
Bersama 
Menjawab 
Tantangan Empat 
Skala Prioritas 
Pendidikan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Muhadjir Effendy 
menyampaikan arahan kepada peserta 
Rembuk Nasional Pendidikan dan 
Kebudayaan (RNPK) 2018 pada malam 
inspirasi di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai, Kemendikbud, Senin 
(5/2). Dalam arahannya, Mendikbud 
mengatakan bahwa saat ini pemerintah 
Kabinet Kerja menetapkan empat 
skala prioritas di bidang pendidikan. 
Keempat skala prioritas tersebut 
adalah memperluas akses, revitalisasi 
pendidikan vokasi, penguatan pendidikan 
karakter, dan guru.

Pada perluasan akses, Kemendikbud 
memberikan bentuk perhatian dan 
keberpihakan kepada peserta didik 
yang tidak mampu untuk mengakses 
pendidikan yang setara dengan siswa 
yang berasal dari keluarga mampu 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Tidak hanya itu, bentuk perluasan akses 
yang dimaksud juga diwujudkan dengan 
membangun pendidikan mulai dari 
wilayah pinggiran, yaitu daerah terdepan, 
terluar, dan terpencil (3T).

Sementara itu, pada skala prioritas 
revitalisasi pendidikan vokasi, Mendikbud 
menegaskan bahwa keinginan 
pemerintahan saat ini adalah membekali 
generasi bangsa 2045 memiliki 
keterampilan yang sesuai dengan 
tuntutan zaman. Ia menjelaskan, melalui 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Revitalisasi SMK, ada semangat 
untuk membekali generasi muda dengan 
keterampilan yang memadai, sehingga 
mampu bersaing dengan sumber daya 
manusia (SDM) dari negara lainnya.  

”Bapak Presiden sering kali 
menyampaikan bahwa dunia selalu 
berubah dan perubahannya semakin 
cepat. Karena itu kita harus menyiapkan 
semuanya untuk mengantisipasi 
perubahan itu. Kurikulum harus siap 
berubah, guru juga harus siap berubah. 
Apapun yang terkait pendidikan, kita 
harus mengubah paradigma kita bahwa 
kita setiap saat harus siap berubah,” jelas 
Mendikbud.

Ia menambahkan, saat ini Kemendikbud 
merumuskan dan mengimplementasikan 
model pembelajaran yang memberikan 
bekal kepada siswa melalui proses 
kurikulum yang dikembangkan selama 
ini, agar peserta didik mampu mencapai 
4C, yaitu critical thinking (berpikir 
kritis), communication skill (kemampuan 
berkomunikasi), collaboration 
(kolaborasi), dan creativity and innovation 
(kreativitas dan inovasi).

Skala prioritas lainnya adalah penguatan 
pendidikan karakter yang kini diperkuat 
melalui payung hukum berupa Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Dalam 
peraturan disebutkan bahwa seluruh 
kekuatan yang ada di pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
diarahkan untuk bersama-sama 
menyukseskan pendidikan karakter ini. 

Terakhir adalah masalah guru. Tidak 
hanya soal kompetensi dan jumlah, 
masalah lain guru adalah pada beban 
kerja dan fungsi guru. Mendikbud 
mengungkapkan, selama ini beban kerja 
guru mengalami reduksi menjadi 24 jam 
mengajar tatap muka, tetapi di sisi lain 
banyak guru yang tidak dapat memenuhi 
beban kerja tersebut. Untuk itu melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017, beban kerja guru diubah agar tenaga 
pendidik ini bekerja sesuai seharusnya. 
”Peran guru harus dikembalikan sebagai 
seorang pendidik, bukan hanya mengajar. 
Dengan ketentuan tersebut, maka guru 
tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi 
juga berperan dalam mendidik siswanya,” 
imbuh Mendikbud. (*) 

Arahan Mendikbud dalam RNPK 2018

Nawala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  

Februari 2018

Foto: Ridwan Maulana
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RNPK 2018
Menguatkan 
Pendidikan, 
Memajukan 
Kebudayaan

Agenda Tahunan Kemendikbud

Tahun ini Rembuk Nasional Pendidikan 
dan Kebudayaan (RNPK) kembali 
digelar. Mengusung tema “Menguatkan 
Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”, 
RNPK 2018 mengajak bersama-sama 
seluruh pemangku kepentingan untuk 
memajukan kebudayaan melalui 
penguatan pendidikan. Kedua bidang 
ini harus berdiri dengan posisi yang 
sama-sama saling menguatkan untuk 
kemajuan pendidikan dan kebudayaan 
Indonesia. Itulah semangat dalam 
pelaksanaan RNPK tahun ini. 

Digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud), Depok, Jawa 
Barat, Rembuk Nasional Pendidikan dan 
Kebudayaan (RNPK) tahun ini kembali 
berhasil menghadirkan lebih dari 1.000 
peserta. Peserta terdiri atas pejabat 
pada dinas pendidikan dan kebudayaan 
tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud 
yang berada di daerah-daerah, komunitas 
budaya, asosiasi profesi, serta pemangku 
kepentingan di bidang pendidikan dan 
kebudayaan.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik 
Suhardi mengatakan, inti pelaksanaan 
RNPK adalah untuk memadukan serta 
menyinergikan ide yang datang dari 
penjuru Indonesia yang kemudian 
mengerucut menjadi rekomendasi. 
Gagasan itu disampaikan dalam sebuah 
diskusi kelompok yang menjadi bagian 
dari RNPK. Setidaknya ada lima topik 
besar yang mengemuka dalam RNPK 
2018 ini.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama 
Luar Negeri, Kemendikbud, Suharti, 
menjelaskan, kelima topik itu adalah 
guru, komitmen pusat dan daerah dalam 
pengelolaan pendidikan, revitalisasi 
pendidikan vokasi, membangun 
pendidikan dan kebudayaan dari 
pinggiran, dan penguatan pendidikan 
karakter. “Para peserta ini dapat 
menyampaikan gagasan mereka dalam 
diskusi kelompok yang terbagi dalam 
lima topik tersebut,” ujar Suharti dalam 
bincang radio di Jakarta, Jumat (2/2).

Foto-foto: BKLM

Ia menambahkan, pemilihan topik 
yang dibawa dalam RNPK merupakan 
bagian dari program nasional yang 
menjadi prioritas pemerintah saat ini. 
Kemendikbud, pemerintah daerah, 
dan masyarakat bersama-sama 
mendiskusikan komitmen bersama 
terhadap penguatan pendidikan dan 
pemajuan kebudayaan di Indonesia. 

Pada topik guru, misalnya, masih 
ada sejumlah masalah yang perlu 
dicarikan solusinya. Masalah tersebut di 
antaranya, kekurangan guru berstatus 
PNS, distribusi guru, serta kualitas dan 
kompetensi guru. Topik lainnya adalah 
revitalisasi pendidikan vokasi yang 
menjadi prioritas nasional. “Kita ingin 
memastikan bahwa apa yang disiapkan 
pendidikan vokasi ini adalah yang 
memang dibutuhkan oleh lapangan kerja. 
Kita ingin lebih mendekatkan kebutuhan 
dengan ketersediaan tenaga kerja yang 
dihasilkan oleh sektor pendidikan,” jelas 
Suharti.

RNPK merupakan agenda besar yang 
digunakan sebagai konsolidasi serta 
penyamaan langkah dalam pelaksanaan 
program selama tahun berjalan, sembari 
melihat evaluasi pelaksanaan tahun 
sebelumnya, dan merencanakan langkah 
untuk tahun berikutnya. RNPK diharapkan 
mampu menghasilkan rekomendasi yang 
berguna untuk penguatan pendidikan dan 
pemajuan kebudayaan di Indonesia. (*)
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Video pelaksanaan 
RNPK 2018 dapat 

disimak dengan 
memindai QR code 

berikut:



Foto-foto: Direktorat Jenderal GTK

Pembicara Tamu Hadir 
Ulas Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan   

Pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun ini 
mengetengahkan tema “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”. Berangkat 

dari tema tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
menghadirkan sejumlah pembicara tamu yang mengulas kebijakan dan praktik baik 

pelaksanaan kebijakan pendidikan dan kebudayaan.

Kebijakan Revitalisasi 
Pendidikan Vokasi dan 
Pembangunan Ekonomi 
Nasional

Pembiayaan Pendidikan 
dan Kebudayaan

Penguatan Pendidikan 
Karakter: Sekolah sebagai 
Model Lingkungan Kebudayaan

Pembicara: Menteri Koordinator 
Perekonomian (Diwakili oleh Eselon I 
Kementerian Koordinator Perekonomian)

Materi membahas tentang arah 
pembangunan ekonomi nasional ke depan, 
kebijakan pengembangan industri dan 
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 
menyambut era industry 4.0, perencanaan 
ketenagakerjaan lulusan pendidikan 
vokasi, dan kebijakan revitalisasi 
pendidikan vokasi jenjang pendidikan 
menengah.  

Pembicara: Wali Kota Surabaya, 
Tri Rismaharini

Materi yang disampaikan tentang 
kewajiban pemerintah daerah 
dalam pemenuhan 20 persen 
Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah untuk pendidikan, peran 
serta masyarakat dalam 
pembiayaan pendidikan, tata 
kelola anggaran transfer daerah 
berupa Dana Alokasi Umum dan 
Dana Alokasi Khusus, serta 
bagaimana perhatian pemerintah 
daerah terhadap pembiayaan 
pendidikan di daerah, terdepan, 
terluar, dan tertinggal (3T). 

Pembicara: Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, A. Malik Fadjar

Materi membahas tentang Pancasila sebagai filosofi dasar pemajuan 
kebudayaan dan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) 
masa depan yang memiliki kecakapan abad 21. Materi juga membahas 
tentang bagaimana mewujudkan sekolah sebagai model lingkungan 
budaya yang dalam kesehariannya sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal, 
serta pengembangan aktivitas kebudayaan dan pemberdayaan komunitas 
budaya di sekolah dan luar sekolah. 

Membangun Pendidikan dan 
Kebudayaan dari Pinggiran

Pembicara: Menteri Komunikasi dan 
Informatika, Rudiantara

Materi yang disampaikan tentang strategi 
nasional pemanfaatan teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) dalam mengatasi 
kesenjangan dan keterbatasan 
infrastruktur, strategi nasional dalam 
memperkuat daerah dan desa sehingga 
dapatmengelola TIK sebagai media 
peningkatkan mutu pendidikan dan 
pemajuan kebudayaan. Materi juga 
membahas tentang bagaimana seharusnya 
pemerintah daerah merespons dan 
menyiapkan infrastruktur untuk TIK di 
daerah pinggiran. 

Pembicara: Ketua Umum 
Persatuan Guru Republik 
Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi

Materi berkisar seputar sistem 
rekrutmen guru yang sesuai 
dengan peraturan 
perundangan-undangan, 
redistribusi guru oleh pemerintah 
daerah, peran pemerintah daerah 
dalam pengembangan 
keprofesian berkelanjutan dan 
melindungi guru dalam 
menjalankan profesinya, serta 
pemberian penghargaan kepada 
guru. 

Ketersediaan, 
Peningkatan 
Profesionalisme, dan 
Perlindungan, serta 
Penghargaan Guru
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RNPK 2018:

Bersama Perkuat Pendidikan dan Majukan Kebudayaan

Ada semangat yang tersirat dari wajah-wajah peserta 
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 
2018 sejak proses registrasi ulang yang diselenggarakan 
mulai Senin (5/2) pagi di Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud), Depok, Jawa Barat. 

Semangat itu datang tak lain karena para peserta RNPK 
punya satu tujuan, yaitu menguatkan pendidikan dan 
memajukan kebudayaan. Pameran "Gelaran Unjuk Kerja" 
dalam rangka RNPK 2018 juga turut memeriahkan agenda 
tahunan Kemendikbud ini. Beragam karya anak bangsa 
disuguhkan dalam pameran tersebut. Seluruh rangkaian 
RNPK akan berlangsung hingga Kamis (8/2). (*)

Foto-foto: BKLM & Ridwan Maulana
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Foto-foto: BKLM & Ridwan Maulana
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Pameran RNPK 2018

Unjuk Kerja Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan

Tidak hanya agenda sidang dan pembahasan materi kebijakan, peserta Rembuk Nasional Pendidikan 
dan Kebudayaan (RNPK) 2018 juga disuguhkan dengan beragam hasil karya anak bangsa di bidang 
pendidikan dan kebudayaan. Hasil karya itu ditampilkan dalam pameran “Unjuk Kerja Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan”. Pameran dibuka sejak Senin (5/2) hingga Rabu (7/2).

Menampilkan produk-produk di 
bidang pendidikan yang berbasis 
teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK), baik yang 
dikembangkan oleh Kemendikbud 
maupun oleh perusahaan yang 
memiliki kepedulian di bidang 
pendidikan. Produk-produk 
tersebut di antaranya portal 
Rumah Belajar, produk 
pembelajaran teknologi tinggi yang 
dikembangkan oleh 
SEAMOLEC/SEAMEO, sejumlah 
inovasi hasil karya guru 
berprestasi, aplikasi Ruang Guru 
yang menyediakan layanan dan 
konten pendidikan berbasis 
teknologi, serta alat peraga dan 
laboratorium vokasi yang 
diproduksi oleh Labtech. 

TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

CAPAIAN
KINERJA

Pada bagian ini 
ditampilkan sejumlah 
prestasi dan capaian 
Kemendikbud dari 
seluruh unit utama di 
lingkup Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan.

disediakan bagi 
pengunjung 
beristirahat dan 
mencicipi kopi buatan 
barista yang 
merupakan siswa 
SMK. 

6 4

VOKASI

Di bagian ini dihadirkan sejumlah 
perajin keris, noken, dan tenun 
langsung dari daerah asalnya. 
Ketiga produk ini merupakan 
warisan budaya Indonesia yang 
telah diakui sebagai warisan dunia 
UNESCO. Para perajin ini 
menunjukkan proses pembuatan 
benda-benda tersebut. Selain itu 
ada pula pembuatan sketsa oleh 
Pelukis Toto BS, serta tersedia 
suguhan minuman tradisional, 
seperti wedang sereh, wedang 
uwuh, dan jamu. Dipamerkan pula 
di antaranya replika koleksi Cogan, 
dan Mahkota Gelung Agung.

BUDAYA

Anjungan ini merupakan bagian dari program 
nasional, yaitu Gerakan Literasi Nasional 
yang dicanangkan pada peringatan Bulan 
Bahasa, Oktober 2017 yang lalu. Tersedia 
gerai pengiriman donasi buku secara gratis 
oleh PT POS Indonesia. Masyarakat dapat 
ikut berkontribusi terhadap pengembangan 
literasi di Indonesia dengan menyumbangkan 
buku untuk daerah-daerah yang 
membutuhkan. Tersedia pula bahan terbitan 
terkait literasi dan 100 judul buku karya para 
guru.

LITERASI

Di bagian ini, dipamerkan karya 
ilmiah siswa pemenang olimpiade 
penelitian dari:

TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

SMA Negeri Bali Mandara, Bali

SMA Negeri 1 Yogyakarta, DIY

SMA Negeri 8 Yogyakarta, DIY

SMA Negeri 1 Sampang, 
Kab. Cilacap, Jawa Tengah

Pada bagian ini 
ditampilkan beragam 
unjuk keunggulan 
siswa-siswa SMK, siswa 
SLB, warga belajar 
PKBM di bidang 
kemaritiman, grafika, 
animasi, kriya, tata 
boga, tata kecantikan, 
agrobisnis dan 
agroteknologi.

vokasi, teknologi 
pembelajaran, capaian 
kinerja, budaya, 
literasi, karya ilmiah 
siswa.

Anjungan 52 Tenda 

Total Stan
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Tarian Pembuka RNPK 2018

Foto-foto: BKLM

Tari Tudung Cethok

Hadirkan Keceriaan Hingga 
Keindahan Seni Bela Diri
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Tudung Chetok

Tampil dengan kostum berwarna cerah, 
tujuh anak menari dengan sangat 
ceria. Ya, Tudung Chetok memang 
menggambarkan keceriaan anak-anak 
Betawi tempo dulu, saat sawah masih 
terhampar di sebagian besar wilayah 
Betawi. Tarian ini berkisah saat para 
orang tua menggarap sawah, anak-anak 
berkumpul untuk bermain, menari, dan 
menyanyi. 

Tari Tudung Cethok merupakan tari kreasi 
baru dari Betawi yang mengolaborasikan 
unsur seni tari, seni peran dan seni suara. 
Tarian ini dibawakan oleh anak-anak dari 
Sanggar Sri Budaya dengan koreografer 
Nur Wijayanto. Tampil selama lima 
menit, penari cilik ini berhasil membuat 
penonton bertepuk tangan meriah.

Mancak Silat

Sebanyak tujuh penari tampil 
mengenakan pakaian serba hitam, 
khas kostum olahraga bela diri pencak 
silat. Mereka menari dengan gerakan-
gerakan menyerupai hewan buas, 
seperti harimau dan buaya. Namun, di 
bagian lainnya tampak gerakan seperti 
binatang menggemaskan, kucing. Tarian 
ini dibawakan para penari dari Sanggar 
Tabusai Dance Theatre dengan koreografi 
dari Koreografer Jefriandi Usman. 

“Alam Takambang Jadi Guru”. Filosofi 
itulah yang selalu dipakai dalam Pencak 
Silat yang menjadi salah satu warisan 
budaya nusantara. Suatu seni bela diri 
tradisional kebanggaan Indonesia yang 
banyak belajar dari kekayaan alam-Nya. 
Seperti Silek Tuo di Nagari Pariangan 
Sumatera Barat, mengadopsi gerak 
Harimau, Buaya, dan Kucing. 

Sosok Rio Haryanto, pembalap Formula 
Satu, ternyata menginspirasi siswa-
siswa SMK Muhamadiyah 1 Imogiri, 
Yogyakarta, untuk menciptakan sebuah 
mobil Formula Hybrid pada tahun 2016. 
Disebut hybrid karena mobil balap ini 
menggunakan dua sumber tenaga, yaitu 
bahan bakar bensin dengan kapasitas 
1300 cc yang mampu memacu kecepatan 
mobil hingga 150 km/jam. Kedua, 
menggunakan panas matahari sehingga 
mobil dapat menempuh 20 km dengan 
kecepatan 80 km/jam. Mobil formula 
hybrid ini dapat dilihat di pameran RNPK 
2018.

Terkesima dengan penampilan sekumpulan anak-anak yang ceria menari di atas 
panggung Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018, Senin (5/2)? 
Atau terpikat dengan keindahan seni bela diri yang dihadirkan dalam tarian bertajuk 
“Mancak Silat”? Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, menghadirkan 
para penari ini langsung dari sanggar untuk tampil menghibur para peserta RNPK 
2018. Lalu apa makna di balik dua tarian tersebut?

Kesadaran rasa dan pikiran yang dipadu 
dengan keindahan bunga (Mancak) dalam 
warna silat menjadikannya tampak 
berbeda dengan ilmu bela diri yang 
ada di negara manapun. “Musuh tidak 
dicari, kalau datang kami tak kan lari”. 
Pencak Silat, bela diri dengan permainan 
konsentrasi tinggi, menjadi pemersatu 
nusantara, mengharumkan bangsa dan 
menjadi identitas Indonesia. (*)

Mobil Formula Hybrid 
Dipamerkan di RNPK 2018



Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) menjadi agenda tahunan yang dimanfaatkan para 
pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk memperoleh sejumlah informasi dan 
kebijakan terbaru dari Kemendikbud. Beragam harapan dan cita-cita mengemuka dalam RNPK 2018 ini. 

Tujuannya satu, yaitu memperkuat pendidikan dan memajukan kebudayaan.

Alpius Toam, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Papua
Saya sudah berturut-turut mengikuti rembuk nasional sejak tahun 2014 dan sangat mengapresiasi 
acara ini karena dapat dilaksanakan setiap awal tahun sehingga informasi dan kebijakan tentang 
pendidikan yang terbaru dapat segera diketahui. Rembuk Nasional tidak hanya menjadi ajang 
pertemuan para pemangku kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan, namun di sini kita  bisa 
memecahkan segala hal yang kita hadapi di daerah dan menemukan solusinya secara bersama-sama. 
Saya berharap Rembuk Nasional tidak hanya digelar di Jakarta, tapi bisa di daerah lainnya sehingga 
ada suasana baru dan kita juga dapat melakukan studi banding ke daerah lain. 

Mamiati, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
Dalam Rembuk Nasional ini kami berharap bisa menyampaikan aspirasi dari bawah dan dapat 
ditindaklanjuti oleh pusat. Aspirasi yang paling  ingin saya sampaikan adalah peningkatan jumlah guru, 
khususnya guru mata pelajaran. Selain itu juga perlunya peningkatan mutu dan honor guru. Kami 
berharap ada pelatihan dan seleksi bagi guru honorer, agar yang sudah lama bekerja dapat diangkat. 
Untuk acara rembuk nasional kali ini, saya beharap panitia tidak membatasi jumlah topik yang diambil. 
Jika diizinkan, saya ingin ambil dua topik. Bahkan sebaiknya kelima topik harus diikuti sehingga kita 
yang datang dari jauh bisa mendapatkan semua informasi.

Nasarudin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Aceh
Ini sudah ke delapan kalinya saya mengikuti Rembuk Nasional. Menurut saya tahun ini 
pelaksanaannya ada peningkatan. Dari jauh hari kita sudah bisa mendaftar dan memverifikasi pilihan 
topik yang ingin diikuti. Saya pilih topik pembiayaan karena terkait dengan kondisi di Aceh Tengah yang 
anggaran pendidikannya masih rendah. Kami berharap adanya bantuan dari Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Selain itu dalam rembuk ini saya juga berharap dibahas tentang peningkatan mutu 
guru. Karena seharusnya semua guru dari kota hingga ke pelosok desa memiliki kualitas yang sama. 
Pelatihan dan sosialiasi kepada guru perlu terus ditingkatkan.

Fietber Raco, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Minahasa Selatan, Sulawesi Utara
Rembuk Nasional ini sudah menjadi agenda nasional, namun akan menarik jika saat ini kita dapat 

membahas tentang regulasi kurikulum dan sertifikasi guru. Karena saya melihat banyak daerah yang 
masih  kekurangan banyak guru.  Kalaupun jumlah gurunya cukup, tapi honornya sangat rendah. Jika 

honor rendah, bagaimana kita bisa mengharapkan mutu yang baik? Pembahasan lain yang menarik dan 
ditunggu-tunggu adalah mengenai pembiayaan sarana dan prasarana sekolah, karena di daerah kami, 

khususnya di jenjang SD banyak bangunan yang perlu direhabilitasi. Saya berharap topik-topik di 
Rembuk Nasional ini akan fokus, tidak bersifat umum saja. 

Martha Sanadi, Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat 
Menurut saya, acara Rembuk Nasional ini sangat penting. Kementerian perlu mendata masalah-masalah 
apa saja yang dihadapi di lapangan karena memang semua masalah tidak bisa terjawab sepenuhnya oleh 

daerah, sehingga bantuan dari pusat sangat diharapkan. Dari semua rangkaian agenda Rembuk Nasional, 
saya paling menantikan forum diskusi kelompok karena kita dapat saling menyampaikan permasalahan 

yang dihadapi dan bersama-sama menemukan solusi. Semoga acara ini dapat sukses terselenggara 
sampai selesai dan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terwujud.  Ke 

depan, saya berharap acara serupa dapat kembali dilaksanakan, sehingga menjadi tempat kita berbagi 
dan menemukan solusi. 

Suharto, Staf Pembelajaran Teknis Pusdiklat PT PLN  
Ini pertama kalinya kami diundang dalam acara Rembuk Nasional. Di sini kami diminta berbagi, terkait 

program besar pemerintah dalam merevitalisasi kurikulum di tingkat SMK. Persoalan yang terjadi 
selama ini, lulusan SMK belum mampu memenuhi kebutuhan bisnis atau korporasi. PT PLN sendiri 
sebenarnya membuka kesempatan bagi para lulusan SMK untuk menjadi teknisi pemeliharaan dan 

operator pembangkit, gardu listrik dan lain-lain, namun sayang sekali kurikulum SMK ternyata masih 
seputar instalasi rumah, seperti AC, kulkas, dan televisi. Oleh karena itu, kami berharap di Rembuk 

Nasional ini, Kemendikbud dapat mengetahui kebutuhan kami dan merevitalisasi kurikulum.  
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