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Pentingnya Menyesuaikan Sistem dan Beradaptasi
dalam Inovasi Kebijakan



Ada ketidakselarasan dalam pembagian kewenangan dalam manajemen guru 
di tingkat nasional



Idealnya, semua elemen dalam sistem pendidikan selaras. Namun ...



Penerapan kebijakan insentif guru selama era desentralisasi

Di era desentralisasi, 

semakin banyak

daerah yang 

menerapkan

kebijakan insentif

untuk guru honorer.



Semakin banyak kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan insentif untuk guru honorer



Penerapan kebijakan bantuan pendidikan untuk siswa selama era desentralisasi



Semakin banyak kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan bantuan pendidikan untuk siswa



Upaya pemerintah daerah untuk mengadaptasi kebijakan pendidikan

Gowa

Yogyakarta

Bukittinggi



Bukittinggi: Peningkatan peran kepala sekolah dan partisipasi keluarga

Tujuan

Supervisi Silang

Untuk mengevaluasi kinerja guru 

secara obyektif

Tujuan Meningkatkan kapasitas orang tua 

dalam mendidik anak

Sekolah Keluarga



Yogyakarta: Partisipasi aktif orang tua dan masyarakat

Tujuan

Paguyuban Orang Tua

Memastikan mutu pendidikan

terjaga meskipun ada BOS
Menyediakan lingkungan yang kondusif

untuk belajar

Tujuan

Jam Belajar Masyarakat (JBM)



Gowa: Peningkatan Tingkat Partisipasi Sekolah

Tujuan

Satpol Pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)

• Mengatasi masalah

ketidakhadiran guru dan siswa

• Menjaga keamanan sekolah

Mengatasi rendahnya tingkat

kelulusan UN dan dropout

Tujuan



Key Takeaways

• Para pengambil kebijakan di daerah diharapkan untuk lebih

memprioritaskan perbaikan mutu pendidikan, bukan peningkatan

anggaran semata.

• Pemda memerlukan dukungan dalam mengembangkan inovasi

(program/kebijakan) pendidikan lokal. Pemerintah Pusat perlu

memetakan daerah yang perlu bantuan ekstra agar kebijakan yang 

dilahirkan dapat fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran.

• Penelitian dapat membantu pembuat kebijakan dalam

menyaring dan menyebarkan pelajaran yang didapat.

• Unsur masyarakat perlu dilibatkan dalam mendesain

dan menjalankan inovasi pendidikan.



Menyelaraskan Sistem dan Berkolaborasi
Harus Dilakukan untuk Meningkatkan

Kualitas Pendidikan di Indonesia

Semua elemen masyarakat harus turun tangan dalam membantu pemerintah
menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak Indonesia.
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