
 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

DISKUSI PRODUKTIF  

“Menghapus Kesenjangan Pendidikan” 

 

Waktu  :  Senin, 20 Mei 2013 pukul 14.00 – 17.00 
Tempat  :  Hall Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih No. 34 Jakarta Pusat 
 
Peserta  :  49 orang, terdiri dari : 

a. Tokoh dan pakar pendidikan 
b. Institusi pendidikan 
c. Media massa 
d. NGO pendidikan 
e. Guru 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi : 

 Kesimpulan : 

1. Program peningkatan kualitas pendidikan yang sementara ini sudah dilakukan oleh pemerintah, 

secara umum patut kita apresiasi 

 

2. Dengan banyaknya referensi yang kita lihat, pada kenyataannya banyak terjadi kesenjangan 

antara visi misi kebijakan pemerintah dengan capaiannya yang masih rendah terkait 

peningkatan kualitas guru dan elemen pendidikan. Hal tersebut lebih mirip seperti jigsaw atau 

potongan teka-teki yang tidak jelas harus bagaimana disusun dan apa bentuknya 

 

3. Hal tersebut terjadi karena  program yang dijalankan pemerintah bersifat mekanis dan massal, 

tidak bisa diterapkan di lapangan 

 

4. Oleh karena itu, bukan hanya untuk memperpendek panjang dan buramnya rantai birokrasi 

program pendidikan dari pemerintah, maka kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Juga harus ada desain yang 

memungkinkan untuk meng-insert semua hal terkait pendidikan, walaupun kecil, dalam 

keseharian 



 

 

5. Inisiatif kalangan swasta yang sudah dilakukan selama ini dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan walaupun hanya seakan ada dalam sekup yang kecil, tapi sebenarnya itu menjadi 

terobosan yang sangat menginspirasi bagi pemerintah 

 

6. Berbagai data ditemukan di lapangan setelah bergeraknya masyarakat baik secara pribadi 

maupun membentuk kelompok (NGO), antara lain: belum adanya implementasi yang tuntas dari 

setiap kebijakan pemerintah, permasalahan guru dan berbagai elemen pendidikan lainnya, 

kesalahan dalam proses rekrut, kurangnya pembekalan, dan lain-lain 

 

 

 Rekomendasi : 

1. Kerjasama antara NGO dan pemerintah untuk mendata ketimpangan yang ada, lalu mencatat 

apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita bersama dalam hal pendidikan di negara yang besar ini 

 

2. Untuk menanggulangi kesenjangan antara perkembangan pendidikan dengan teknologi, perlu 

adanya pelatihan guru dan perangkat pendidikan terkait hal penggunaan teknologi 

 

3. Menyelaraskan Visi Pendidikan dengan Visi Pembangunan Negara 

 


