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Peran Kebudayaan dalam Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan 

Salah satu fungsi pendidikan yang amat penting dan strategis adalah 

mendorong perkembangan kebudayaan dan peradaban pada tingkatan sosial yang 

berbeda. Pada tingkat individu, pendidikan membantu mengembangkan potensi 

diri menjadi manusia yang berakblak mulia, berwatak, cerdas, dan kreatif. 

Selanjutnya, pendidikan juga menimbulkan kemampuan individu menghargai dan 

menghormati perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih 

terbuka dan demokratis. Dengan demikian, semakin banyak orang yang terdidik 

dengan baik, maka semakin dapat dijamin adanya toleransi dan kerjasama antar 

budaya dalam suasana yang demokratis sehingga akan membentuk integrasi 

budaya nasional dan regional. 

Kebudayaan Indonesia seharusnya menjadi kekuatan dalam pembangunan 

yang berkelanjutan. Tetapi, selama ini sebagian besar teori pendidikan yang 

digunakan dalam negeri ini mengambil teori dari luar yang relevansinya masih 

perlu dipertanyakan, sehingga perlu melakukan penemuan kembali kebudayaan 

Indonesia untuk dijadikan kekuatan pembangunan. Selama ini diakui bahwa 

sebagian besar buku teks yang beredar di Indonesia merupakan hasil pemikiran 

pakar asing, yang secara tidak sadar telah membuat masyarakat Indonesia telah 

mengalami penetrasi kebudayaan asing secara besar-besaran. Hingga kini 

ilmuwan Indonesia belum banyak yang mampu membikin ilmu sendiri, karena 

selama ini penelitian ilmiah di Indonesia tidak berkembang pesat. Paradigma 

modernisasi yang dominan di Indonesia selama ini melihat kebudayaan sebagai 

penghambat. Setiap bangsa dalam membangun dirinya sendiri senantiasa 

memiliki kekuatan sendiri dalam dinamika internalnya. Hal ini mampu 

mendukung dan menyukseskan pembangunann yang bersumber dari kebudayaan 

dan tradisi masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, kebudayaan dan tradisi 

tertentu tidak boleh dipandang sebagai penghambat, melainkan merupakan 

potensi dan kekuatan bagi proses kemajuan suatu bangsa. 
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Dengan gagalnya paradigma modernisasi sebagai landasan pembangunan, 

maka perlu memperkenalkan paradigma baru pembangunan dengan menggunakan 

kebudayaan Indonesia sebagai kekuatan dasar. Dalam Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional telah dimasukkan sebuah paradigma baru pendidikan yang 

mampu memperkaya kebudayaan Indonesia pada masa depan dan menjadikannya 

kekuatan pembangunan, yaitu : "Pemerintah kabupaten/kota mengelola 

pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis 

keunggulan lokal". Jika hal ini dapat diimplementasikan dengan baik, pendidikan 

dapat mengubah nasib masyarakat lokal pada khususnya dan bangsa Indonesia 

pada umumnya di masa depan. Pendidikan berbasis keunggulan lokal 

dimaksudkan selain peserta didik memiliki keakraban dengan lingkungan 

terdekatnya, juga untuk menghasilkan lulusan yang siap mengembangkan potensi 

lokal dan dengan keunggulan dan keunikan lokal tersebut dapat mengembangkan 

dalam era global. Selain itu, pendidikan berbasis keunggulan lokal ini dapat 

mencegah urbanisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan 

pembangunan daerah. 

 

Sistem Pendidikan Nasional  dan Arah Pendidikan Vokasi 

Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia bertujuan mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia lndonesia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. Sistem pendidikan juga harus menumbuhkan 

jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat 

kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, dan sikap menghargai jasa para pahlawan 

serta berkeinginan untuk maju. Iklim belajar mengajar yang dapat menumbuhkan 

rasa percaya diri sendiri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus 
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dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan 

berorientasi ke masa depan. 

Aspirasi masyarakat pada saat ini menunjukkan arus yang kuat bahwa 

pimpinan nasional perlu bertanggung jawab terhadap paradigma baru 

pembangunan nasional yang menitikberatkan upaya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia (SDM) menjadi subjek pembangunan di berbagai bidang 

kehidupan. Dalam pengembangan SDM, pendidikan memegang peranan kunci 

karena sebagai pendekatan dasar dan bagian penting dalam suprasistem 

pembangunan bangsa. Untuk itu, dalam rangka pengembangan SDM masa depan 

diperlukan reformasi yang mencakup upaya mereposisi sistem pendidikan 

nasional dalam pembangunan nasional, mempercepat implementasi kebijakan 

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan penyelenggaraan 

pendidikan, dan mengembangkan sistem pendidikan terpadu.  

Alasan pokok mereposisi sistem pendidikan nasional dalam pembangunan 

nasional, antara lain karena selama ini posisi pendidikan dipandang hanya sebagai 

bagian dari pembangunan sosial. Pendidikan tidak diletakkan sebagai sistem yang 

sama pentingnya dengan sistem-sistem lain dalam  pembangunan nasional yang 

meliputi sejumlah sistem yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial 

budaya, serta keamanan dan pertahanan. Di samping itu, pendidikan belum 

berperan secara optimal dalam mengembangkan SDM melalui pemerataan 

kesempatan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan secara terpadu, sehingga 

luaran (output) pendidikan lebih banyak yang menjadi masyarakat pencari pekerja 

(worker society), bukan masyarakat pencipta lapangan kerja (employee society) 

atau masyarakat pewirausaha (entrepreneurship society). Dengan demikian, 

pendidikan belum menjadi pemicu utama dalam pengembangan sumber daya 

manusia, tapi justru menjadi kontributor utama dalam peningkatan jumlah 

pengangguran. 

Penyelenggaraan pendidikan perlu direformasi sehingga mewujudkan 

pendidikan terpadu yang mencakup jalur, sistem, tujuan, kurikulum, proses 

pembelajaran, lokasi/wilayah, dan manajemen pendidikan. Keterpaduan 
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pendidikan ini mengandung misi untuk menghasilkan SDM yang kuat dalam 

keimanan dan ketakwaan, nilai-nilai moral serta kebangsaannya; menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi; dan memiliki kecakapan hidup yang fungsional untuk 

mengembangkan diri, mampu hidup mandiri, berwirausaha dan membuka 

lapangan kerja, serta menjadi subjek yang bertanggung jawab dan berperan aktif 

dalam pembangunan lokal, daerah, dan nasional. Strategi pembelajaran perlu 

direlevansikan dengan penerapan misi pendidikan dalam gerakan membangunan 

masyarakat desa/kota (community development) sehingga pendidikan berperan 

dalam menghasilkan SDM yang mampu menumbuhkan pembangunan yang 

berakar kuat di masyarakat sebagai fondasi yang kokoh bagi pembangunan daerah 

dan nasional. 

Memasuki era global, dunia pendidikan di Indonesia pada saat ini dan yang 

akan datang masih menghadapi tantangan yang semakin berat serta kompleks. 

Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara lain, baik dalam produk, 

pelayanan, maupun dalam penyaiapan sumber daya manusia. Pendidikan kejuruan 

dan vokasi sebagai salah satu sub sistem dalam sistem pendidikan nasional 

dengan peranannya mempersiapkan dan mengembangkan SDM yang mampu 

bekerja secara profesional di bidangnya telah menetapkan berbagai langkah dan 

program strategis yang terencana dan tersistem dalam Program Pembangunan 

Nasional. Berkaitan dengan hal ini, beberapa kebijakan strategis antara lain 

berupa Reposisi  Pendidikan Kejuruan Menjelang 2020 telah dilakukan 

pemerintah. Reposisi dan reorientasi dimaksudkan proses penataan, perencanaan 

dan implementasi pendidikan kejuruan melalui analisis dan pengkajian potensi 

wilayah sebagai langkah penyesuaian bidang/program keahlian yang 

diselenggarakan oleh pendidikan kejuruan (vokasi) sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan wilayah.  Konsekuensi dari kebijkan ini dibukanya program keahlian 

baru yang sesuai dengan potensi daerah dan memiliki prospek membangun 

perekonomian daerah dan sebaliknya ditutupnya program keahlian yang tidak lagi 

sesuai dengan potensi daerah. Lebih lanjut, dalam Buku Reposisi Pendidikan 

Kejuruan menjelang 2020 yang menyebutkan bahwa: (a) kelompok program 



 

 

Pendidikan Vokasi Bercirikan Keunggulan Lokal  5 
© Istanto W. Djatmiko 

 

Pertanian, Pariwisata, Perikanan dan kelautan serta Teknologi Informasi 

merupakan program unggulan yang diproyeksikan akan mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. (b) kelompok program Teknologi dan Industri 

serta Kelompok Seni dan Kerajinan, merupakan program yang cukup stabil dan 

diproyeksikan akan mengalami perkembangan yang wajar, dan (c) kelompok 

program Bisnis dan Manajemen, merupakan program yang diproyeksikan akan 

mengalami kejenuhan di pasar kerja, sehingga secara bertahap akan dilakukan 

pengalihan ke Bidang/program keahlian yang masih relevan dan prospektif 

terserap di pasar kerja. 

Kebijakan pemerintah akhir-akhir ini adalah akan mengubah rasio sekolah 

menengah kejuruan (SMK) dengan sekolah menengah atas (SMA) yang saat ini 

masih 30:70 ditargetkan menjadi 40:60 pada 2008 dan rasio menjadi 70:30 pada 

2009. Dalam kurun waktu yang sama (2009/2010), pertumbuhan pendidikan 

vokasi dalam bentuk politeknik diharapkan juga terjadi penambahan sebanyak 20 

sekolah per tahun atau sebanyak 60 politeknik baru yang akan tersebar di tingkat 

kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Perubahan ini akan mempengaruhi 

tatanan penyelenggaraan pendidikan, sosial, ekonomi, dan lapangan kerja. 

 

Keunggulan Lokal dalam Perspektif Pendidikan Vokasi 

Sejak tahun 1998, terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap semua 

aspek kehidupan Bangsa Indonesia. Perubahan tersebut disebabkan adanya 

perubahan politik dan tata pemerintahan yang semula bersifat sentralistik menjadi 

desentralistik. Melalui desentralisasi pendidikan diharapkan permasalahan pokok 

pendidikan, yaitu masalah mutu, pemerataan, relevansi, efisiensi dan manajemen, 

dapat terpecahkan. Desentralisasi pendidikan merupakan suatu upaya mencari 

paradigma baru untuk menemukan falsafah dan sistem pendidikan nasional. 

Karena itu, desentralisasi pendidikan harus senantiasa diterapkan dalam kerangka 

sistem pendidikan nasional sebagai wahana untuk memelihara persatuan dan 

kesatuan bangsa serta untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi 

pasar global.  
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Dengan adanya desentralisasi pendidikan ini, suatu daerah dapat 

mengembangkan potensi wilayahnya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. 

Salah satu kebijakan yang dapat dikembangkan pendidikan yang berbasis 

keunggulan lokal. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dimaksudkan proses 

penyelenggaraan pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal  dalam  aspek 

ekonomi, seni budaya, SDM, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, 

ekologi, dan lain-lain yang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta 

didik yang dapat dimanfaatkan untuk persaingan lokal, nasional, maupun global. 

Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal merupakan paradigma baru 

pendidikan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan 

potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dengan demikian,  daerah atau 

sekolah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan hal-hal 

yang akan diajarkan. Masing-masing daerah mempunyai keunggulan potensi 

daerah yang perlu dikembangkan yang lebih baik lagi. Dengan keberagaman 

potensi daerah ini, pengembangan potensi dan keunggulan daerah perlu 

mendapatkan perhatian secara khusus dari pemerintah daerah sehingga generasi 

muda daerah tidak asing dengan daerahnya sendiri dan faham betul tentang 

potensi dan nilai-nilai serta budaya daerah sendiri, sehingga mereka dapat 

mengembangkan dan memberdayakan potensi daerah sesuai dengan tuntutan 

ekonomi maupun ketenagakerjaan. Di samping itu, keberhasilan sekolah berbasis 

keunggulan lokal akan mampu mengatasi masalah urbanisasi, penganggguran, dan 

ketertinggalan di ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Salah satu pengembangan pendidikan atau sekolah berbasis keunggulan 

lokal adalah kurikulum pendidikan. Sebaiknya, kurikulum pendidikan merupakan 

ramuan antara kurikulum nasional dan nilai-nilai daerah, antara lain nilai-nilai 

budaya, sumber daya alam, potensi, serta pemikiran yang layak dilestarikan 

melalui jalur pendidikan formal. Sekolah-sekolah yang berbasis potensi daerah 

akan mendapat dukungan masyarakat karena lulusannya dapat bekerja langsung di 

daerah masing-masing. Namun, konsep pengembangan sekolah ini akan 

menghadapi masalah jika perekonomian di daerah bersangkutan tidak 
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berkembang, sehingga tempat bekerja tidak memadai untuk para lulusan. 

Paradigma ini mengandung arti bahwa pendidikan kejuruan dan vokasi 

mempunyai peran penting dalam pengembangan sekolah berbasis keunggulan 

lokal. Untuk itu, dalam pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal perlu 

melakukan kajian dengan melibatkan semua stakeholder pendidikan untuk 

merumuskan bersama tentang keunggulan lokal, sehingga keunggulan lokal ini 

terintegrasi dalam materi pembelajaran yang disusun sesuai jenjang pendidikan. 

Sebagaimana dinyatakan Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, 

dalam harian Pikiran Rakyat, 24 Mei 2007 bahwa “Sejatinya, pendidikan berbasis 

keunggulan lokal merupakan ikhtiar untuk memajukan bangsa dengan bersandar 

pada kekuatan sendiri. Sehingga, daerah memiliki kekuatan untuk membangun 

daerah di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta pada gilirannya dapat berkompetisi di tingkat nasional. "Dengan 

demikian, diharapkan pendidikan bisa berdampak langsung pada sendi-sendi 

kehidupan masyarakat dan mampu melahirkan kemandirian serta menumbuhkan 

daya saing, karena kompetensi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan 

lingkungan, diharapkan hasil pendidikan yang diperoleh tidak mengawang-awang. 

Lulusannya pun bisa lebih cepat terserap industri atau dunia usaha di lingkungan 

sekitar." 

 

 


