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R
encana pembangunan pendidikan jangka panjang ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
penentuan penekanan pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan nasional jangka
menengah, dalam memastikan tercapainya visi dan misi departemen dengan penurunan

program kerja yang realistis, terintegrasi, dan berkesinambungan.
Dalam rencana pembangunan jangka panjang Departemen Pendidikan Nasional 2005-2025,

digunakanlah empat tema strategis pembangunan pendidikan, yaitu (1) peningkatan kapasitas dan
modernisasi, (2) penguatan pelayanan, (3) daya saing regional, dan (4) daya saing internasional.

Setiap tema strategis pembangunan pendidikan jangka panjang di atas, akan diturunkan
dalam program kerja Departemen sesuai kebijakan pembangunan jangka menengah yang
menekankan pada 3 tantangan utama, yaitu: (1) pemerataan dan perluasan akses; (2) peningkatan
mutu, relevansi dan daya saing; dan (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik.

Berikut adalah jabaran mengenai rencana pembangunan jangka panjang yang telah
ditetapkan untuk periode 2005-2025.

Lima tahun pertama dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) guna
terciptanya insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif dalam tatanan masyarakat lokal dan
global difokuskan pada peningkatan daya tampung satuan pendidikan yang ada. Terlihat dalam
analisa situasi pendidikan nasional sampai dengan saat ini bahwa kebutuhan/
melebihi sediaan/ sarana dan prasarana pendidikan. Terlebih jika diperbandingkan
antara pola sebaran penduduk Indonesia dan keberadaan infrastruktur pendidikan yang masih
menuntut perhatian lebih. Apabila telah terjadi keseimbangan yang efektif antara kuantitas
manusia Indonesia dengan kapasitas pendidikan nasional maka poin utama dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa telah tercapai.

Salah satu kendala dalam pemerataan pendidikan di Indonesia adalah cakupan
geografisnya yang luas. Hal ini memerlukan modernisasi pada sistem dan jaringan informasi
menggunakan TIK yang memadai. Luasnya wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan luasnya
sebaran penduduknya dapat dipersatukan dengan jaring-jaring teknologi informasi.

Modernisasi dengan menggunakan TIK juga dapat meningkatkan sistem pengawasan
pada implementasi program-program pendidikan. Dilengkapi dengan sistem informasi
manajemen yang tangguh, tantangan untuk mewujudkan sistem tata kelola yang sehat,
efisien, dan akuntabel akan lebih mudah tercapai. Citra Depdiknas sebagai salah satu institusi
pemerintah pun dapat terangkat.

Tema pokok pembangunan pendidikan nasional periode tahun 2005-2010 ini yang
berkonsentrasi pada kapasitas dan modernisasi sangat mendukung program pemerintah, yaitu

A. Periode 2005 - 2010 : Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi
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Pendidikan untuk Semua. Pemerataan akses pendidikan ke seluruh lapisan masyarakat dan ke
seluruh pelosok negeri akan mempertinggi APS dan mengurangi angka buta aksara sehingga
IPM Indonesia akan semakin baik. Perencanaan, proses, dan evaluasi kerja yang sesuai dan
berkesinambungan akan mewujudkan transformasi rakyat Indonesia menuju masyarakat yang
berbasis pengetahuan. Kesepakatan dan komitmen terhadap tata nilai, terbentuknya sistem
dan prosedur kerja, tersusun dan tertatanya produk hukum dan struktur organisasi,
meningkatnya akuntabilitas publik, dan sasaran-sasaran lainnya yang relevan akan sangat
diperlukan guna mendukung tema strategis pada periode ini.

Tema strategis pada periode tahun 2010-2015 ditekankan pada pembangunan
penguatan pelayanan. Setelah rasio kebutuhan dan sediaan sarana dan prasarana pendidikan
nasional menjadi optimal, fokus selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan mutu
pendidikan agar relevan dan berdaya saing. Sasaran dan program-program kerja yang terkait
harus mampu menjawab tuntutan mutu dari kapasitas pendidikan yang semakin besar dan
desentralisasi fiskal serta otonomi daerah yang semakin dewasa.

Strategi penguatan pelayanan ini merupakan milestone peralihan fokus atau penekanan
dari pembangunan aspek kuantitas kepada aspek kualitas. Didampingi akses pendidikan yang
semakin mudah dan akuntabilitas publik yang semakin transparan, tema mutu layanan
pendidikan ini akan menciptakan para penggerak pembangunan menuju visi negara dan
bangsa Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera. Sasaran-sasaran pendukungnya antara lain
implementasi dan operasi yang optimal terhadap tata nilai, Sisdur, dan koordinasi kerja yang
telah terstruktur. Pada periode ini pula, Departemen Pendidikan Nasional diharapkan menjadi

atau teladan di antara institusi pemerintah lainnya.

Salah satu elemen pada deklarasi visi pendidikan nasional tahun 2025 adalah kompetitif
pada tingkatan global. Oleh karena itu, pada periode pembangunan tahun 2015-2020
difokuskan pada kualitas pendidikan yang memiliki daya saing regional pada tingkat ASEAN
terlebih dahulu. Standar mutu yang berkesinambungan pada periode ini diharapkan relevan
dengan pasar regional ASEAN. Standar tersebut harus berdasarkan pada yang
obyektif dan realistis.

Program kerja yang berdasarkan pemahaman terhadap perkembangan kebutuhan pasar
regional menjadi faktor yang sangat penting dalam mencapai daya saing yang diinginkan.
Kegagalan dalam menciptakan mutu pendidikan yang tinggi sesuai dengan kebutuhan atau
yang tidak memiliki daya saing hanya akan mencetak angka pengangguran baru.

Program manajemen pendidikan melalui standarisasi, penjaminan mutu, kemudian
akreditasi satuan atau program pendidikan yang telah mulai dilakukan sebelumnya akan lebih
difokuskan dalam periode ini. Semua itu dilakukan tanpa mengesampingkan program-program
sebelumnya yang berhubungan dengan kemudahan akses pendidikan dan akuntabilitas publik
dalam pelaksanaannya.

Sasaran-sasaran pembangunan yang melandasi kebijakan strategis pada periode ini
meliputi terbentuk dan beroperasinya sistem layanan dengan standar tingkat ASEAN, citra
Depdiknas yang telah lintas negara ASEAN, kerja sama antara negara-negara ASEAN terutama
dalam bidang pendidikan yang semakin mantap, dan hal-hal lain yang relevan. Harapannya
manusia Indonesia pada akhir periode ini sudah bisa menjadi titik pusat gravitasi sosial ASEAN
sebagai sebuah entitas sosiokultural.

B. Periode 2010 - 2015 : Penguatan Pelayanan

C. Periode 2015 - 2020 : Daya Saing Regional

benchmark technocracy

benchmarking
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D. Periode 2020 - 2025: Daya Saing Internasional

Menjelang perwujudan visi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang
ditargetkan terwujud pada tahun 2025 ini, maka dalam periode pembangunan pendidikan
nasional tahun 2020-2025 dicanangkan pencapaian nilai kompetitif secara internasional.
Setelah pada RPJM lima tahunan sebelumnya, pencapaian tingkatan mutu pendidikan nasional
Indonesia telah relevan dan memiliki daya saing di tingkat regional ASEAN, maka pada periode
ini tingkatan yang ingin dicapai telah berkelas dunia.

Semakin mengglobalnya industri dan jasa, termasuk jasa pendidikan maka sudah
seharusnya Depdiknas dapat menyelenggarakan program pendidikan skala nasional dengan
mutu internasional, sehingga pendidikan nasional bangsa Indonesia minimal menjadi tuan
rumah di negaranya sendiri. Aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik dapat terus terjaga
keasriannya di negeri sendiri. GATS adalah contoh komitmen bangsa-bangsa di dunia dalam
menyelenggarakan globalisasi perdagangan jasa dan industri termasuk pula jasa pendidikan.

Dengan menuju terciptanya standar mutu pendidikan berkelas internasional, Depdiknas
harus mempunyai sistem layanan standar internasional, citra yang kuat dan mewakili visi
pembangunan bangsa Indonesia, dan kerja sama yang erat dengan bangsa-bangsa lain
terutama di bidang pendidikan. Sasaran-sasaran tersebut dan lainnya yang dijabarkan dari
kebijakan strategis pada periode ini akan membawa kepada perwujudan visi Depdiknas di
tahun 2025.

Tonggak-tonggak keberhasilan dalam rentang waktu lima tahunan
merupakan bagian dari rencana jangka panjang pembangunan pendidikan tahun 2005 sampai
dengan 2025. Tonggak-tonggak keberhasilan mengejewantahkan kebijakan strategis proses
perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang berkesinambungan sesuai dengan kondisi yang
ada ( ) untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan ( ).
Semua tantangan dari segi akses, mutu, dan akuntabilitas pun dapat terjawab oleh program-
program kerja yang relevan dengan kebijakan pada tiap periode. Dengan demikian, visi insan
Indonesia cerdas dan kompetitif berdasarkan sistem pendidikan yang berkeadilan, bermutu,
dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global dapat terwujud pada tahun 2025.

(milestones)

existing condition excepted condition
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