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EDUCATION FOR ALL THE PEOPLE (Wajib Belajar 6, 9, 12, 14 Tahun); 

Karakteristik Kebijakannya sbb:

1. Pendidikan Dasar (basic education)

2. Wajib Belajar (compulsory education)

3. Bebas Biaya (free basic education)

4. Public School (Public Investment)

5. Literacy & Numeracy

EDUC. FOR MOST OF THE PEOPLE:

1. Pendidikan Vokasi & Profesi
2. Merit-base
3. More Private than Public Investment
4. Integrated System
5. Membentuk kecakapan untuk 

bekerja dan berusaha (bakat, minat 
& kemampuan)

EDUC. FOR A FEW PEOPLE:

1. Pendidikan Akademik
2. High Saintect level
3. Public-private Shared 

Investment 
4. Membentuk tenaga 

akademik, peneliti dan 
Pemikir inovatif

Keditjenan Pendidikan (Permendikbud No.../2020) sudah 

selaras dengan Komponen Inti Pendidikan

Menurut Konstitusi Unesco 1945

Ujian Penempatan

Kebijakan 

“Merdeka Belajar”

Ada di sini
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MENDIKBUD: 4 KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL "MERDEKA BELAJAR" 

KEBIJAKAN PENJELASAN

1. USBN menjadi asesmen 

oleh sekolah

menilai kompetensi siswa, melalui tes tertulis dan bentuk penilaian lain yang 
komprehensif. Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar 
siswa. Anggaran USBN dialihkan untuk pengembangan kapasitas guru dan 
sekolah.         

2. UN diubah menjadi 

Asesmen Kompetensi 

Minimum & Survei Karakter

tidak mengukur penguasaan materi mapel dlm kurikulum seperti yang diukur 
melalui UN selama ini. UN ke depan dilakukan untuk pemetaan kompetensi 
minimum literasi & numerasi siswa, dan memperkuat aplikasi pembelajaran 
yang diukur oleh PISA dan TIMSS. Dilakukan di tengah jenjang sekolah 
(kelas 4, 8, 11).     

3. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP)

Guru bebas memilih, membuat, mengembangkan, dan menggunakan format 
RPP atas prakarsa dan inovasi sendiri. RPP dipersingkat yang berisi tujuan, 
kegiatan dan asesmen pembelajaran. Penulisan RPP efisien dan efektif agar 
guru punya waktu untuk menyiapkan dan evaluasi proses pembelajaran 
secara terarah

4. Sistem Zonasi PPDB 

dilaksanakan secara 

fleksibel

mengatasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Ada 
patokan standar PPDB antar-daerah, yaitu:  jalur zonasi menerima siswa 
minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, 
dan jalur prestasi atau sisa 0-30%, sesuai dengan kondisi daerah. "Daerah 
berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.



Permasalahan

Pendidikan Kini dan Ke depan
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Permasalahannya tidak Sesederhana Itu

Mari Kita Simak

Elizabeth Pisani (2013): “Indonesian children do not know how stupid they are”

Hasil PISA 2016 bagi Anak Usia 15 Tahun :

MATEMAIK:

1. 42% tidak dapat memecahkan soal matematika yang termudah sekalipun. 

2. 75% tidak dapat mencapai level 2 yaitu: kemampuan menafsirkan data dalam grafik. 

3. 0,3% mencapai matematik level 5 (Anak-anak Shanghai 55%). 

SAINS

1. 25% tidak mencapai level terrendah sekalipun, 

2. 42% masih berada di level 1

3. 66% tidak mampu membuat kesimpulan penelitian sederhana. 

4. Prestasi anak Indonesia menurun sejak 2009. 

READING

1. 50% tidak mampu menjelaskan main idea dalam teks

2. Tidak memahami kaitan antar kalimat dalam paragraph

3. Tidak dapat menjelaskan makna yang terkandung pada bagian dari teks bacaan

TIDAK ADA SEORANG ANAKPUN YANG DAPAT MENCAPAI LEVEL 6 PADA KETIGA 

SUBJECT YANG DIUJUIKAN PISA



Gambar 2: Skor Sains Anak Usia 15 tahun Menerut Level. di 5 

Negara ASEAN (PISA, 2016)
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Skor Matematika dan Bahagia di Sekolah (PISA, 2012, 65 Negara)

(Everything is just Up-Side Down)

https://www.google.co.id/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:IDN:MYS:SGP&hl=en&dl=en
https://www.google.co.id/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:IDN:MYS:SGP&hl=en&dl=en
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1. Transformasi Kurikulum Sekolah dan 

Pembelajaran

2. Transformasi Pelatihan Guru dalam kerangka 

Continuing Professional Development (CPD) 

3. Transformasi Pendidikan Guru secara 

komprehensif

4. Debirokratisasi Pengelolaan Pendidikan (Makro 

dan Mikro)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

UASBN MENJADI ASESMEN OLEH SEKOLAH 

P

P

D

B

UN -

Uji Komp 

Minimum 

& Survey

Karakter

Isu-Isu Kebijakan Pendidikan yang 

Lebih Mendasar:

Kebijakan Merdeka Belajar (Freedom of  Learning) Perlu Diarahkan Lebih 

Lanjut Pada Isu Pendidikan yang lebih Mendasar



Perspektif Transformasi

Pendidikan Ke depan
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Mengapa 

PGRI Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka



Apa yang PGRI Lakukan dalam mendukung pelaksanaan 

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
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Perspektif Transformasi Pendidikan Ke depan

1. Merdeka Belajar perlu memperhatikan aspek Keadilan & Mutu Pendidikan sebagai Dua Bilah

Mata Uang,

2. Merdeka Belajar terkait dengan upaya sekolah dalam menenamkan Lifelong Learning Capacity

(LLC) sebagai Tema Sentral Revoluasi Industri Ke-4

3. Merdeka Belajar diperlukan untuk Mewujudkan Mutu Pendidikan Berkelanjutar.

Untuk Terwujudnya Merdeka Belajar

perlu Transformasi 

Kurikulum Sekolah & Pembelajaran

Untuk Terwujudnya Merdeka Belajar 

Perlu Transformasi 

Manajemen Pendidikan Nasional

Untuk Terwujudnya Merdeka Belajar 

Perlu Transformasi 

Manajemen Pendidikan Daerah dan 

Otonomi Sekolah



Perspektif  1: Merdeka Belajar perlu memperhatikan aspek Keadilan & Mutu 
Pendidikan sebagai Dua Bilah Mata Uang

1. Lifelong learning adalah tema sentral dalam era 4IR (Shwab, 2016); basic 

education yang bermutu dan berkeadilan adalah instrumen ampuh untuk 

mewujudkannya;

2. Konsep keadilan: keadilan pendidikan memberikan kemungkinan yang 

sama bagi semua siswa yang berasal dari berbagai latar belakang 

sosial-ekonomi & wilayah untuk memperoleh  akses dan sukses dalam 

belajar (No Child Left Behind US).

3. Free & compulsory basic education: adalah prasyarat untuk mewujudkan 

layanan pendidikan yang adil dan bermutu, 

4. Perlu didukung oleh kapasitas Pemda (fiscal & educational) yang memadai 

agar tidak secara terus-menerus mengandalkan Pemerintah .  
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Lanjutan Perspektif  1 Pengalaman Negara-Negara Maju dalam Penglolaan 

Pendidikan Dasar untuk membentuk Lifelong Learner:

1) Di negara-negara maju, pendidikan dasar umumnya 12 tahun atau lebih (K-12 

di US; P-12 di australia), dikelola sebagai free & compulsory basic education

(UNESCO, 2013) 

2) Melalui free and compulsory basic education, semua orang diharapkan mampu 

menjadi pembelajar sepanjang hayat (lifelong learner) sebagai instrumen untuk 

memperoleh akses dan sukses dalam kegiatan produktif (NCLB-US, 2008);

3) Layanan pendidikan dasar yang berkeadilan berdampak signifikan terhadap 

perwujudan pola distribusi kue pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan yang 

merata dan berkeadilan (UNESCO, 2013).

4) Konsekuensinya, konten kurikulum pendidikan dasar adalah pendidikan umum

yang dominan pendidikan literasi dasar (plus digital mindset dan digital literasi). 

Pemassalan kemampuan literasi tersebut urgen untuk memacu digital 

competences dan digital transformation yang sangat diperlukan ke depan
14



Lanjutan Perspektif  1: Pendidikan Dasar Bebas Biaya Belum Berhasil Diwujudkan 
di Indonesia

A. Bebas biaya pendidikan dasar belum dapat diwujudklan karena:

1) Pendidikan dasar bebas biaya (amanat UUD 1945) masih terkendala oleh 

pasal-pasal legeslasi yang saling menegasikan (lihat Tabel 1); 

2) Kapasitas pemda dalam mengelola pendidikan belum sesuai dengan tujuan 

desentralisasi pendidikan (sistem merit belum berfungsi secara optimal); 

3) Pembagian urusan pendidikan antar-pemda atas dasar jenjang pendidikan 

menjadi kendala (lihat UUPD 23/2014); dan

4) Otonomi Sekolah belum terwujud sesuai UUSPN 20/2003.

B. BOS terbukti sulit mewujudkan free basic education, karena standar unit cost 

APBN/APBD jauh lebih kecil ketimbang besaran unit cost yang memadai untuk

pendidikan dan pembelajaran yang bermutu.
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Catatan: Kartu Indonesia pintar (KIP) adalah jalan keluar untuk mewujudkan pendidikan 

dasar wajib & bebas biaya; untuk keberlanjutannya, KIP perlu diinstitusikan dengan 

menyelaraskan semua legislasi pendidikan yang berlaku



Perspektif  2: Merdeka Belajar terkait dengan upaya sekolah dalam menenamkan 

Lifelong Learning Capacity (LLC) sebagai Tema Sentral Revoluasi Industri Ke-4

1) LLC akan berkembang cepat jika siswa menguasai literasi dan numerasi dasar (basic 
literacy and Numeracy) (klaus schwab, 2016); aplikasinya melalui literasi dan numerasi 
digital;

2) Kemampuan Lirerasi dan Numerasi semakin penting artinya dalam lingkungan digital, 
namun sulit dikembangkan dengan pendekatan pembelajaran konten (mata pelajaran). 
Diperlukan proses pelatihan terus-menerus selama sekolah, yaitu:
• Membaca, memahami materi bacaan dengan cepat; 
• Menulis, menuangkan gagasan melalui tulisan sederhana, mudah difahami, dan 

santun; 
• Menyimak, menangkap isi pembicaraan orang lain secara cepat dan tepat; 
• Menutur, mengungkapkan gagasan secara lisan secara sederhana,l mudah difahami, 

dan santun; 
• Berhitung, memahami logika angka, bidang dan ruang untuk mempertajam fikiran 

dalam praktek sehari-hari; dan
• Dalam lingkungan digital perlu juga dikembangkan mindset digital melalui aplikasi Literasi dan 

numerasi digital.

3)    Penguasaan numerasi (matematik) dapat mempertajam analisis seseorang terhadap berbagai 
permasalahan yang terjadi di lingkungan

(Sumber: UNESCO, 2013) 16



Merdeka Belajar Sulit Diwujudkan Tanpa adanya Transformasi Kurikulum Sekolah 
dari padat Konten ke Padat Literasi

Digital Literacy: 
1. Literasi Data: 

Kemampuan untuk 
membaca, analisis, dan 
menggunakan informasi 
(Big Data) di dunia 
digital.

2. Literasi TIK :  Memahami 
cara kerja mesin, aplikasi 
teknologi (Coding, 
Artificial Intelligence, & 
Engineering Principles).

3. Literasi Manusia: 
humanities, Komunikasi, 
& Desain.

Digital 
Competencies: 
1. Literasi bisnis
2. Literasi 

ekonomi/ 
finansial

3. Literasi Sosial
4. Literasi 

Teknologi
5. Literasi Politik
6. Literasi Kewarga-

negaraan
7. Dan banyak lagi

Basic 
Literacy/ 
mindset:
1. Membaca;
2. Menulis;
3. Menyimak;
4. Menutur;
5. Matematik

Dasar;
6. Digital 

Mindset

21st Century 
Skills, toward 
Digital Transfor-
mation:
1. Kreativitas, 
2. Berfikir kritis, 
3. Networking/ 

Communication
4. Kolaborasi and 

Teamwork

Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Vokasi/Profesi



Perpektif 3: Merdeka Belajar diperlukan untuk Mewujudkan Mutu 

Pendidikan Berkelanjutan 

Kompetensi 
guru & KS

Mutu manajemen & Pembelajaran

Fasilitas 

Sekolah

Dukungan 
Anggaran

Mutu Proses 
Pembelajaran Mutu Siswa 

Masuk

Mutu 
Kompetensi 

Siswa

Bekerja & 

Berusaha

Multi Stake 
holders 

(keluarga, dan 
lingkungan)

Literasi & 

Numeracy

Mutu Pendidikan dapat 

dikonsepsikan sebagai berikut:

1. Inti dari mutu pendidikan 

adalah kotak biru

2. Kotak biru itu ditentukan 

oleh dua faktor besar, yaitu

Sekolah (hitam) sebagai 

faktor yang dapat diubah 

(Maleable factors) dan 

lingkungan (merah) sebagai 

faktor yang tidak dapat 

diubah (un-maleable factors)



Merdeka Belajar Perlu mengubah 

Mindset tentang Anak

GROWTH MINDSET:

 Setiap orang mempunyai kapasitas potensial

 Potensi itu selalu bisa dikembangkan melalui
kemampuan berfikir kritis & kreatif terhadap
permasalahan yang nyata

 Didukung “lifelong learning capacity” 

FIXED MINDSET:

 Kemampuan yang dimiliki Anak adalah mutlak
dan tidak dapat dirubah, 

 Ada pinter ada bodoh yang diukur hanya 
kemampuan akademik, 

 Kecerdasan diturunkan secara genetik; 

 Prestasi disimbulkan dengan angka (grade)

1. Menghafal teori atau konsep

2. Belajar terlalu deduktif,  (hanya 
menyampaikan teori & konsep)

3. Penilaian yang terlalu vertical (minus 
horizontal) 

4. “Teacher Centered learning” kurang
mampu membangkitkan motivasi
Belajar anak

5. Image yang keliru: Matematika/IPA 
itu sulit?; Ilmu Sosial itu Hafalan?

6. Kemampuan Literasi tidak dilatih 
sejak kecil secara optimal

Kuncinya Adalah Kualitas Guru Dan 

Kurikulum Yang Rigid

Bentuk Kekeliruan Fixed Mindset 

yang Terjadi di Sekolah



Untuk Terwujudnya Merdeka Belajar

perlu Transformasi 

Kurikulum Sekolah & Pembelajaran

20
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Transformasi Kurikulum Sekolah Terkait dengan Kurikulum Sekolah 
Sesuai dengan UUSPN No. 20/2003

1. Dalam UUSPN No. 20/2003 , pasal 36 ayat (3) Kurikulum disusun dengan 

memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan;

2, Pasal 37 ayat (1) “kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 

keterampilan/kejuruan dan muatan lokal (muatan lokal bukan hanya sekadar mata 

pelajaran yang hanya 2 jam tetapi semua konten dan proses pendidikannya berorientasi 

wilayah). 

3. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 14 ayat (1): kurikulum 

SD/SMP/SMA dan/atau bentuk lain yang sederajat memasukkan pendidikan berbasis 

keunggulan lokal.

4. Pemberdayaan potensi lokal yang terintegrasi dengan program pendidikan berbasis 

keunggulan lokal merupakan suatu bentuk demokratisasi dan desenteralisasi pendidikan 

sebagai salah satu paradigma baru pendidikan nasional sesuai amanat UUSPN No. 

20/2003

5. UUPD No. 23/2014, Pendidikan menengah adalah urusan wajib Provinsi, dan pendidikan 

dasar  adalah urusan wajib Kab/kota yang banyak menimbulkan masalah dalam 

pengelolaannya



Merdeka Belajar Memerlukan Transformasi Kurikulum Sekolah kearah Kurikulum Sekolah 
yang Terdiversifikasi
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1. Standar Nasional disusun oleh pusat untuk dijabarkan lebih lanjut menjadi standar 

provinsi dan standar Kabupaten/kota; standar pendidikan perlu diukur dan 

diremajakan secara teratur;

2. Program pendidikan beragam tujuannya, maka pendidikan yang berbasis 

kepentingan nasional melalui PPKN, Pend. Agama, Bhs Indionesia, Matematik dan 

Pendidikan Global akan memjadi alat pemersatu bangsa. 

3. Pendidikan dan pelatihan literasi dan numerasi dasar adalah inti dari kurikulum 

sekolah menuju berkembangka kemampuan belajar sepanjang hayat

4. Beban pendidikan pengetahuan dasar (mata pelajaran) harus dikurangi sebatas 

yang diperlukan untuk praktek, dan dilaksanakan melalui pembelajarabn tematik

5. Sebagian besar konten kurikulum sekolah adalah aplikasi literasi dalam bentuk 

kecakapan hidup (life skills) sesuai dengan kebutuhan wilayah; pemda perlu diberikan 

wewenang dan kemampuan untuk menyusun kurikulum tersebut;

6. Sekolah diberikan kewenangan untuk membuat menu Pendidikan life skills pilihan 

perorangan dan sekolah harus dapat menjamin penyelenggaraannya



Struktur Kurikululum Dikdas Terdiversifikasi (Konsep)
Pasal 36 UU No. 20/2003

Pendidikan Perekat NKRI + Pendidikan Global (10%)  

Program Pendidikan Pancasila dan Karakter Bangsa (Wajib Nasional)

Program Pengetahuan Dasar Universal

(Basic Learning Content) Peran Propinsi (25-40%)

Program Aplikasi Literasi

Berbasis Pembangunan Daerah

(Kecakapan Wajib Daerah) 

dan 

Program Aplikasi literasi Berbasis Pilihan Siswa 

Perorangan (Elektif Seklolah)

(40%)

Program Literasi 

Dasar, Mindset 

Digital, Literasi 

Digital

(Basic Learning

Tools)

(Wajib Provinsi)

(20-35%)



Untuk Terwujudnya Merdeka Belajar 

Perlu Transformasi 

Manajemen Pendidikan Nasional
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Permasalahan dalam Manajemen Pendidikan Daerah

1. Dengan 40% DAU Pendidikan (40%) Pemda berpotensi untuk menjadi kekuatan 

besar jika mampu melahirkan dan melaksanakan program pembangunan 

pendidikan (peningkatan kapasitas sekolah & kinerja guru) di wilayahnya; 

2. Kemampuan pemda melahirkan kebijakan/program pendidikan daerah bervariasi 

dan hampir semua meniru kebijakan pusat (BOS, Sertisikasi, dsb) sehingga banyak 

pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya terbengkalai (pemerataan guru, 

pelatihan guru, pengembangan kurikukum daerah, dsb.);

3. Pekerjaan pemda selama ini yang paling mudah, hanya menyalurkan DAK non-

fisik (TPG, BOS, rehab sekolah, dsb.) yang justru memancing rent seekers dan 

politisasi guru;

4. Pusat lebih banyak mengatur aspek administratif anggaran (pencairan dan peng-

spj-an TPG, BOS, DAK dsb) ketimbang melahirkan instrumen kebijakan edukatif

untuk memudahkan pemda dalam memacu kinerja sekolah/guru dan mutu belajar 

siswa);

5. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pembagian urusan berbagai jenis 

pajak untuk mendanai pendidikan yang menjadi urusannya.
25
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Transformasi Manajemen Nasional Bidang Pendidikan

1. Diperlukan penguatan presidential grip dalam menlahirkan kebijakan Presiden pendidikan 
yang bermutu atas dasar visi presiden bidang pendidikan; 

3. Tugas Kemdikbud menjabarkan visi dan kebijakan presiden menjadi standar-standar 
pendidikan, mengembangkan kemampuan daerah, mengatur subsidi untuk perimbangan 
anggaran daerah, membangun sistem pendidikasn wajib belajar, membangun sistem 
pendidikan vokasi secara nasional, mengukur capaian standar, dan menyelenggarakan ujian 
literasi nasional;

4. Dalam Era desentralisasi, pekerjaan pengadaan fisik sekolah (lahan, gedung, sarana 
pendidikan) diserahkan ke daerah, dengan standar dan pengawasan oleh Pemerintah; Pusat 
mengembangkan dan menetapkan konten pendidikan nasional;

5. Keditjenan Kemendikbud tidak dibagi menurut jenjang tetapi fungsi pendidikan, yaitu:

• Ditjen Pendidikan dasar (PAUD, Dikdasmen, Pend. Keagamaan, diksetara);

• Ditjen Pendidikan Vokasi (terintegrasi: SMK, Politeknik, kursus dan pelatihan, 
pendidikan kewirausahaan, start-up business,dsb.) dan networking industri (standar, 
praktek kerja, asesmen, dan penyaluran lulusan);

• Ditjen Pendidikan Tinggi Akademik untuk peningkatan keunggulan PT bertaraf 
internasional;

• Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Pelatihan dan Sertifikasi guru, Standar guru, 
sistem pelatihan guru, promosi dan remunerasi guru)     
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Transformasi Manajemen Nasional Pendidikan (lanjutan)

1. Dikti: bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan tinggi (termasuk penetapan 

standar pendidikan tinggi) melalui melalui manajemen Korporatisasi perguruan tinggi 

berdaya saing secara global;

2. Dikti: Membangun LPTK yang bermutu dengan akses yang terbatas bagi lulusan SMA yang 

berprestasi luar biasa untuk menghasilkan calon guru yang berkualitas dunia;

3. Semua tingkatan pemda bertanggungjawab terhadap semua jenjang pendidikan 

(termasuk PT), dan pembagian tanggungjawab sebagai berikut. 

• Provinsi: pendidikan guru, penggajian guru, kurikulum pendidikan akademik, 

pembangunan gedung sekolah, teknologi pendidikan, dan subsidi/bantuan bagi PT yang 

ada di wilayahnya;

• Kab/Kota: pemeliharaan dan perawatan sekolah, BOS, pengembangan program 

pendidikan life skills daerah, honorarium guru & tendik, dan subsidi/bantuan bagi PT 

yang ada di wilayahnya;

• Pemda Membangun sekolah yang otonom melalui manajemen berbasis sekolah (MBS);

• Pemda diberikan kewenangan untuk mendirikan pendidikan vokasi yang berbasis 

potensi daerah (semacam community college)  

1.



Untuk Terwujudnya Merdeka Belajar 

Perlu Transformasi 

Pendidikan dan Pelatihan Guru

28



Untuk Mewujudkan Merdeka Belajar, perlu Penyesuaian Kebijakan 
Pengelolaan Penddikan (makro dan mikro), antara lain:

• Sistem pengelolaan guru nasional yang kondusif untuk memacu profesionalisasi 
jabatan guru; 

• Perlu mulai difikirkan sebuah sistem pengelolaan guru yang profesional; salah 
satunya dengan mengkonsepkan guru profesional sebagai pegawai sekolah 
berdasarkan kontrak kerja dengan kepala sekolah;

• Memperbaiki sistem sertifikasi guru dengan promosi jabatan dan penggajian 
berbasis merit dengan memperkuat sistem pembinaan profesi berkelanjutan (CPD) 
sebagai bagian integral dari sertifikasi guru; 

• Salah satu bagian dari CPD adalah sistem pelatihan guru (secara nasional dan 
daerah) yang multi-simultan dan terkoneksi secara digital di seluruh wilayah 
nusantara; 

• Kepala sekolah adalah jabatan atau pemimpin profesional yang tidak dikonsepkan 
sebagai guru yang diberi tugas tambahan, tetapi harus dilengkapi dengan sistem 
pendidikan, CPD, dan rekrutmen melalui bursa nasional, dan

• Pembagian urusan pendidikan antar jenjang pemerintahan yang tidak berbasis pada 
jenjang pendidikan, tetapi berbasis fungsi pengelolaan pendidikan . 

29



Perlu Penyesuaian Peraturan Perundangan Bidang Penddikan, 
antara lain:

• Sistem pengelolaan guru nasional yang kondusif untuk memacu profesionalisasi jabatan guru; 

• Memperbaiki sistem sertifikasi guru dengan promosi jabatan dan penggajian berbasis merit 
dengan memperkuat sistem pembinaan profesi berkelanjutan (CPD); 

• Sistem pelatihan guru dan CPD secara nasional yang multi-simultan dan terkoneksi secara 
digital di seluruh wilayah nusantara; dan 

• Pembagian urusan pendidikan antar jenjang pemerintahan yang tidak berbasis pada jenjang 
pendidikan, tetapi berbasis fungsi pengelolaan pendidikan;

• Perlu melakukan beberapa penyesuaian legeslasi pendidikan, terutama antara UUSPN 
20/2003 dan UUPD 23/2014, antara lain terkait dengan: 

(1) Tata kelola dan penggajian Guru sebagai profesi; 

(2) Otonomi sekolah menuju terwujudkan sekolah-sekolah yang profesional; 

(3) Kurikulum sekolah yang terdivertifikasi dan terdesentralisasi;

(4) Reformasi LPTK untuk menghasilkan guru kresdensial yang bermutu dan mencetak para 
pemikir kebijakan yang mampu merespon kebijakan transformasi pendidikan, serta guru 
yang dapat mengembangkan inovasi pembelajaran ;

(5) Harmonisasi kebijakan & pengelolaan pendidikan antar-kementerian dan antara pusat 
dan daerah melalui penguatan presidential grip, melalui National Education Council (NEC) 
yang bertugas menyiapkan kebijakan presiden bidang pendidikan.
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Untuk Terwujudnya Merdeka Belajar 

Perlu Transformasi 

Manajemen Pendidikan Daerah dan 

Otonomi Sekolah

31



32

Reformasi Manajemen Pendidikan Daerah

1. Peningkatan kapasitas daerah dalam membuat kebijakan dan program 

pembangunan, termasuk fiskal untuk pendidikan

2. Penerapan sistem merit dalam manajemen pendidikan untuk menghindari

maraknya politisasi pendidikan dan para pemburu rente (rent seekers) 

3. Pengembangan kemampuan daerah dalam menyusun kurikulum/program 

sekolah yang menjadi urusannya, sesuai : keadaan, permasalahan, 

kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, untuk memacu pembangunan 

di daerah nya, 

4. Menyelenggarakan pelatihan guru sesuai standar yang ditetapkan oleh 

Pemerintah, bekerjasama dengan organisasi/lembaga profesional 

dan/atau LPTK

5. Mengembangkan kapasitas manajemen sekolah melalui MBS, 

profesionalisasi sekolah, dengan sistem merit
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Otonomi Sekolah dan manajemen Pembelajaran

1. Konsep: mutu pendidikan adalah kapasitas sekolah (school capacity) dalam mengelola 

sumberdaya secara efisien dan menciptakan iklim sekolah yang mencerdaskan, untuk 

membantu siswa belajar secara optimal, mandiri, dan terus-menerus;

2. Menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan memfungsikan Komite Sekolah 

untuk berkontribusi terhadap pemikiran dan sumberdaya pendidikan di sekolah

3. Mengkonsepsikan kembali kepala sekolah dari “guru yang diberi tugas tambahan” 

menjadi pemimpin sekolah yang profesional dengan rekrutmen berbasis merit, tanpa 

politisasi dalam seleksi kepala sekolah;

4. Kepala sekolah bukan sebagai atasan tetapi sebagai fasilitator yang bertugas 

menciptakan iklim profesional untuk memacu kekuatan kolektif guru, seperti: sistem 

pelatihan melalui kerjasama guru sejenis; best practices, sistem insentif dan disinsentif, 

dan motivator (performance applauder);

5. Sekolah dengan status professionalitas tertinggi perlu disertifikasi sebagai sekolah 

otonom yang berwenang penuh untuk memperoleh “hibah” dari pemerintah dan sumber

lain untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan bermutu secara otonom

(charter school); 



Beberapa Asumsi Otonomi Sekolah

1. Mutu pendidikan nasional adalah agregat mutu sekolah sebagai refleksi dari kontinuitas

antara kebijakan/program pemerintah, kebijakan/program pemda, serta pembelajaran di

sekolah;

2. Keberhasilan kebijakan pendidikan pada akhirnya harus diukur dari kapasitas sekolah

sebagai satuan pendidikan yang otonom, dipimpin kepala sekolah yang profesional dan

dilaksanakan oleh guru-guru yang professional sebagai suatu tim yang kuat.

3. Mutu pendidikan ditentukan oleh kemampuan pemerintah di semua tingkat termasuk sekolah

untuk melahirkan dan melaksanakan kebijakan dan program pendidikan yang bermutu di 

setiap tingkat tersebut

4. Mutu pendidikan tidak diukur dari para siswa menguasai konten ilmu pengetahuan (teori) 

tetapi dari kemampuan mereka untuk belajar sepanjang hayat, didukung oleh literasi dasar

dan literasi digital yang kuat;

5. Perlu transformasi Ujian Nasional dari pengukuran prestasi belajar akademik menjadi 

pengukuran kemampuan literasi dasar, literasi digital dan HOTS.
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