
11 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.  Konsep Pelayanan Publik 

2.1.1.  Pengertian Pelayanan Publik 

 

Penggunaaan istilah publik, yang berasal dari bahasa Inggris (public), terdapat 

beberapa pengertian, yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, 

masyarakat dan negara. Sedangkan dalam pengertian negara salah satunya adalah 

public authorities (otoritas negara), public building (bangunan negara), public 

revenue (penerimaan negara) dan public sector (sektor negara). Dalam hal ini, 

pelayanan publik merujuk  pada pengertian masyarakat atau umum (Inu Kencana 

Syafi’ie, dkk, 1999: 18).   

 

Menurut Ibrahim Amin (2008: 15) pelayanan publik adalah segala bentuk 

kegiatan pelayanan kepada umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di 

Pusat, di Daerah, dan diilingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah 

(BUMN/BUMD) dalam bentuk barang dan atau jasa dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Menurut Sinambela (2006: 42) pengertian publik  yang melekat pada pelayanan 

publik tidak sepenuhnya sama dengan pengertian masyarakat. Karakteristik 

khusus dari pelayanan publik yang membedakan dari pelayanan swasta adalah:  

a. Sebagian besar layanan pemerintah berupa jasa, dan barang tak nyata. 

Contohnya sertifikat, perijinan, peraturan, transportasi, ketertiban, kebersihan, 

dan lain sebagainya.  

b. Selalu terkait dengan jenis pelayanan-pelayanan yang lain, dan membentuk 

sebuah jalinan sistem pelayanan yang berskala nasional. Contohnya dalam hal 

pelayanan transportasi.   

c. Pelanggan internal cukup menonjol, sebagai akibat dari tatanan organisasi  

pemerintah yang cenderung birokratis. Selanjutnya dalam pelayanan berlaku 

prinsip utamakan  

d. Pelanggan eksternal lebih dari pelanggan internal. Namun kondisi  nyata 

dalam hal hubungan antar lembaga pemerintahan sering memojokkan petugas 

pelayanan agar mendahulukan pelanggan internal.  

e. Efisiensi dan efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan 

peningkatan  mutu pelayanan. Semakin tinggi mutu pelayanan bagi 

masyarakat, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah. Dengan demikian akan semakin tinggi pula peran serta 

masyarakat dalam kegiatan pelayanan.  

f. Masyarakat secara keseluruhan diperlakukan sebagai pelanggan tak langsung,  

yang sangat berpengaruh kepada upaya-upaya pengembangan pelayanan. 

Desakan untuk memperbaiki pelayanan oleh polisi bukan dilakukan oleh 
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hanya pelanggan langsung (mereka yang pernah mengalami gangguan 

keamanan saja), akan tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat.  

g. Tujuan akhir dari pelayanan publik adalah terciptanya tatanan kehidupan  

masyarakat yang berdaya untuk mengurus persoalannya masing-masing.  

 

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik 

adalah pemberian pelayanan (melayani) yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan perundang-

undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan. 

 

2.1.2.  Ruang Lingkup Pelayanan Publik 

Secara umum, pelayanan dapat berbentuk barang yang nyata (tangible), barang 

tidak nyata (intangible), dan juga dapat berupa jasa. Layanan barang tidak nyata 

dan jasa adalah jenis layanan yang identik. Jenis-jenis pelayanan ini memiliki 

perbedaan mendasar, misalnya bahwa pelayanan barang sangat mudah diamati 

dan dinilai kualitasnya, sedangkan pelayanan jasa relatif lebih sulit untuk dinilai. 

Walaupun demikian dalam prakteknya keduanya sulit untuk dipisahkan. Suatu 

pelayanan jasa biasanya diikuti dengan pelayanan barang, demikian pula 

sebaliknya pelayanan barang selalui diikuti dengan pelayanan jasanya. 
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Nurcholis (2005:42) membagi fungsi pelayanan publik ke dalam bidang-bidang 

sebagai berikut:  

a. Pendidikan.  

b. Kesehatan.  

c. Keagamaan.  

d. Lingkungan: tata kota, kebersihan, sampah, penerangan.  

e. Rekreasi: taman, teater, museum.  

f.  Sosial.  

g. Perumahan.  

h. Pemakaman.  

i.  Registrasi penduduk: kelahiran, kematian.  

j. Air minum.  

k. Legalitas (hukum), seperti KTP, paspor, sertifikat, dll. 

 

Berdasarkan Keputusan Menpan No: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pengelompokan pelayanan publik 

secara garis besar adalah : 

a. Pelayanan administratif  

b. Pelayanan barang  

c. Pelayanan jasa. 
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Berdasarkan berbagai jenis pengelolaan pelayanan publik yang disediakan oleh 

pemerintahtersebut, umumnya akan timbul beberapa persoalan dalam hal 

penyediaan pelayanan publik. LAN, (2003) mengidentifikasi persoalan-persoalan 

sebagai berikut:  

a. Kelemahan yang berasal dari sulitnya menentukan atau mengukur output 

maupun kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.  

b. Pelayanan yangdiberikan pemerintah memiliki ketidakpastian tinggi dalam hal  

teknologi produksi sehingga hubungan antara output dan input tidak dapat 

ditentukan dengan jelas.  

c. Pelayanan pemerintah tidak mengenal “bottom line” artinya seburuk apapun  

kinerjanya, pelayanan pemerintah tidak mengenal istilah bangkrut.  

d. Berbeda dengan mekanisme pasar yang memiliki kelemahan dalam 

memecahkan masalah eksternalities, organisasi pelayanan pemerintah 

menghadapi masalah berupa internalities. Artinya, organisasi pemerintah sangat 

sulit mencegah pengaruh nilai-nilai dan kepentingan para birokrat dari 

kepentingan umum masyarakat yang seharusnya dilayaninya.  

 

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa ruang lingkup 

pelayan publik berdasarkan pada  Pelayanan administratif  berupa surat-surat, 

Pelayanan barang berupa barang dan Pelayanan jasa berupa tindakan atau 

kegiatan dalam pelayanan. 
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2.1.3. Prinsip – Prinsip Dasar  Pelayanan Publik 

Di Indonesia, upaya untuk menetapkan standar pelayanan publik dalam rangka  

peningkatan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah lama dilakukan. Upaya 

tersebut antara lain ditunjukan dengan terbitnya berbagai kebijakan, diantaranya 

adalah UU RI No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

 

Namun sejauh ini standar pelayanan publik sebagaimana yang dimaksud masih 

lebih banyak berada pada tingkat konsep, sedangkan implementasinya masih jauh 

dari harapan. Hal ini terbukti dari masih buruknya kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh berbagai instansi pemerintah sebagai penyelenggara layanan 

publik. 

 

Adapun yang dimaksud dengan standar pelayanan (LAN, 2003) adalah suatu tolok 

ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 

komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk 

memberikan pelayanan yang berkualitas.  Sedangkan yang dimaksud dengan 

pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak 

mengandung kesalahan, serta mengikuti proses dan prosedur yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu. Jadi pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditentukan 

oleh pihak yang melayani, tetapi juga pihak yang ingin dipuaskan ataupun 

dipenuhi kebutuhannya. 

 



17 

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar pelayanan (LAN, 2003) 

antara lain adalah:  

a. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan 

dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan fokus 

pelayanan kepada pelanggan pelanggan masyarakat, menjadi alat komunikasi 

antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dalam upaya meningkatkan 

pelayanan, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat 

monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan.  

b. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Perbaikan kinerja pelayanan 

publik mutlak harus dilakukan, dikarenakan dalam kehidupan bernegara 

pelayanan publik menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Hal ini 

disebabkan tugas dan fungsi utama pemerintah adalah memberikan dan 

memfasilitasi berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, 

mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan 

lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, utlilitas, sosial dan lainnya.  

c. Meningkatkan mutu pelayanan. Adanya standar pelayanan dapat membantu 

unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Dalam standar pelayanan ini dapat 

terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, 

waktu pelayanan, biaya serta proses pengaduan, sehingga petugas pelayanan 

memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dalam memberikan 

pelayanan.  
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Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan juga dapat mengetahui dengan pasti 

hak dan kewajiban apa yang harus mereka dapatkan dan lakukan untuk 

mendapatkan suatu jasa pelayanan. Standar pelayanan juga dapat membantu 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan. Dengan 

demikian, masyarakat dapat terbantu dalam membuat suatu pengaduan ataupun 

tuntutan apabila tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di simpulkan prinsip-prinsip dasar 

pelayanan publik adalah standar pelayanan menjadi faktor kunci dalam upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya penyediaan pelayanan yang 

berkualitas antara lain dapat dilakukan dengan memperhatikan ukuran-ukuran apa 

saja yang menjadi kriteria kinerja pelayanan.  

 

2.2.  Konsep Governance 

 

2.2.1.  Pengertian Governance 

Menurut Punyarata Bandu (2004) dalam buku Bujang Rahman (2014: 28) 

Governance merupakan penyelanggaraan sistem organisasi yang lebih 

mementingkan kebutuhan dan partisipasi masyarakat dalam arti yang sangat luas 

yang dicirikan oleh adanya interkasi antar sistem yang komplek yang menyangkut 

fungsi, tradisi, proses, dan struktur sumber daya yang di karakterisasi oleh tiga 

kata kunci yaitu: akuntabilitas, transparasi dan partisipasi. 
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Defenisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan sumber 

daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-

pemerintah dalam suatu usaha kolektif.  Defenisi ini mengasumsikan banyak aktor 

yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor 

lain.  Pesan pertama dari terminology governance  membantah pemahaman formal 

tentang berkerjanya institusi-institusi negara. Governance mengakui bahwa 

didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang berkerja 

pada tingkat yang berbeda (Winarno, 2002:122). 

 

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat disimpulkan Governance adalah 

tindakan, cara, atau sistem sebuah pemerintahan terhadap tata kelola yang 

merupakan proses pengambilan keputusan dan proses dengan mana keputusan 

tersebut akan diimplementasikan (atau tidak diimplementasikan). 

 

2.2.2.  Pengertian Good Governance 

Menurut United Nations Deploment Programe (1997) UNDP, dalam buku Bujang 

Rahman (2014: 31) Good Governace sebagai interaksi antara negara dengan 

lingkungan masyarakatnya dengan bercirikan adanya kesadaran masyarakat dalam 

berkontribusi dalam tata kelola pemerintahan. 

 

Terdapat tiga terminologi yang masih rancu dengan istilah dan konsep good 

governance, yaitu: good governance (tata pemerintahan yang baik), good 
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government (pemerintahan yang baik), dan clean governance (pemerintahan yang 

bersih). Untuk lebih dipahami makna sebenarnya dan tujuan yang ingin dicapai 

atas good governance, maka adapun beberapa pengertian dari good governance, 

antara lain : 

1.  Menurut Bank Dunia (World Bank) Good governance merupakan cara 

kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan 

ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mardoto, 2009). 

2.  Menurut UNDP (United National Development Planning) Good  governance 

merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. 

Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua 

tingkatan. Dalam konsep di atas, ada tiga pilar good governance yang penting, 

yaitu: 

 

a.  Kesejahteraan rakyat (economic governance). 

b.  Proses pengambilan keputusan (political governance). 

c.  Tata laksana pelaksanaan kebijakan (administrative governance) (Prasetijo, 

2009). 

3.  Kunci utama memahami good governance, menurut Masyarakat Transparansi 

Indonesia (MTI), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. 

Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolok ukur kinerja suatu pemerintah. 

Prinsip-prinsip tersebut meliputi (Hardja Soemantri, 2003): 

a. Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara dalam 

pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-
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lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. 

Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan 

berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk 

berpartisipasi secara konstruktif. 

b. Transparasi: transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. 

Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat 

diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia 

harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 

c. Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan 

organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun 

kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. 

 

Selanjutnya dalam proses memaknai peran kunci stakeholders (pemangku 

kepentingan), mencakup 3 domain good governance, yaitu: 

1.  Pemerintah yang berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang 

kondusif. 

2.  Sektor swasta yang berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. 

3.  Masyarakat yang berperan mendorong interaksi sosial, konomi, politik dan 

mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi (Efendi, 2005). 

 

Makna dari governance dan good governance pada dasarnya tidak diatur dalam 

sebuah undang-undang (UU).Tetapi dapat dimaknai bahwa governance adalah 

tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau management (pengelolaan) yang 
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artinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan 

pemerintah. Governance itu sendiri memiliki unsur kata kerja yaitu governing 

yang berarti fungsi pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga 

negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif. Sedangkan good 

governance adalah tata pemerintahan yang baik atau menjalankan fungsi 

pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, 

dan lain-lain). Clean government adalah pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa. Good corporate adalah tata pengelolaan perusahaan yang baik dan 

bersih. Governance without goverment berarti bahwa pemerintah tidak selalu di 

warnai dengan lembaga, tapi termasuk dalam makna proses pemerintah (Prasetijo, 

2009). 

 

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat di simpulkan Good Governance 

adalah  suatu proses pengambilan keputusan yang taat dengan aturan-aturan 

sehingga dalam proses pengambilan keputusan tersebut dapat dihindari adanya 

usaha untuk tidak melanggar. 

 

2.3.  Konsep Kebijakan Pendidikan 

2.3.1.  Pengertian Kebijakan Pendidikan 

Istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan istilah 

perencanaan pendidikan (educational planning), rencana induk tentang 

pendidikan (master plan of education), pengaturan pendidikan (educational 

regulation), dan kebijakan tentang pendidikan (policy of education)namun istilah-
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istilah tersebut itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari 

masing-masing yang ditunjukan oleh istilah tersebut (Arif Rohman, 2009: 107-

108). 

Kebijakan pendidikan menurut Devine (2007) dalam (Muhammad Munadi dan 

Banawi 2011: 19) memiliki empat demiensi pokok, yaitu: dimensi normatif, 

struktural, konsituentif  dan teknis. Dimensi Normatif terdiri atas nilai, standard 

an filsafat. Dimensi ini memaksa masyarakat untuk melakukan peningkatan dan 

perubahan melalui kebijakan pendidikan yang ada. Dimensi ini berkaitan dengan 

ukuran pemerintah dan satu strukltur organisasi, motode dan prosedur yang 

menegaskan dan mendukung kebijakan bidang pendidikan, Dimensi Konsituentif 

teridiri dari individu, kelompok kepentingtan, dan penerima yang menggunakan 

kekuatan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijkan. Demensi teknis 

memnggabungkan pengembangan praktis, implementasi dan penilaian dari 

pembuatan kebijakan pendidikan  

Pengertian Kebijakan Pendidikan menurut (Riant Nugroho, 2008: 37) sebagai 

bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. 

Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik 

dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, 

maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan di 

pahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan 

pembangunan Negara Bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari 

tujuan pembangunan Negara Bangsa secara keseluruhan. 

http://www.kajianteori.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian.html
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Pengertian Kebijakan Pendidikan menurut Arif Rohman (2009: 108) kebijakan 

pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada 

umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur 

khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi 

sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan 

(educational policy) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang 

bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci 

maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah 

tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan 

pendidikan. 

Berdasarkan pada beberapa pandapat mengenai kebijakan pendidikan di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap 

dan tindakan yang di ambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok 

pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan 

dalam dunia pendidikan. 

 

2.3.2.  Tujuan Pendidikan 

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia indoensia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

http://www.kajianteori.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian.html
http://www.kajianteori.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian.html
http://belajarpsikologi.com/tujuan-pendidikan-nasional/
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Dengan adanya pendidikan, maka akan timbul dalam diri seseorang untuk 

berlomba-lomba dan memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek 

kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk lebih memajukan 

pemrintah ini, maka diusahakan pendidikan mulai dari tingkat SD sampai 

pendidikan di tingkat Universitas. 

Pada intinya pendidikan itu bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi disini 

pendidikan hanya menekankan pada intelektual saja, dengan bukti bahwa adanya 

Ujian Nasional (UN) sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan tanpa melihat 

proses pembentukan karakter dan budi pekerti anak. 

 

Adapun tujuan pendidikan nasional didasarkan pada: 

a. Tujuan Pendidikan Nasional dalam UUD 1945 (versi Amandemen) 

1) Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” 

2) Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 

bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

b. Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang No. 20Tahun 2003 

Penjabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter/
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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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggungjawab.” 

c. Tujuan Pendidikan Menurut UNESCO 

Guna upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali 

melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu, 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO (United 

Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization) mencanangkan 

empat pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni: 

(1) learning to Know, (2) learning to do (3) learning to be, dan (4) learning to 

live together. Dimana keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan 

tujuan-tujuan IQ, EQ dan SQ. 

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat di simpulkan tujuan pendidikan 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia indoensia 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha 

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

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

 

 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/
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2.4.  Kerangka Pemikiran 

 

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan ukuran daya serap lembaga 

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Putus Sekolah(APS) 

merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada 

fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi 

Angka Partisipasi Kasar (APK) semakin besar jumlah penduduk yang 

berkesempatan mengenyam pendidikan.Namun demikian meningkatnya Angka 

Partisipasi Kasar (APK) tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya 

pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. 

 

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang 

mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi 

Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah 

pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk 

usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. 

 

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan 

yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk 

untuk mengenyam pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%, hal ini 

disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan 

mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang 

bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi 
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masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 

tahun tetapi telah masuk SD.  

 

Prinsip-prinsip tolok ukur kinerja suatu pemerintah tersebut meliputi 

(Hardjasoemantri, 2003): 

a. Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara dalam 

pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui 

lembagalembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka.  

b. Transparasi: transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. 

c. Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan 

organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun 

kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.  
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