Islam yang berkontribusi terhadap 

pendidikan berkualitas lebih baik bagi anak-anak sekolah yang menghadiri 

sekolah-sekolah islam di Indonesia. Jaringan sekolah-sekolah Islam di Indonesia 

mengajarkan sekitar 6 juta siswa yang sebagian besar miskin di sekitar 40.000 

Madrasah, banyak di antaranya memiliki sumber daya yang buruk, dengan hasil 

siswa yang buruk.  

Sebagai prakarsa Pemerintah Australia, LAPIS berfokus pada penguatan 

sistem, institusi dan kelompok yang dapat menguntungkan siswa di sub-sektor 

sekolah Islam. LAPIS bekerja dengan pemerintah nasional dan sub-nasional untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan untuk mendorong dukungan 

yang lebih efektif untuk Madrasah. LAPIS bekerja dengan universitas dan LSM 

untuk membantu mereka memberikan pelatihan yang lebih baik kepada guru dan 

kepala sekolah. Program ini bekerja langsung dengan Madrasah dan membantu 

mereka mencapai hasil pendidikan yang lebih baik melalui sistem akreditasi 

sekolah nasional.  

Kegiatan LAPIS termasuk pendidikan guru, pelatihan manajemen sekolah, 

pelatihan bahasa Inggris, pengajaran yang responsif gender dan peningkatan 

akreditasi di sekolah. Program LAPIS di Kabupaten Lombok Tengah fokus 

terhadap peningkatan akreditasi sekolah Islam dengan berbagai metode 

diantaranya dengan mengadakan Pelatihan, Pendampingan hasil Pelatihan dan 

pemberian dana blockgrant serta membantu melatih tenaga pendidik di sekolah-

sekolah ini termasuk mengembangkan keterampilan mereka dalam Bahasa 
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Inggris. Berikut ini merupakan daftar sekolah Islam (Madrasah) di Kabupaten 

Lombok Tengah yang mendapatkan bantuan dari program LAPIS: 

Tabel 3.2 

Daftar Sekolah Islam Mitra LAPIS 

No. Nama Sekolah Alamat Capaian 

1. MTS NW Nurussa’adatain Kopang, Kab. 

Lombok Tengah. 

Peningkatan 

Akreditasi 

Sekolah menjadi 

Akreditasi A 

2. MTS NW Puyung Desa Puyung, 

Jonggat, Kab. 

Lombok Tengah. 

Peningkatan 

Akreditasi 

Sekolah 

3. MTS NW Mujahidin 

Batugulung 

Batu Gulung Prabu, 

Kec. Pujut, Kab. 

Lombok Tengah. 

Peningkatan 

Akreditasi 

Sekolah 

4. MTS NW Ishlahul Ikhwan Jln. TGH Lopan, 

No.38, 

Panjisari,Mispalah, 

Praya, Kab. 

Lombok Tengah. 

Peningkatan 

Akreditasi 

Sekolah 

5. MTS NW Sanggeng Dusun sanggeng, 

Desa Batunyala, 

Kec. Praya Tengah, 

Kab. Lombok 

Tengah. 

Peningkatan 

Akreditasi 

Sekolah 

6. MTS SATAP Praya Kota Praya, Kab. 

Lombok Tengah 

Perbaikan serta 

Peningkatan 

Akreditasi 

Sekolah 

Sumber : Statistical Profiles of BEP Provinces and District (District of Lombok Tengah), 2012. 
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4. Analytical and Capacity Development Partnership 

Analytical and Capacity Development Partnership merupakan dukungan 

untuk fasilitas analisis dan pengembangan kapasitas multi-donor, dengan maksud 

untuk bukti-bukti yang dimasukkan ke dalam kebijakan, peraturan, rencana dan 

anggaran sektor pendidikan yang relevan. Program ini terimplementasi dalam 

Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), ACDP adalah sebuah 

fasilitas untuk mempromosikan dialog kebijakan dan memfasilitasi reformasi 

kelembagaan dalam rangka mendukung prioritas strategis nasional dan 

meningkatkan kinerja pendidikan.64 

Di Kabupaten Lombok Tengah keefektifan ACDP mengalami peningkatan 

dalam prospek dampaknya. Sebagai contoh dalam Studi Pembiayaan Madrasah 

tahun 2011-2012 dapat membantu menciptakan ruang untuk diskusi tentang 

kebutuhan untuk model pembiayaan Madrasah yang meningkat. Dengan kata lain, 

memberikan pengembalian pada USD 819,450 yang diinvestasikan dalam Pusat 

Dukungan untuk Pengkajian (Puspendik) yang menjadi signifikan jika 

Kemdikbud memperkenalkan kerangka kerja penilaian yang ditingkatkan yang 

meningkatkan hasil belajar siswa. Secara keseluruhan, jika proses penelitian 

merefleksikan kepentingan, insentif dan motivasi yang berlaku dan jika bukti 

diberikan pada waktu yang tepat, dalam format yang tepat, dan untuk orang yang 

tepat, masih ada potensi yang luar biasa untuk kegiatan ACDP untuk memberikan 

manfaat jangka panjang. 

                                                           
64 Acdp-indo. “Education Sector - Analytical and Capacity Development Partnership Indonesia 
Mid-term Review” final report. 2014.  
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ACDP membawa sejumlah karya untuk diselesaikan pada tahun 2013, 

termasuk Studi Dasar-dasar Sekolah dan Madrasah dan Kompetensi Pengawas 

(ACDP 007). Ini telah menyelenggarakan lebih dari 100 lokakarya, pertemuan 

dan acara pelatihan hingga saat ini, menarik lebih dari 3000 peserta25. 

ACDP telah mencatat beberapa 'kemenangan' yang signifikan. Misalnya: • 

Rekomendasi yang dibuat dalam Studi Strategi Pengembangan Anak Usia Dini 

(ACDP 001) dimasukkan dalam Keputusan Presiden tentang Pengembangan Anak 

Usia Dini Terpadu Holistik (HI-PAUD) xlviii. • Isi Studi Pendanaan Pendidikan 

Madrasah (ACDP 003) menginformasikan diskusi antara Menteri Agama dan 

Departemen Dalam Negeri tentang pembiayaan Madrasah.65 

3.3  Respon Pemerintah Dalam Program Australia-Indonesia 

Partnership Bidang Pendidikan 

  Keberhasilan Program kerjasama sektor pendidikan anatara Indonesia dan 

Australia tentu tidak akan berjalan lancar tanpa adanya keterlibatan pemerintah 

daerah yang dalam hal ini akan secara langsung mejadi partner penyelenggara. 

Untuk itu sangat diperlukan analisis akan respon pemerintah daerah menghadapi 

permasalahan-permasalahan pendidikan di daerahnya serta respon akan kerjasama 

yang melibatkan pihak-pihak lain. Berdasar pada kerangka AIP yang bertujuan 

memperkuat pemerintahan daerah melalui penguatan sektor-sektor seperti 

pendidikan salah satunya, maka sangat penting untuk membahas tentang respon 

pemerintah dalam menanggapi upaya bantuan AUSAID melalui AIP tersebut.  

                                                           
65 ACDP. Six Monthly Progress Report, Mid 2013, July 2013. 
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 Kemitraan Australia-Indonesia mencerminkan kepentingan Nasional 

Australia dalam mendukung stabilitas kemakmuran di Indonesia dalam 

membrantas kemiskinan. Indonesia penerima dana bantuan terbesar di kawasan 

Asia Tenggara. Karena Australia memiliki komitmen kemitraan yang 

berkelanjutan dengan Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan pembangunan 

sejak peristiwa tsunami di Samudera Hindia (Nanggroe Aceh Darussalam) tahun 

2004.66 Berdasarkan UU 32 tahun 2004, urusan pendidikan merupakan salah satu 

bidang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Namun, tidak dengan 

demikian pemerintah pusat tidak memiliki kewajiban dalam membangun 

pendidikan di daerah perbatasan. Pemerintah pusat tetap memiliki kewajiban 

terhadap pembangunan bidang pendidikan di daerah perbatasan. Hal ini 

sebagaimana telah dijelaskan diatas, telah diatur dengan PP 38 tahun 2007 tentang 

pembangian urusan pemerintahan.  Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dituangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jalur pendidikan terdiri 

atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi 

dan memperkaya. 

                                                           
66 (http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/aboutausaid-indo.html ). Diakses pada 16 Maret 2018 
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Gambar 3.1 

Sistem Pendidikan Di Indonesia 

 

   

 

 Pendidikan sebagaimana dimaksud diselenggarakan dengan sistem terbuka 

melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Jenjang pendidikan formal terdiri 

atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis 

pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, 

keagamaan, dan khusus. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan 
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dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.67 

 3.3.1 Pemerintah Pusat 

  Kementerian Pendidikan menyerahkan pengelolaan lembaga pendidikan 

kepada kabupaten setempat, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan melalui 

peraturan perundang-undangan. Urusan terkait pemerintahan diserahkan kepada 

daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta 

kepegawaian, dalam hal ini pemerintah pusat harus menyediakan dan 

menyerahkan alokasi sumber daya dalam  penyelenggeraan urusan bidang  

pendidikan di tingkat daerah.  

  Kerjasama Australia-Indonesia di bidang pendidikan mendapatkan fokus 

leih dari pemerintah pusat, mengingat program pendidikan juga merupakan salah 

satu pilar dasar pembangunan di Indonesia. menanggapi kerjasama serta bantuan 

bidang oendidikan oleh Australian Agency for International Development 

(AusAID)  melalui kerangka AIP, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayan senantiasa hadir menjadi mitra serta jembatan bagi pelaksanaan 

program-program yang berkaitan. Pemerintah yakin bahwa kerja sama dengan 

pemerintah Australia akan sangat membantu dan hasilnya akan bagus karena 

konsisten memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.    

  Pemerintah juga senantiasa terlibat dalam tiap proses persiapan, 

pelaksanaan hingga evaluasi program. Pemeteaan daerah yang menerima bantuan 

                                                           
67 KemdikBud. “INDONESIA EDUCATIONAL STATISTICS  IN BRIEF 2015/2016”. 2016. 

Hlm.8 
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juga merupakan peran serta pemerintah pusat sebagai bentuk upaya responsif 

dalam kemitraan tersebut. Sektor Pendidikan mendapatkan 10.9% atau senilai 

143,1 Triliun Rupiah dari total 1.315,5 Triliun Rupiah Jumlah total APBN tahun 

2017.  

Gambar 3.2 

Anggaran Beslanja Pemerintah Pusat 

 

3.3.2 Pemerintah Daerah 

  Pemerintahan daerah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan 

program kemitraan pendidikan bersama Australian Agency for International 

Development (AusAID). Pengalokasian 20 persen Alokasi APBD Provinsi dan 

Kabupaten/Kota diharapkan mampu menyediakan pendidikan murah bahkan 

gratis yang berkualitas di daerah.  Sehingga dengan dengan demikian Pemerintah 

daerah dapat menyediakan tenaga pendidik yang memadai baik secara kuantitas 
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maupun kualitas serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan penyediaan 

biaya operasional pendidikan.sarana dan prasarana yang memadai. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah meyakini bahwa untuk 

mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat, titik berat pembangunan tidak lagi 

hanya terbatas kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata, 

namun sudah mulai memperhatikan pembangunan kualitas manusia. 

Pembangunan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan dengan menitik 

beratkan kepada peningkatan kemampuan dasar, salah satunya adalah peningkatan 

kemampuan dan keterampilan. Atas dasar itu, dan dengan merujuk pada amanat 

UUD 1945 beserta amandemennya (pasal 31 ayat 2), maka pemerintah secara 

konsisten berupaya meningkatkan kualitas SDM, yang salah satunya ditempuh 

melalui jalur pendidikan.68 

Sebagai salah satu kabupatn terpilih atas program-program kemitraan 

pendidikan  antara Australia dan Indonesia, Pemerintah Kabupaten Lombok 

Tengah merespon secara positif segala program tersebut. Di sektor pendidikan 

terutama yang juga merupakan menjadi fokus arah kebijakkan di dalam 

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 

secara aktif terlibat dalam setiap proses pelaksanaan program-program tersebut, 

sebagai representatif  Pemerintah Indonesia sebagai pemangku kepentingan. Hal-

hal seperti Kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah komponen yang sangat 

penting dalam memberikan penilaian, informasi, dan gambaran yang kuat tentang 

kegiatan yang sedang atau telah dijalankan. Demikian pula yang berlaku di 

program kemitraan Indonesia-Australia di bidang peningkatan pendidikan. Dalam 

                                                           
68  http://lomboktengahkab.go.id/sarana-pendidikan/ diakses pada 10 April 2017. 

http://lomboktengahkab.go.id/sarana-pendidikan/
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konteks otonomi daerah di Indonesia, pengelolaan anggaran kebijakan pendidikan 

diselenggarakan dengan dasar hukum UU Nomor 32/2004, UU Nomor 17/2003, 

UU Nomor 20 tahun 2003, PP 58/2005, Permendagri 13/2006, PP nomor 48 tahun 

2008 dan regulasi lainnya yang relevan. Karenanya analisis kebijakan tentang 

pengelolaan anggaran pendidikan di Lombok Tengah disesuaikan proses 

penyusunan kebijakan publik dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Meliputi 

formulasi kebijakan tentang anggaran pendidikan, isi kebijakan sebagai hasil 

formulasi, implementasi kebijakan, evaluasi terhadap proses implementasi 

kebijakan anggaran dan dampak implementasi kebijakan tentang anggaran 

pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah.69 

Permasalahan yang telah digambarkan tersebut diatas, maka pembiayaan, 

tenaga pendidik dan sarana prasarana menjadi  faktor penting  dalam membangun 

pendidikan daerah perbatasan.  Alternatif fokus perbaikan pembagian tanggung 

jawab dalam efektifitas pembangunan pendidikan di daerah perbatasan sebagai 

berikut70 : 

1. Anggaran 

a. Setiap tingkatan pemerintahan menyediakan anggaran 

pendidikan sebesar 20 persen dari APBN maupun APBD 

sesuai amanat UUD’45.  

b.  Pemerintah memberikan bantuan dana dekonsentrasi 

kepada daerah perbatasan untuk pendidikan dasar dan 

menengah 

                                                           
69 Siti Sanisah, Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol.3 No.1Maret 2015. 102 
70 Anggie. Op.cit. hlm. 101-102 
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2. Sumber Daya Manusia Pendidik 

a. Setiap tingkatan pemerintah merencanakan, mengangkat 

dan menempatkan kebutuhan dan  pengadaan pendidik dan 

tenaga kependidikan  

b.  Meningkatkan kesejahteraan, penghargaan, dan 

perlindungan pendidik dan tenaga pendidik daerah 

perbatasan.  

c. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

3. Sarana dan Prasarana 

a. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan 

pemenuhan standar sarana dan prasarana.  

b.  Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana 

pendidikan.  

 

 


