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AKREDITASI SEKOLAH SEBAGAI ELAN VITAL PENINGKATAN MUTU 
PENDIDIKAN DI INDONESIA 

Hatta Fakhrurrozi 

 
Abstrak 

The National Education System, as a reference for implementing 
education in Indonesia, has a role as a minimum standardization of 
educational institutions that are currently developing in Indonesia. 
National Education System is a basic reference for the education 
system that has developed in various societies, related to curriculum, 
educational models, institutional standards, output standards and 
teacher standards. National Education System is important because 
without national standards, education in Indonesia will experience 
extraordinary inequality between urban areas and rural areas or 
disadvantaged areas. National Education System must be understood 
as a generally accepted minimum standard. Related to that, the 
government through the National Accreditation Board tries to control 
the quality of outputs and performance of educational institutions in 
various regions by using minimum standards that can be applied in 
the regions. Every educational institution needs a useful assessment 
to evaluate the performance of an educational institution. In general, 
the assessment aims to find out the deficiencies that exist in order to 
be repaired or developed in the future. This article seeks to discuss 
the role of the National Accreditation Board in improving the quality 
of education in Indonesia. 

Abstrak 

Sistem  Pendidikan Nasional, sebagai kerangka acuan implementasi 
pendidikan di Indonesia, memiliki peran sebagai standardisasi 
minimal lembaga pendidikan yang berkembang saat ini di Indonesia. 
Sisdiknas merupakan acuan dasar sistem pendidikan yang telah 
berkembang di berbagai masyarakat, terkait kurikulum, model 
pendidikan, standar kelembagaan, standar output dan standar guru. 
Sisdiknas menjadi penting mengingat tanpa standar nasional maka 
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pendidikan di Indonesia akan mengalami ketimpangan luar biasa 
antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan atau daerah 
tertinggal. Sisdiknas harus dipahami sebagai standar minimal yang 
berlaku umum. Terkait dengan itu, pemerintah melalui Badan 
Akreditasi Nasional berusaha mengontrol mutu output dan kinerja 
lembaga pendidikan di berbagai daerah dengan menggunakan 
standar minimal yang dapat diterapkan di daerah-daerah. Setiap 
lembaga pendidikan memerlukan asesmen yang berguna untuk 
mengevaluasi kinerja sebuah lembaga pendidikan. Asesmen secara 
umum bertujuan untuk mengetahui kekurangan yang ada agar 
dilakukan perbaikan atau pengembangan pada masa yang akan 
dating. Artikel ini berusaha membahas peran Badan Akreditasi 
Nasional dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.  

Kata Kunci: Badan Akreditasi Nasional, mutu pendidikan 
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Pendahuluan  
Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan 

manusia. Eksistensi pendidikan memiliki urgensi yang berbanding 
lurus dengan kehidupan manusia itu sendiri. Melalui pendidikan 
manusia mentransfer ilmu pengetahuan, budaya, adat dan berbagai 
bentuk scientific heritage kepada generasi selanjutnya. Pendidikan 
juga berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia melalui 
berbagai inovasi dan pengembangan teknologi. Kehidupan manusia 
akan selalu berkembang dengan berbagai inovasi dalam teknologi 
sebagai salah satu output pendidikan.  

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup dalam 
kelompok-kelompok yang beragam. Keragaman komunitas 
masyarakat di dunia ini memiliki cirri khas masing-masing, yang 
menjadi perbedaan antar kelompok. Keragaman tersebut juga 
mempengaruhi karakteristik model pendidikan yang berkembang 
dalam suatu masyarakat. Setiap anak manusia dilahirkan di dalam 
suatu habitus kebudayaan dalam masyarakat lokalnya. Masyarakat 
lokal berdasarkan tradisi mempunyai mekanisme di dalam mendidik 
calon anggotanya1. Pendidikan pertama kali didapatkan seorang 
individu dari keluarga, karena keluarga merupakan pranata terkecil 
dalam masyarakat. Selanjutnya, individu m.elanjutkan pendidikan 
dalam masyarakat sebagai bagian dari sebuah komunitas. Keluarga 
dan masyarakat memiliki tujuan yang sama yakni untuk menjaga 
keberlangsungan hidup masyarakat melalui dunia pendidikan. 

Keberagaman masyarakat berakibat pada heterogenitas need 
and demand masyarakat. Hal ini juga berbanding lurus dengan 
kebutuhan akan pendidikan, tidak terkecuali juga lembaga 
pendidikan. Pendidikan memerlukan sebuah kelembagaan untuk 
mengorganisir alur dan corak pendidikan sesuai need and demand 
yang berkembangan di masyarakat. Hal ini secara tidak langsung 
melatarbelakangi berdirinya berbagai lembaga pendidikan di 
masyarakat. Lembaga pendidikan di masyarakat merupakan simbol 
kemapanan sistem pemerintahan pada masyarakat tertentu. Hal 
yang sama juga berlaku dalam kelompok yang lebih besar, yaitu 
Negara. Negara dengan peradaban yang tinggi akan selalu ditopang 
dengan sistem pendidikan yang bonafit dan berkualitas. 

                                                           
1 Tilaar, Manifesto Pendidikan Nasional; Tinjauan dari Perspektif 

Postmodernisme dan Studi Kultural, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2005), 
113. 
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Sistem  Pendidikan Nasional, sebagai kerangka acuan 
implementasi pendidikan di Indonesia, memiliki peran sebagai 
standardisasi minimal lembaga pendidikan yang berkembang saat ini 
di Indonesia. Sisdiknas merupakan acuan dasar sistem pendidikan 
yang telah berkembang di berbagai masyarakat, terkait kurikulum, 
model pendidikan, standar kelembagaan, standar output dan standar 
guru. Sisdiknas menjadi penting mengingat tanpa standar nasional 
maka pendidikan di Indonesia akan mengalami ketimpangan luar 
biasa antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan atau daerah 
tertinggal. Sisdiknas harus dipahami sebagai standar minimal yang 
berlaku umum. Terkait dengan itu, pemerintah melalui Badan 
Akreditasi Nasional berusaha mengontrol mutu output dan kinerja 
lembaga pendidikan di berbagai daerah dengan menggunakan 
standar minimal yang dapat diterapkan di daerah-daerah. Setiap 
lembaga pendidikan memerlukan asesmen yang berguna untuk 
mengevaluasi kinerja sebuah lembaga pendidikan. Asesmen secara 
umum bertujuan untuk mengetahui kekurangan yang ada agar 
dilakukan perbaikan atau pengembangan pada masa yang akan 
datang. 

 
Akreditasi sebagai asesmen evaluatif dunia pendidikan 

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) 
sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi 
diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan 
kinerja sekolah2. Akreditasi sekolah berfungsi: (a) 
untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana 
kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang 
terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan 
berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah, (b) 
untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat 
mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan 
memenuhi harapan atau keinginan masyarakat, dan (c) untuk 
kepentingan pengembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan 
peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari 
hasil akreditasi3. 

                                                           
2 Salah satu dasar hukum akreditasi sekolah adalah Undang Undang No. 20 

Tahun 2003 Pasal 60, Peraturana Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 & 87 dan 
Surat Keputusan Mendiknas No. 87/U/2002 

3 https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/03/akreditasi-sekolah/   
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Mengingat fungsi akreditasi yang penting bagi perkembangan 
lembaga pendidikan, maka sudah seyogyanya setiap lembaga 
pendidikan berkembang sesuai dengan alur yang telah ditetapkan 
dalam nilai-nilai akreditasi, karena tidak semua lembaga pendidikan 
dapat diakreditasi. Setidaknya terdapat beberapa syarat agar sebuah 
lembaga pendidikan dapat diakreditasi, diantaranya: (a) memiliki 
surat keputusan kelembagaan (UPT); (b) memiliki siswa pada semua 
tingkatan; (c) memiliki sarana dan prasarana pendidikan; (d) memiliki 
tenaga kependidikan; (e) melaksanakan kurikulum nasional; dan (f) 
telah menamatkan siswa. Setelah memenuhi syarat tersebut, sekolah 
dapat mengajukan akreditasi dengan mengikuti prosedur sebagai 
berikut: (a) pengajuan permohonan akreditasi dari sekolah; (b) 
evaluasi diri oleh sekolah; (c) pengolahan hasil evaluasi diri; (d) 
visitasi oleh asesor; (e) penetapan hasil akreditasi; (f) penerbitan 
sertifikat dan laporan akreditasi4. 

Nilai akreditasi ditentukan oleh hasil assesmen yang telah 
dilakukan oleh tim asesor. Dapat dikatakan bahwa penentu 
keberhasilan akreditasi berada di tangan asesor sebagai 
perpanjangan tangan dari Badan Akreditasi Nasional. Dalam hal ini, 
seorang asesor dituntut untuk bekerja professional sesuai dengan 
tupoksi yang diembannya. Profesionalisme merupakan integritas diri 
dan independensi seorang asesor. Profesionalisme asesor sangat 
penting dalam tugas asesmen kinerja lembaga pendidikan, sama 
halnya dengan Badan Akreditasi Nasional itu sendiri. Profesionalisme 
asesor dapat diterjemahkan dalam beberapa hal berikut ini: 
1. Objektif; akreditasi Sekolah/Madrasah pada hakikatnya 

merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan 
penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu 
Sekolah/Madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai 
aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas 
dan benar untuk memperoleh informasi tentang kebera-daannya. 
Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang 
sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan 
maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait 
dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. 

2. Komprehensif; dalam pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah, 
fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu 
saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang 

                                                           
4 Ibid. 
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bersifat menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat 
menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan 
Sekolah/Madrasah tersebut. 

3. Adil; dalam melaksanakan akreditasi, semua Sekolah/Madrasah 
harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atas 
dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang 
status Sekolah/Madrasah baik negeri ataupun swasta. 
Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan 
mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif. 

4. Transparan; data dan informasi yang berkaitan dengan 
pelaksanaan akreditasi S/M seperti kriteria, mekanisme kerja, 
jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus 
disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja 
yang memerlukannya. 

5. Akuntabel; pelaksanaan akreditasi S/M harus dapat 
dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun 
keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan5. 

Oleh karena itu, seorang asesor hendaknya memiliki 
kompetensi seperti: 
a. memiliki pengetahuan tentang sekolah/madrasah; 
b. memiliki kemampuan, kompetensi, dan integritas diri serta 

komitmen untuk melaksanakan tugas; 
c. memahami dan menguasai konsep serta prinsip-prinsip dasar 

akreditasi sekolah/madrasah termasuk mekanisme pelaksanaan 
visitasi; 

d. mampu menggunakan perangkat akreditasi dan program aplikasi 
penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi; 

e. memiliki kemampuan untuk menggali berbagai data dan 
informasi yang esensial, akurat, dan valid serta komprehensif 
untuk menggambarkan kelayakan sekolah/madrasah; 

f. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta berhasil 
memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh BAN-S/M dan 
ditandatangan Ketua BAP-S/M6;  

                                                           
5 https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/07/22/sekilas-tentang-

kebijakan-akreditasi-sekolah/ 
6 https://suaidinmath.files.wordpress.com/2012/04/5-profesionalisme-

asesor.pptx, diakses pada 27 Maret 2019. 
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Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di 
Indonesia dilakukan secara massif. Setidaknya dua unsur penting 
dalam dunia pendidikan mendapat prioritas dari pemerintah, yaitu 
infrastruktur pendidikan, dan kurikulum pendidikan. Upaya 
peningkatan infrastruktur pendidikan sudah dimulai sejak tahun 2005 
dengan diluncurkannya program Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS)7. Implementasi dana BOS dilaksanakan pada sekolah dasar dan 
sekolah menengah.  
Pemerintah, secara serius, berusaha meningkatkan mutu output 
pendidikan di Indonesia. Melalui program pembagian dana bos, 
pemerintah bertujuan untuk: 1) menggratiskan seluruh siswa miskin 
di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, 
baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta; 2) menggratiskan 
seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional 
sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) 
dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI); 3) meringankan beban biaya 
opersional sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Hal tersebut 
menggambarkan bahwa program BOS bermanfaat pada penuntasan 
wajib belajar 9 tahun, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama negeri maupun swasta. Sekolah program kejar Paket A dan B 
serta SMP terbuka tidak termasuk dalam sasaran dari PKPS-BBM 
(Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak) 
bidang pendidikan, karena hampir semua komponen dari ketiga 
program tersebut dibiayai oleh pemerintah8.  
   
Potret Lembaga Pendidikan di Indonesia; Peringkat pendidikan 
Indonesia di dunia 
Mengacu pada data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks 
Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu 
komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan 
penghasilan per kepala, menunjukkan bahwa indeks pengembangan 
manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, 
Indonesia menempati urutan ke-102 pada 1996, ke-99 pada 1997, ke- 

                                                           
7 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan untuk 

membebaskan biaya operasional pendidikan mencapai Rp 243,28 triliun 
sepanjang 2005 hingga 2013. https://www.beritasatu.com/pendidikan/178736-
sepanjang-2005-2013-pemerintah-kucurkan-dana-bos-rp-24328-triliun.html, diakses 
online pada tanggal 28 Maret 2019. 

8  (Santoso, 2007: 20). 
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105 pada 1998, dan ke-109 pada 19999. Data ini kemudian diperkuat 
dengan survai Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas 
pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di 
Asia. Posisi itu berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The 
World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing 
yang rendah, hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang 
disurvai di dunia. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga 
ditunjukkan data Balitbang (2003), bahwa dari 146.052 SD di 
Indonesia ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapatkan 
pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). 
Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya 8 sekolah yang 
mendapatkan pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years 
Program (MYP). Dan, dari 8.036 SMA ternyata hanya 7 sekolah saja 
yang mendapatkan pengakuan dunia dalam kategori The Diploma 
Program (DP)10. 
 
Kualitas Pendidikan yang Menurun 
Terdapat banyak factor yang menyebabkan peringkat Indonesia 
berada di nomor urut bawah ranking pendidikan di dunia. Penyebab 
rendahnya mutu pendidikan di Indonesia diantaranya sebagai 
berikut. Pertama, Kurang meratanya lembaga pendidikan berkualitas 
global. Pendidikan dengan manajerial yang bagus di Indonesia, secara 
umum, hanya terdapat di perkotaan atau daerah yang terletak di 
sekitar kota. Infrastruktur pendidikan belum merata sampai ke 
pelosok pedesaan. Begitu juga dengan kelengkapan literature dan 
jaringan internet. Dalam banyak kasus, siswa harus menempuh 
perjalanan berjam-jam, atau berjalan kaki menyeberangi sungai, 
terkadang siswa juga harus melalui banyak rintangan hanya untuk 
sekedar ingin mengikuti pelajaran di sekolah. Kondisi ini semakin 
lengkap dengan sarana transportasi yang kurang memadai, di 
samping juga infrastruktur jalan raya yang kurang bagus. Dalam 
kondisi seperti tu, pendidikan tidak akan dapat dlaksanakan secara 
efektif dan efisien. Pendidikan juga tidak akan dapat mengejar 
standardisasi kualitas outputnya.  

Meskipun pemerintah telah berupaya keras 
menyeimbangkan kualitas output pendidikan di perkotaan dan 

                                                           
9 https://journal.uny.ac.id/index.php/wuny/article/download/3528/pdf. 

diakses online pada 28 Maret 2019 
10 Ibid. 
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pedesaan, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan 
di pedesaan atau daerah terpencil kebanyakan memiliki standar di 
bawah ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Terdapat 
banyak sekolah yang minim fasilitas dan sarana-prasarana, minim 
buku dan akses ke perpustakaan, minim teknologi dan akses internet, 
minim infrastruktur jalan raya dan akses angkutan umum, dan 
semisalnya. Jumlah masyarakat di pedesaan, jika dibandingkan 
dengan jumlah penduduk di perkotaan, cukup besar dan secara 
demografis, penduduk pedesaan berbanding lurus dengan penduduk 
di perkotaan. Artinya, pembangunan sarana dan prasarana 
pendidikan sudah seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat di 
pedesaan, begitu juga dengan pembangunan infrastruktur. Dalam 
kondisi yang minimal tersebut, proses pendidikan tidak akan dapat 
dilaksanakan secara efektif dan efisien, apalagi jika dipaksakan untuk 
mengejar standardisasi nasional. 

Kedua, kompetensi guru yang kurang memadai. UU No. 14 
Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 tentang guru dan dosen menyatakan 
bahwa:  Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 
melalui pendidikan profesi11.  

Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan pemahaman 
terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 
evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Adapun 
kompetensi pedagogik meliputi: mengenal anak didiknya, menguasai 
teori-teori tentang pendidikan, bahan pelajaran, macam-macam 
teknik dan metode pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) serta mengevaluasi proses dan hasil 
pembelajaran. Termasuk dalam Kompetensi paedagogik juga 
Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan 
untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan 
pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, 
menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta 
didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta 
menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 

Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang 
mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

                                                           
11 UU No. 14 Tahun 2005 
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berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 
Secara rinci kompetensi kepribadian meliputi: 
1. Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai 

dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki 
konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.  

2. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam 
bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.  

3. Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang 
didasarkan pada kemamfaatan peserta didik, sekolah dan 
masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan 
bertindak.  

4. Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang 
berpengaruh positif terhadappeserta didik dan memiliki perilaku 
yangh disegani.  

5. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputibertindak 
sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka 
menolong) dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 

Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk 
berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, 
tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat 
sekitar. Kompetensi social meliputi diantaranya; 1) Bersikap inklusif, 
bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan 
jenis kelamin, agara, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan 
status sosial keluarga; 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan 
santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan 
masyarakat; 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah 
NKRI yang memiliki keragaman sosial budaya; 4) Berkomunikasi 
dengan lisan maupun tulisan; 5) Mampu berkomunikasi dan bergaul 
secara efektif dengan peserta didik memiliki indikator esensial: 
berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik; 6) Mampu 
berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik 
dan tenaga kependidikan; dan 7) Mampu berkomunikasi dan bergaul 
secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat 
sekitar. 

Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi 
pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup 
penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan 
substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan 
terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kompetensi 
professional meliputi: 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan 
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pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu; 2) 
Mengusai standar kompentensi dan kompetensi dasar mata 
pelajaran/bidang pengembangan yang diampu; 3) Mengembangkan 
materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; 4) 
Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 
melakukan tindakan reflektif; 5) Memanfaatkan TIK untuk 
berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

Keempat kompetensi tersebut merupakan sebuah kesatuan 
integral yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam pelaksanaan 
proses pembelajaran. Kemampuan tersebut juga harus didukung 
dengan kelengkapan berkas penunjang seperti sertifikat, ijazah, surat 
keterangan, dan semisalnya. Penguasaan terhadap empat 
kompetensi tersebut tidak merata pada setiap guru yang ada di 
Indonesia, yang disebabkan berbagai factor baik internal maupun 
eksternal, yang pada akhirnya mempengarhui kualitas pendidikan di 
Indonesia.  

Ketiga, rendahnya kesejahteraan guru yang berbanding lurus 
dengan rendahnya prestasi siswa. Memotret kondisi pendidikan di 
Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dilakukan 
secara partial. Indonesia merupakan negara dengan perkembangan 
penduduk yang cepat. Penduduk Indonesia berkembang secara 
massif tersebar merata di daerah-daerah, terutama di daerah 
pedesaan dan pinggiran. Program Keluarga Berencana yang 
dicanangkan pemerintah kurang berhasil untuk menekan angka 
kelahiran penduduk, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. 
Masyarakat yang hidup di daerah pedesaan dan terpencil 
membentuk komunitas terbatas dengan sistem kehidupan adaptif. 
Mereka juga mendirikan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Pada 
praktiknya, guru-guru yang mengajar pada sekolah-sekolah tertinggal 
mendapat kesejahteraan yang rendah. Dalam beberapa kasus seperti 
di daerah ParigiMoutong-Poso, Sulawesi Tengah, para guru merasa 
tidak aman dan nyaman karena tempat mereka mengajar berdekatan 
dengan daerah teroris. Kondisi tersebut pada akhirnya menghasilkan 
output pendidikan yang setengah-setengah, minim prestasi dan tidak 
memenuhi standar pendidikan nasional. 
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Factor lain juga ditambahkan oleh Darmaningtyas12, yang 
menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan 
mutu pendidikan sulit untuk ditingkatkan antara lain: 
1. Kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional 

menggunakan pendekatan educational production function yang 
tidak konsekuen. Kebijakan ini hanya mengandalkan input yang 
baik untuk menghasilkan output yang baik, masalah proses 
hampir diabaikan. 

2. Penyelenggaraan pendidikan secara sentralistik dan Jawa sentris. 
Keputusan birokrasi dalam hal ini hampir menyentuh semua 
aspek sekolah, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi 
sekolah tersebut. Akibatnya, sekolah kehilangan kemandirian, 
motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan lembaganya. 

3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan masih 
kurang. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan hanya bersifat 
dukungan dana. Padahal yang lebih penting adalah partisipasi 
dalam hal proses pendidikan yang meliputi; (1) pengambil 
keputusan, (2) monitoring, (3) evaluasi, dan (4) akuntabilitas. 
Dengan demikian, sekolah dan masyarakat secara bersama-sama 
bertanggungjawab dan berkepentingan terhadap hasil 
pelaksanaan pendidikan, bukan sekolah yang bertanggungjawab 
kepada masyarakat terhadap hasil pelaksanaan pendidikan itu 
sendiri. 

 
 
Peran Badan Akreditasi Nasional dalam meningkatkan mutu 
pendidikan di Indonesia 
Pada masa sekarang, pendidikan berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 
31 dan UU No 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Salah satu prinsip gerakan reformasi dalam pendidikan adalah 
pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua 
komponen masyarakat melalui peran serta mereka dalam 
penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.Perubahan 
mendasar menuju paradigma pendidikan masa depan adalah 
pelaksanaan pendidikan berbasis sekolah atau madrasah pada tingkat 
pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi Perguruan  Tinggi 
pada tingkat pendidikan tinggi. Pembaharuan sistem pendidikan juga 

                                                           
12 Lihat Darmaningtyas. (2004). Pendidikan yang 

Memiskinkan.(Yogyakarta: Galang Press, 2004), 41-59. 
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meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola 
oleh pemerintah dan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, serta 
perbedaan pengelolaan antara pendidikan keagamaan dan 
pendidikan umum13. 
Kebijakan politik pendidikan pemerintah pada akhirnya mampu 
mendongkrak peringkat pendidikan Indonesia dari peringkat 108 
dunia menjadi peringkat  
  

                                                           
13 Andi Sulistyono, “Analisis Kondisi Pendidikan di Indonesia” dalam 

https://www.kompasiana.com/andisulistyo/551066d1813311c12cbc6dba/analisis-
kondisi-pendidikan-di-indonesia, diakses Online tanggal 31 Maret 2019. 
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