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Executive Summary  

Pelayanan publik merupakan salah satu peran mulia yang sudah 

sejatinya diperankan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya. Namun, peran tersebut, dalam 

prakteknya, belum tentu secara otomatis dapat terjalankan sesuai dengan 

harapan masyarakat. Kurangnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik 

seringkali dianggap sebagai penyakit yang serius dalam birokrasi pelayanan. 

Masalah-masalah pelayanan tersebut juga masih dialami oleh Indonesia. 

Keterbatasan pemerintah dalam memenuhi semua kebutuhan masyarakat 

mengingat kompleksitas yang ditemukan di lapangan menjadi salah satu kendala 

dalam pemenuhan pelayanan publik.  

Sejauh ini pelayanan publik selalu mendapat kritik dan sorotan yang cukup tajam 

dari masyarakat. Pelayanan yang mahal, memakan waktu lama, bertele-tele, 

tidak profesional merupakan hal-hal yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat 

apabila berurusan dengan instansi publik. Rendahnya kualitas pelayanan publik 

yang dilakukan oleh sebagian aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya seringkali memunculkan ketidakpuasan publik. Birokrasi yang 

panjang dan berbelit-belit, ditambah dengan adanya tumpang tindih 

kewenangan menyebabkan proses pelayanan publik menjadi panjang sehingga 

membuka peluang munculnya kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, serta 

diskriminasi pelayanan. 

Mekipun dasar hukum untuk meningkatkan pendidikan berkualitas sangat kuat, 

namun setelah enam dekade merdeka persoalan pendidikan masih juga menjadi 

momok besar bagi setiap pemerintahan. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) menjelaskan sejumlah persoalan yang masih dihadapi oleh 

bangsa Indonesia saat ini. 

Dalam hal partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan 

di Indonesia, ada  beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain pola 

penyeragaman secara nasional sistem partisipasi masyarakat dianggap tidak 
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akan efektif, perlu partisipasi berbagai model,  partisipasi masyarakat hanya 

pada saat perencanaan dan budgeting namun belum pada bentuk monitoring dan 

evaluasi, sosialisasi kebijakan belum dilaksanakan, sehingga masyarakat kurang 

berpartisipasi baik dalam bentuk dana maupun tenaga, partisipasi masyarakat 

akan timbul apabila ada kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. 

Agar kondisi kondusif perlu ada regulasi dan akuntabilitas dalam pelayanan dan 

perlu dibuat standar pelayanan minimal, sistem belum mapan, otonomi daerah 

belum dipahami baik oleh legislatif maupun eksekutif.  

Dalam implementasinya partisipasi yang berkembang di beberapa daerah di 

Indonesia cenderung bersifat terbatas, elitis, serta keterbatasan kapasitas serta 

terjadi asimetris informasi. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi tentang 

kebijakan kepada masyarakat akibat dari kurang berjalannya sosialisasi 

kebijakan.  

Peta Statistik pendidikan yang dipublikasikan oleh Worldbank menunjukkan 

beberapa indikator pendidikan di Indonesia, India, Thailand dan Philippina dari 

tahun 1985 sampai 2005. Dalam profil tersebut indikator pendidikan di beberapa 

negara tersebut dibagi ke dalam 8 cluster indikator yaitu: konteks sosio-ekonomi 

(socio-economic context), struktur dan cakupan sistem (structure and coverage 

of the system),  perputaran pelajar (student flow) pada tingkat sekolah dasar dan 

menengah,  .pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan (public 

expenditure on education), rasio murid terhadap guru (ratio of pupils to 

teachers), indeks persamaan jender (gender parity index), dan tingkat 

partisipasi swasta (private sektor enrollment share). Namun demikian, pada 

tahun 2005 peringkat Indonesia turun menjadi peringkat kedua dengan nilai 

117.3 persen, sementara itu, India yang tadinya peringkat terakhir (keempat) naik 

menjadi peringkat pertama dengan nilai 119.2 persen. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa dari tahun 1985 sampai tahun 2005, India cukup berhasil 

dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarat pada pendidikan dasar.  

Dengan demikian, dalam partisipasi kotor tingkat pendidikan menengah, 

Philippina dan Thailand lebih berhasil dibandingkan negara lainnya termasuk 

Indonesia.           
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Keberagaman masyarakat India tersebut relatif kompleks yang diindikasikan 

dengan multi-agama, multi-budaya, multi-bahasa, dan demokrasi multi-partai. 

Di tengah keberagaman masyarakatnya, Pemerintah Negara ini memiliki 

komitmen yang besar untuk mewujudkan “Education for All” (pendidikan 

untuk semua). Salah satu wujud komitmen tersebut adalah komitmen 

pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dengan target 6 

persen dari GDP dimana setengahnya merupakan earmaked untuk pendidikan 

dasar dan menengah. Komitmen ini ditujukan untuk meningkatkan akses 

terhadap kualitas pendidikan dasar. 

Sedangkan di Thailand, melalui pendidikan untuk semua anggota masyarakat, 

Negara tersebut ingin mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lainnya 

yang sudah relatif maju termasuk Jepang, Singapura, dan Malaysia. Namun 

demikian, visi pendidikan Thailand memiliki keunikan yaitu tidak hanya terfokus 

pada peningkatan kualitas pendidikan tetapi juga pembangunan moral serta 

faham pembalajaran (learning) dalam dimensi yang luas, tidak hanya dalam 

pendidikan formal.  

Pemerintah Thailand tidak menempatkan pendidikan sebagai entitas tersendiri 

yang terpisah dari entitas-entitas lainnya. Justru sistem pendidikan di Thailand 

menempatkan moral sebagai landasan berpijak (fondasi) dan kecukupan 

ekonomi sebagai penguat pijakan (penopang) . Tanpa moral, pembangunan akan 

terseok-seok karena banyaknya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan 

pribadi. Sedangkan tanpa kecukupan ekonomi, daya beli masyarakat menjadi 

sangat rendah sehingga tidak dapat mengkonsumsi berbagai produk atau 

layanan termasuk layanan pendidikan. 

Hak dan prinsip dasar partisipasi masyarakat di Indonesia dituangkan dalam 

instrumen hukum yang mengatur perencanaan, pengelolaan tata pemerintahan, 

proses penyusunan legislasi, dan pemerintahan daerah. Dalam instrumen hukum 

tersebut partisipasi masih dituangkan sebagai hak, prinsip, dan tujuan tata 

pemerintahan. Sedangkan ketentuan mengenai proses dan kelembagaan 

partisipasi warga dituangkan dalam instrumen hukum dan kebijakan pemerintah 

yang bersifat sektoral.  
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Pada sektor pendidikan, kerangka hukum dan kebijakan bukan hanya 

menekankan pentingnya partisipasi warga melainkan juga desain kelembagaan 

yang memungkinkan partisipasi warga dapat berjalan.      

Kebijakan pendidikan di Indonesia dituangkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 , setiap 

warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang 

bermutu, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, warga 

negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil 

berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, warga negara yang memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, 

setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan 

sepanjang hayat. Sedangkan kewajiban warga negara adalah, setiap warga negara 

yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan 

dasar dan Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan 

penyelenggaraan pendidikan. 

Selain memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pendidikan, UU No.20/2003 juga menyebutkan kelembagaan serta ruang 

lingkup lembaga yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam pendidikan. Menurut UU ini, ”..Masyarakat berperan dalam peningkatan 

mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan 

evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite 

sekolah/madrasah..”. 

Kebijakan lebih lanjut mengenai Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 

dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasionaal No. 044/U/2002 

tanggal 2 April 2002 tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah. Menurut 

keputusan menteri ini, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan  

badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis  dengan 

satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. 
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Sedangkan acuan operasional partisipasi masyarakat di Thailand adalah regulasi-

regulasi yang dikeluarkan Perdana Menteri tentang Listening to the Public 

(mendengarkan suara masyarakat), B.E. 2539 (1996). Dengan diberlakukannya 

kebijakan tersebut, maka istilah “public hearing” menjadi sangat populer dalam 

isu kebijakan publik di Thailand. Partisipasi masyarakat tidak hanya terjadi pada 

level makro seperti public hearing untuk perumusan agenda kebijakan, tetapi 

juga pada level mikro sektoral. Pada level mikro ini juga memiliki peran yang 

sangat penting karena menyangkut pelayanan langsung (direct services) yang 

dapat dinikmati oleh masyarakat. Salah satu sektor penting ini adalah sektor 

pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah.  

Partisipasi masyarakat di Thailand secara langsung diakomodasi dalam School 

Board Community. Institusi ini berada pada level sekolah sebagai mitra sekolah 

dalam pengelolaan sekolah. Keanggotaan board ini adalah terdiri dari perwakilan 

orang tua murid, guru, dan para biksu.  

Landasan hukum kebijakan partisipasi masyarakat di Filipina diatur Konstitusi 

1986. Dalam konstitusi tersebut terkandung nilai-nilai demokrasi yang 

terefleksikan tidak hanya dalam partisipasi perwakilan (representative 

democracy) tetapi juga partisipasi langsung (direct democracy).    

Pelajaran (lesson learned) dari beberapa negara bagi pengembangan partisipasi 

di Indonesia, antara lain berkembangnya wacana CSR di Indonesia perlu  

dijadikan momentum advokasi CSR untuk sekolah, pengembangan sistem self-

sufficiency perlu diadvokasikan dan diinstitusionalkan, prinsip right based 

policy perlu diadvokasikan dan diinstitusionalkan, di setiap daerah perlu 

dikembangkan beberapa sekolah internasional dengan menggunakan bahasa 

Inggris, perlu dikembangkan report card system pendidikan pada level 

kabupaten, kecamatan dan desa, perlu menjadikan beberapa lembaga agama 

(misal: DKM dan pesantren).  

Untuk mengembangan partisipasi masyarakat diperlukan beberapa prasyarat 

antara lain : pertama, Inisiatif Pemerintah Daerah. Salah satu hakekat 

diberlakukannya desentralisasi adalah agar proses penyelenggaraan negara dapat  
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lebih efektif dan responsive serta terciptanya good governance. Untuk mengawal 

tercapainya tujuan tersebut maka diperlukan partisipasi masyarakat. Sementara 

itu, partisipasi masyarakat akan sulit terbangun apabila tidak ada inisiatif 

Pemerintah Daerah untuk membuka ruang partisipasi tersebut. Sebagai contoh, 

berkembangluasnya partisipasi masyarakat di daerah Karnataka, India, antara 

lain disebabkan oleh adanya inisiatif Pemerintah Daerah tersebut untuk 

mengembangkan partisipasi masyarakat.  Kedua. Good Societal Governance. 

Seringkali peran serta masyarakat ”diwakili” oleh lembaga swadaya masyarakat 

dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Namun, para aktor tersebut dalam 

menjalankan perannya belum tentu betul-betul merepresentasikan kepentingan 

masyarakat yang sesungguhnya. Dalam prakteknya, peluang partisipasi 

masyarakat dapat dimanfaatkan oleh oknum ”aktivis masyarakat” untuk 

mendapatkan keuntungan finansial dari pemerintah maupun para donor. Untuk 

itu, harus ada advokasi good societal governance yang dapat dijadikan prinsip 

bersama dalam penyelenggaraan negara. Ketiga, Membangun kepedulian 

dan pelatihan masyarakat. Sesuai dengan prinsip Good Governance, 

stakeholder penyelenggara negara bukan hanya pemerintah tetapi juga 

masyarakat dan dunia usaha. Khusus partisipasi masyarakat diperlukan 

kepedulian (awareness) dan kekmampuan masyarakat dalam memahami proses 

partisipasi serta substansi bidang yang dipartisipasikan. Oleh karena itu, 

diperlukan pembangunan kepedulian warga dan pelatihan warga.  

 

 

 

 

 

 

 

 




