
HASIL  DISKUSI KOMISI 2

TOPIK :  

PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN DASAR BERMUTU

Rembuk Nasional Pendidikan



MASALAH OUTPUT

a
.

Belum ada data 
individual Siswa 
Miskin .

Kesepakatan tentang: 1) Data dan informasi tentang
jumlah siswa miskin sesuai hasil pendataan Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);  
2)Persentase siswa miskin yang mendapat BSM sesuai
index kemiskinan daerah; 3) Data siswa miskin yang 
bersumber dari data pokok pendidikan (dapodik)

b
.

Masih terdapat 
kasus BSM belum 
tepat sasaran.

1) Bahan masukan penyempurnaan mekanisme pendataan
dan pelaporan siswa miskin; 2) Data siswa miskin sesuai SK 
bupati/walikota

Isu 1:  Bantuan Siswa Miskin



MASALAH OUTPUT

a
.

Belum tersedianya prasarana layanan 
pendidikan secara merata di daerah tertentu 
yang memungkinkan  lulusan dapat 
melanjutkan pendidikannya.

1) Komitmen pemangku kepentingan untuk
memenuhi standard layanan pendidikan; 2) 
Tersedia tempat melanjutkan antara lain 
SD-SMP Satu Atap, SMP tipe kecil, SMP 
Terbuka, Paket B.

b
.

Masih ada pemahaman masyarakat bahwa 
anak adalah sumber tenaga kerja yang bisa 
menunjang penambahan penghasilan keluarga

1) Tersedia data telusur (rekam) anak-anak 
siswa miskin sejak SD-PT; 2) Usulan 
bantuan penanganan anak putus 
sekolah/tidak melanjutkan; 3) Koordinasi 
dari pihak sekolah dan komite sekolah bila 
menemukan anak yang tidak sekolah 
dijemput dan difasilitasi sehingga terjadi 
'zero drop out (tidak ada lagi yang tidak 
sekolah)

c
.

Belum tersosialisasinya pada masyarakat
pentingnya hak dasar anak memperoleh
pendidikan secara merata

Kampanye Kesadaran masyarakat terhadap 
pentingnya pendidikan bagi pembentukan 
kreativitas dan kecerdasan anak

Isu 2:  Jaminan Melanjutkan Bagi Lulusan SD ke SMP



MASALAH OUTPUT
a. Masih ditemukan pembelajaran 

yang belum efektif.
1) Pelatihan sistem pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan 
menyenangkan serta ramah anak; 2) Peningkatan Peran 
KKG/MGMP dalam pengembangan model pembelajaran 
berbasis model pembelajaran siswa aktif; 3) 
terbentuknya/tumbuhnya budaya belajar di kalangan peserta 
didik dan pendidik.

b. Belum diperoleh gambaran
menyeluruh tentang penerapan
Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) 

1) Evaluasi pelaksanaan KTSP yang menggambarkan motivasi 
guru, sumber-sumber belajar, model silabus yang terintegrasi 
dengan pendidikan karakter; 2) Semakin aktif  dan semakin 
pentingnya peran tim pengembang kurikulum di 
kabupaten/kota

c. Masih ada sekolah yang belum 
mengoptimalkan sarana 
pembelajaran dan lingkungan 
sebagai sumber dalam proses 
pembelajaran

Pedoman bagi guru agar mampu mengembangkan dan 
memanfaatkan sarana pembelajaran yang ada secara integratif 
dan optimal dari sumber-sumber belajar yang tersedia

d Masih adanya keterbatasan
bahan ajar , seperti yang 
disiapkan oleh instruktur KTSP, 
terutama di daerah terpencil

1) Kemampuan guru mengembangkan Bahan ajar; 2) 
Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam proses 
pembelajaran

Isu 3: Sistem Pembelajaran



MASALAH OUTPUT

a
.

Belum diperoleh data kerusakan 
sekolah yang rusak berat secara 
akurat

1) Tersedianya Data dan Informasi Ruang Kelas/Ruang
Belajar pada berbagai tingkat kerusakan secara
berkelanjutan/berkesinambungan; 2) Tersusunnya
mekanisme pembaharuan data kondisi ruang kelas dan
ruang belajar secara teratur. 

b
.

Belum terintegrasinya 
sistem/mekanisme pelaporan dan 
monitoring pelaksanaan rehabilitasi 
ruang kelas SD dan ruang belajar 
SMP.

Terbangunnya sistem dan mekanisme pelaporan 
pelaksanaan rehab yang terintegrasi antara kabupaten/kota, 
propinsi yang tepat sasaran yang memanfaatkan teknologi 
informasi (IT) melalui e-monitoring. 

c
.

Belum ada sistem/mekanisme 
evaluasi pelaksanaan rehabilitasi 
ruang belajar SD dan SMP

Terbangunnya sistem evaluasi pelaksanaan rehabilitasi ruang
kelas dan ruang belajar SD dan SMP. 

Isu 4: Penuntasan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Ruang Belajar Rusak Berat



MASALAH OUTPUT

a
.

Belum sinergi Kebijakan
pemerintah dan pemda untuk
lebih memperhatikan pendidikan
di daerah 3T dan klaster 4. 

1) Adanya Forum yang mengatur mekanisme
koordinasi dan sinkronisasi antara
pemerintah dengan pemda menangani 3T; 
2)Tersedia program prioritas pembangunan
pendidikan di daerah 3T, dan klaster 4.

b Pola percepatan pembangunan
belum sesuai dengan kondisi
geografis,   tingkat kesulitan
masing-masing wilayah,  kondisi
jumlah siswa yang relatif kecil
dan kenyamanan guru di lokasi
sekolah.

1) Teridentifikasi pola percepatan
pembangunan yang tanggap dan tepat pada
kondisi geografis yang sulit; 2) Tersedianya
prasarana asrama bagi siswa kelas IV sampai
IX dan tersedianya guru kunjung bagi kelas I, 
II, dan III

Isu 5: Percepatan Pembangunan Pendidikan di Daerah 3T (Tertinggal, Terpencil, 
Terdepan/Perbatasan) dan klaster 4



MASALAH OUTPUT

a
.

Bagaimana mendorong kebijakan Pemda
setempat untuk lebih memperhatikan/fokus
di bidang pendidikan.

1) Terselengaranya rencana dan program pembangunan
pendidikan di Papua dan Papua Barat yang berpihak
kepada pendidikan; 2) Terkondisinya pengembangan
program BEC (Basic Education Capacity) yang sudah
berjalan selama ini di beberapa kabupaten/kota

b
.

Belum tersedianya anggaran pendidikan 
sesuai UUD 1945 pasal 31 mengenai 20% dari 
APBD untuk operasional pendidikan

Teralokasikannya anggaran pendidikan minimal 20% dari 
APBD

c
.

Unit cost yang ada tidak sesuai dengan unit 
cost daerah dan IKK daerah Papua dan Papua 
Barat

Belanja pembangunan dihitung sesuai dengan indeks 
harga dan unit cost pembangunan di wilayah Papua dan 
Papua Barat

d Hirarki koordinasi antara pusat daerah belum 
berjalan optimal sesuai dengan mekanisme 
otonomi khusus 

Diterbitkan dan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang 
mengatur percepatan pembangunanpendidikan di Papua 
dan Papua Barat

e Implementasi DAK iyang dirumuskan dalam 
juknis sangat terinci dan tidak sesuai dengan 
kebutuhan daerah di Papua dan Papua Barat

Ditetapkan pedoman penggunaan DAK di Papua dan
Papua Barat

Isu 6: Percepatan Pembangunan Pendidikan di Papua dan Papua Barat Melalui  
UP4B



MASALAH OUTPUT
f Model penyelenggaraan pendidikan di Papua dan

Papua Barat telah tersedia namun terjadi
inkonsistensi realisasi karena putusnya koordinasi
pusat daerah

Ditetapkan Peraturas Daerah Khusus  dan 
pedoman koordinasi pusat dengan pemda 
Papua dan Papua Barat

g Belum tersedianya sarana prasarana penunjang
pendidikan lainnya

Tersedia asrama siswa dan rumah guru di Papua 
dan Papua Barat

h Belum disusun mekanisme/menentukan pola yang 
tepat untuk mengatasi kondisi geografis yang sulit.

Ada pedoman dan MoU yang milbatkan 
berbagai pihak antara lain: masyarakat, TNI, dan 
POLRI

i Adanya seritifikasi guru menyebabkan banyak guru 
meninggalkan tugas dan menelantarkan siswa

Ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaanyang mengatur kreteri sertifikasi 
bagi guru di Papua dan Papua Barat

j Tuntutan kualifikasi guru menyebabkan banyak 
guru meninggalkan tugas dan menelantarkan siswa

Terwujudnya kesinambungan proses belajar 
mengajar sehingga tidak ada siswa yang 
terlantar dan putus sekolah

k Bagaimana melakukan proses pemahaman 
pentingnya pendidikan untuk peningkatan kualitas 
SDM kepada masyarakat setempat.

Pemahaman masyarakat terhadap pendidikan 
semakin meningkat

Isu 6: Percepatan Pembangunan Pendidikan di Papua dan Papua Barat Melalui  
UP4B



MASALAH OUTPUT

a
.

Pembagian kewenangan antara prov dan 
kabupaten/kota dalam penanganan PKLK belum 
jelas

Ditetapkan peraturan yang memperjelas 
kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dalam 
penyelenggaraan PKLK

b
.

Belum tersedianya layanan bagi anak berkebutuhan 
khusus pada sekolah umum untuk melaksanakan 
pendidikan inklusi

Tertatanya sistem dan mekanisme aksesibilitas 
bagi anak berkebutuhan khusus pada 
pendidikan inklusi

c
.

Adanya pemahaman sebagian masyarakat dan 
penyelenggara pendidikan tentang anak 
berkebutuhan khusus merupakan beban bagi 
sekolah reguler

1) Pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi 
dan guru pembimbing khusus; 2) Tersedianya 
asrama siswa dan guru, serta layanan 
transportasi tambahan antar jemput siswa

d
.

Masih terjadi kekurangan  kelengkapan sarana dan 
prasarana sekolah sesuai standard mutu yang dapat 
diakses oleh anak-anak penyandang cacat. 

Adanya afirmasi dan keberpihakan dalam 
penyediaan prasarana dan sarana satuan 
pendidikan khusus dan pendidikan layanan 
khusus.

e
.

Masih ada pelaku usaha dan industri yang belum 
bersedia menerima lulusan anak berkebutuhan 
khusus

Konsep MoU kemitraan dengan pelaku usaha 
dan industri

f. Data peserta didik layanan khusus, daerah 3T, 
perbatasan dan nelayan, anak pemulung, pemulung 
anak, anak jalanan, anak PSK dan PSK anak belum 
diperoleh secara optimal

Tersusunnya Database awal peserta didik PKLK

Isu 7: Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus



MASALAH OUTPUT

a Masih ada sekolah yang membutuhkan
pendanaan yang melebihi keseluruhan
biaya yang tersedia di dalam BOS. 

Tersedia alokasi anggaran di sekolah
baik untuk operasional maupun
investasi yang bersumber dari BOSDA

Isu 8: Pendidikan Dasar bermutu tanpa pungutan 


