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BAB I. 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Di sadari oleh banyak negara bahwa pendidikan merupakan 

salah satu eskalator sosial penting dan alat transformasi 

sumberdaya manusia yang strategis baik pada tataran individu, 

kelembagaan, dan sosial yang lebih luas (masyarat/negara). 

Kesadaran ini tidak terkecuali ada pada para perancang 

pembangunan Indonesia. Hal ini termaktub di dalam Undang-

Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, yang penjabarannya dilakukan melalui berbagai 

kebijakan pokok dan program-program strategis, serta 

didukung oleh sejumlah peraturan, antara lain Undang-

Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

dimana kewenangan pengembangan pendidikan di setiap 

wilayah kabupaten kota dan kabupaten diberikan kepada 

pemerintah daerah untuk membangun pola perencanaan 
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pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi setempat yang 

kemudian dapat diusulkan ke pemerintah pusat (bottom-up).  

Hal ini menandakan bahwa pemerintah menyambut 

baik keprihatinan dan keinginan berbagai pihak untuk 

memajukan sektor pendidikan tanah air. Dengan demikian, 

kesiapan dan tindak lanjut pemerintah daerah sangat 

dibutuhkan untuk menyikapi permasalahan yang menjadi 

kendala pengembangan pendidikan di masing-masing wilayah. 

Pendidikan mempunyai cakupan yang luas. Kemajuan 

pendidikan suatu wilayah mengacu pada tiga aspek penting 

yang dikenal dengan Tiga Pilar Strategis Pendidikan, yakni: 1) 

Peningkatan akses pendidikan, 2) Peningkatan kualitas dan 

relevansi pendidikan, dan 3) Peningkatan tata kelola 

pendidikan. 

Peningkatan akses pendidikan menunjuk pada 

pemerataan dan kemudahan untuk mendapatkan pendidikan, 

sementara peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan 

menunjuk pada peningkatan mutu pendidikan seperti 

kurikulum yang relevan dengan kebutuhan daerah, kualitas 

proses pembelajaran, sarana dan prasarana, kualitas kelulusan, 

kualitas pendidik, dan biaya pendidikan. Tata kelola 

mencakup peningkatan sistem pengawasan sekolah yang 
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melibatkan pihak penyelenggara pendidikan, kementerian 

pendidikan nasional di daerah, pemerintah daerah, dan DPRD.  

Pencapaian Tiga Pilar Strategis Pembangunan 

Pendidikan Nasional sangat tergantung dari keadaan suatu 

wilayah. Kondisi geografis, potensi wilayah yang meliputi 

sumberdaya alam dan manusia, keadaan ekonomi, sosial, 

budaya, dan aksesibilitas merupakan faktor-faktor yang secara 

tidak langsung dapat mempengaruhi kemajuan sektor 

pendidikan. Sementara itu, perbandingan jumlah anak usia 

sekolah dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, 

kuantitas dan kualitas guru, kualitas kurikulum dan media 

pembelajaran, peran aktif orang tua dan penyelenggara 

pendidikan lain, merupakan faktor-faktor yang sangat 

menentukan dalam pengembangan sektor pendidikan di suatu 

wilayah. Faktor-faktor tersebut dapat menunjang tetapi bisa 

juga menghambat pencapaian Tiga Pilar Strategis 

Pembangunan Pendidikan Nasional jika tidak dimanfaatkan 

dan dikelola secara baik dan benar. Oleh karena itu, pemetaan 

masalah dalam rangka peningkatan dan pengembangan 

pendidikan yang didasarkan pada Tiga Pilar Strategis 

Pembangunan Pendidikan Nasional, menjadi penting untuk 

dilakukan di setiap daerah kota/kabupaten propinsi.  
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Oleh karena itu, pembangunan pendidikan harus 

dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan dinamis dengan 

memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

yang dihadapi suatu daerah. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Penyusunan Master Plan Pendidikan Kabupaten Sumba Barat 

Tahun 2010 – 2025 ini berlandaskan pada: 

1. Undang-undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31. 

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah. 

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah. 

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen. 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Master Plan Pendidikan Kabupaten Sumba Barat meliputi 

Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, Target dan Program 

Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 – 2025 yang 

unggul dengan memperhatikan keunikan keunggulan lokal. 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan penyusunan Master Plan Pendidikan Kabupaten 

Sumba Barat 2010 – 2030 adalah: 

1. Memetakan masalah dan peluang pembangunan 

pendidikan berdasarkan kondisi wilayah di Kabupaten 

Sumba Barat 

2. Menetapkan arah kebijakan, Strategi, Target dan Program 

Pembangunan di bidang Pendidikan Kabupaten Sumba 

Barat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. 

3. Memberikan pedoman dan arah dalam meningkatkan 

koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam 

Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. 
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1.5. Tahapan Penyusunan Master Plan Pendidikan 

Kabupaten Sumba Barat 2010 – 2025 

Penyusunan Master Plan Pendidikan ini dilakukan melalui 

sejumlah tahapan: 

1. Mengumpulkan data sekunder dan informasi berkaitan 

dengan kondisi aktual pendidikan dasar dan menengah, 

yakni meliputi: Data demografis anak sekolah, Data fisik 

sekolah, Kualitas dan kuantitas guru dan Data proses 

pembelajaran. 

2. Melakukan survey berkaitan dengan kondisi aktual 

pendidikan dasar dan menengah serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses pendidikan melalui wawancara 

dengan para stakeholder pendidikan. 

3. Melaksanakan FGD (Focused Group Discussion) dan 

wawancara mendalam (Indepth Interview) untuk menggali 

berbagai data kualitatif mengenai kondisi faktual yang 

mempengaruhi proses pendidikan. FGD dan wawancara 

mendalam ini melibatkan para stakeholder pendidikan. 

4. Melakukan analisis dan pengolahan data yang telah 

didapatkan dari tahapan sebelumnya. 
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5. Menyusun Dokumen Master Plan Pendidikan Kabupaten 

Sumba Barat 2010 – 2025 yang di dalamnya memuat hasil 

analisis terhadap Tiga Pilar Strategis Pembangunan 

Pendidikan, yaitu: Aksesibilitas Pendidikan, Kualitas dan 

Relevansi Pendidikan, dan Tata Kelola Pendidikan. 

 

 


