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Translation II. 

 

Indonesia. 

Indonesia memiliki system sekolah yang luas dan bermacam-macam.  Dengan 

lebih dari 50 juta pelajar dan 2,6 juta guru di lebih dari 250.000 sekolah.  

Indonesia masuk ke dalam system pendidikan terbesar ke tiga di Asia dan 

peringkat ke empat di dunia (tepat di belakang China, India dan Amerika).  Dua 

menteri yang bertanggung jawab dalam mengatur system pendidikan di 

Indonesia, dengan 84 persen diantaranya di atur oleh menteri pendidikan 

(Departemen Pendidikan Nasional) dan 16 persen di atur oleh menteri agama 

(Departemen Agama).  Sekolah-sekkolah negeri memegang peranan yang 

penting.  Hanya ada sekitar 7 persen Sekolah Dasar yang berstatus sekolah 

negeri, dan meningkat menjadi 56 persen di Sekolah Menengah Pertama, dan 67 

persen di Sekolah Menengah Umum. 

 

Rata-rata kurang dari 60 persen Sekolah Dasar berada di daerah miskin dan 

sisanya pada tempat yang lebih baik yang sesuai dengan standar secara 

universal.  Jumlah rata-rata Sekolah Menegah Pertama negeri di Indonesia juga 

semakin lama semakin meningkat (sekitar 66 persen pada Sekolah Mengngah 

Pertama dan 45 persen pada Sekolah Mengengah Umum) tapi hal ini tetap 

terlihat lebih rendah jika dibandingkan dengan Negara-negara dalam satu region.  

Indonesia juga tertinggal jika dibandingkan dengan Negara tetangga untuk 

pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, dengan jumlah kenaikan rata-rata 21 

persen dan 11,5 persen. 



Pendidikan adalah agenda utama pemerintah.  Dana pendidikan terus naik sejak 

terjadinya krisis ekonomi.  Dalam keadaan yang sesungguhnya, dana pendidikan 

harusnya naik secara ganda pada tahun 200 dan 2006.  Pada tahun 2007 dana 

pendidikan menempati posisi pertama dibandingkan dengan sector yang lainnya, 

hingga mencapai US$14 milyar, atau lebih dari 16 persen dari total Pendapatan 

Negara.  Sesuai dengan GDP (3,4 persen) hal ini sama dengan Negara lain. 

 

Undang-undang tentang Pendidikan Nasional (No.20/2003) dan Undang-

Undang Amandemen III menyatakan bahwa setiap warga Negara memiliki hak 

yang sama untuk mendapat pendidikan: Pemerintah menetapkan bahwa 

pendidikan Dasar tidak dipungut biaya apapun; dan pemerintah telah 

mengalokasikan 20 persen untuk sector pendidikan.  Undang-undang guru 

(No.14/2005) menetapkan bahwa perubahan kondisi pekerja dan adanya 

perekrutan untuk sertifikasi guru dengan tujuan meningkatkan kualitas 

pendidikan.  Menteri Pendidikan merencanakan tiga hal penting untuk tahun 

2005-2009: 

1. Meningkatkan akses pendidikan 

2. Meningkatkan kualitas pendidikan 

3. Memperbaiki pengelolaan pada sektor pendidikan 

 

Pada tahun 2005 diluncurkan sebuah program BOS (Biaya Operasional Sekolah) 

untuk menambah keuangan tiap sekolah sehingga sekolah lebih mudah dalam 

mengatur dana sekolah mereka.  Untuk mendukung hal ini dan menambah 

kemajuan sector pendidikan secara umum, pemerintah membuat sebuah sistem 



School-Based Management (SBM) dalam sistem pendidikan nasional dan juga 

memelihara standar pendidikan nasional yang ada. 


