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GLOSARIUM 

ASEAN:
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

ASEAN-QA:
ASEAN Quality Assurance

ASEC:
Sekretariat ASEAN

ACU-OER:
ASEAN Cyber University – Open Educational Resource

CDC:
Dewan Pembangunan Kamboja

CIPE:
Center for International Private Enterprise

CLMV:
Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam

DAAD:
Deutscher Akademischer Austauschdienst (Dinas Pertukaran Akademis Jerman)

EdTech:
Teknologi pendidikan

ENQA:
European Association for Quality Assurance in Higher Education

EU:
European Union

EU-SHARE:
EU Support to Higher Education in ASEAN Region  

EUR:
Euro

FDI:
Investasi asing langsung
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GIZ:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Korporasi untuk Kerjasama 
Internasional Jerman)

IPM:
Indeks Pembangunan Manusia

NGO:
Organisasi Non-Pemerintah

OECD:
Organisation for Economic Co-operation and Development

OOSC:
Anak-anak tidak sekolah

OOSCY:
Anak-anak dan remaja tidak sekolah

PDB:
Produk Domestik Bruto

PISA:
Programme for International Student Assessment

POA:
Rencana Aksi

TIK:
Teknologi informasi dan komunikasi

UE:
Uni Eropa

UNDP:
United Nations Development Programme

UNESCO:
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization

UNICEF:
United Nations Children’s Fund

USD:
Dolar Amerika Serikat 
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kerja ASEAN di Bidang Pendidikan 2016-2020 (ASEAN Work Plan on Education 2016-
2020, yang selanjutnya disebut “Rencana Kerja”) disusun oleh Sekretariat ASEAN pada tahun 
2016 untuk mengatur kerja sama antar negara anggota ASEAN dalam meningkatkan sektor 
pendidikan di kawasan ASEAN. Di dalam Rencana Kerja tersebut, terdapat 70 proyek dan kegiatan 
pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 19 area prioritas di bawah delapan sub-tujuan. Dengan 
jumlah proyek dan kegiatan yang sebanyak itu, inisiatif ini tentu membutuhkan jumlah investasi 
yang cukup besar. Namun demikian, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait bagaimana 
Rencana Kerja ini memberikan insentif untuk mendorong investasi pada sektor pendidikan. 
Makalah ini menganalisis apakah dan bagaimana Rencana Kerja ini mendorong investasi sektor 
pendidikan di negara-negara anggota ASEAN, dengan fokus pada tiga area utama: pendidikan 
inklusif, program-program pendidikan lintas batas, dan pengembangan kapasitas teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK).

Rencana Kerja ini merupakan sebuah bagian dari serangkaian kegiatan yang lebih besar, yang 
bertujuan untuk menyukseskan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN 2025 (ASEAN 
Socio-Cultural Community Blueprint 2025). Sejumlah kegiatan di dalamnya telah menunjukkan 
harapan dalam menarik lebih banyak investasi yang lebih baik di bidang pendidikan, seperti 
pembentukan proyek-proyek perbaikan pendidikan bagi anak-anak dan remaja tidak sekolah 
(out-of-school children and youth atau OOSCY), terutama di Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam 
(negara-negara CLMV); platform daring ASEAN Cyber University – Open Educational Resource 
(ACU-OER); dan EU Support to Higher Education in ASEAN Region (EU-SHARE). Melalui EU-SHARE, 
ASEAN mendapatkan Dana Hibah Uni Eropa (EU Grant) senilai total EUR 20 juta (≈ USD 23,30 
juta) untuk mendukung program-program beasiswa dan kegiatan pendidikan tinggi lintas batas 
lainnya yang relevan.

Terlepas dari area-area yang menjanjikan tersebut, Rencana Kerja ini melewatkan sejumlah 
peluang investasi. Pasalnya, mengingat nilai pasarnya yang tinggi di Asia Tenggara, teknologi 
pendidikan (EdTech) dapat menarik lebih banyak investasi dan sepatutnya menjadi ranah yang 
lebih difokuskan. Selain itu, Rencana Kerja ini tidak secara eksplisit menjelaskan atau menyebut 
kerangka regulasi untuk investasi dalam proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang ada di 
dalamnya, yang dapat meningkatkan risiko investasi buruk (modal korosif) di sektor pendidikan 
di negara-negara anggota ASEAN, terutama di negara-negara CLMV yang masih kurang 
berkembang, yang lebih rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal.

Ada tiga rekomendasi yang diusulkan untuk Rencana-Rencana Kerja di masa mendatang guna 
meningkatkan jumlah dan kualitas investasi sektor pendidikan di ASEAN. Pertama, Sekretariat 
ASEAN sebaiknya tetap mengalokasikan dana khusus untuk proyek-proyek pendidikan di 
negara-negara anggota ASEAN yang kurang berkembang dan mendorong lebih banyak dukungan 
intra-kawasan ASEAN dari anggota lainnya yang lebih berkembang. Kedua, Sekretariat ASEAN 
sebaiknya menyusun kerangka regulasi yang lebih jelas dan spesifik terkait investasi di dalam 
Rencana Kerja untuk proyek-proyek pendidikan, terutama yang berhubungan dengan negara-
negara CLMV. Ketiga, Sekretariat ASEAN sebaiknya mengidentifikasi peluang-peluang yang lebih 
beragam dan inovatif untuk memasukkan penggunaan TIK ke dalam Rencana-Rencana Kerja di 
masa mendatang.
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PENDAHULUAN

Rencana Kerja ASEAN di Bidang Pendidikan 2016-2020 (ASEAN Work Plan on Education 2016-
2020, selanjutnya disebut “Rencana Kerja”) disahkan dalam Pertemuan Pejabat Pendidikan 
Senior ASEAN dan diadopsi oleh Pertemuan Menteri Pendidikan ASEAN pada bulan Mei 2016 
(Sekretariat ASEAN, 2016). Rencana Kerja ini disusun untuk mengatur kerja sama antar negara 
anggota ASEAN dalam meningkatkan sektor pendidikan kawasan ini. Rencana Kerja ini dibuat 
sebagai bagian dari Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN 2025 (ASEAN Socio-Cultural 
Community Blueprint 2025), yang bertujuan untuk semakin mengharmoniskan hubungan antar 
negara anggota ASEAN supaya potensi masyarakat ASEAN dapat secara penuh terwujud (ASEAN, 
t.t.; SHARE EU ASEAN, t.t.). Rencana Kerja ini dibagi menjadi delapan sub-tujuan dalam sektor 
pendidikan untuk dicapai pada periode tahun 2016-2020 .

Tabel 1 menyajikan contoh salah satu area prioritas di bawah Sub-Tujuan 2 dalam Rencana 
Kerja ini. Dokumen yang lengkap2 berisi daftar 70 proyek dan kegiatan yang diusulkan, yang 
dikelompokkan ke dalam 19 area prioritas di bawah delapan sub-tujuan. Setiap proyek atau 
kegiatan memiliki indikator kinerja, hasil yang diharapkan, negara ASEAN yang memimpin, 
dan mitra-mitra eksternal potensial. Dengan banyaknya jumlah proyek dan kegiatan yang 
dilaksanakan dalam lima tahun di 10 negara anggota ASEAN, Rencana Kerja ini membutuhkan 
dan mengidentifikasi peluang-peluang investasi dalam jumlah yang besar. 

Alih-alih hanya berfokus pada jumlah investasi, ASEAN juga mulai berfokus pada dampak-
dampak yang mungkin muncul terhadap pembangunan setiap negara ketika menarik investasi 
ke dalam kawasan ini (OECD, 2019). Hal ini menyiratkan bahwa ASEAN memberi perhatian 
baik pada peningkatan jumlah maupun kualitas investasi di bidang pendidikan seluruh negara 
anggotanya. Namun demikian, dibutuhkan pengkajian yang lebih mendalam untuk mengetahui 
sejauh mana upaya ini berhasil dilakukan.

Alih-alih hanya berfokus pada jumlah investasi, ASEAN juga mulai 
berfokus pada dampak-dampak yang mungkin muncul terhadap 
pembangunan setiap negara ketika menarik investasi ke dalam 

kawasan ini (OECD, 2019). 

1 Kedelapan sub-tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kesadaran akan ASEAN melalui penguatan sejarah Asia 
Tenggara dan pengetahuan adat (indigenous knowledge); 2. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap pendidikan dasar bagi 
semua orang, termasuk kaum penyandang disabilitas, orang-orang kurang beruntung, dan kelompok-kelompok marginal lainnya; 
3. Meningkatkan penggunaan TIK; 4. Mendukung pengembangan sektor Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Kejuruan (TVET) 
dan pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning) di kawasan ASEAN; 5. Melengkapi upaya-upaya yang dilakukan oleh sektor 
lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD); 6. Memperkuat sektor pendidikan 
tinggi melalui implementasi mekanisme-mekanisme penjaminan mutu yang kokoh; 7. Mendorong peran pendidikan tinggi di 
bidang pembangunan sosial ekonomi melalui Kemitraan Universitas-Industri; 8. Menyediakan program-program pengembangan 
kapasitas bagi para guru, akademisi, dan pemangku kepentingan utama lainnya dalam komunitas pendidikan.
2 Untuk Rencana Kerja versi lengkap, lihat Sekretariat ASEAN (2016).
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Tabel 1.
Contoh sub-tujuan dan area prioritas dalam Rencana Kerja ASEAN di Bidang Pendidikan 

2016-2020

Sub-Tujuan 2: Meningkatkan kualitas dan akses terhadap pendidikan dasar bagi semua orang, termasuk 
kaum penyandang disabilitas, orang-orang kurang beruntung, dan kelompok-kelompok marginal lainnya

Area Prioritas

Proyek/
Kegiatan

Indikator 
Kinerja

Hasil yang 
Diharapkan

Negara yang 
Memimpin

Mitra-Mitra 
Potensial

Jadwal 
(2016-2020)

2.1. Mendorong sekolah-sekolah inklusif melalui perbaikan akses dan pemberian pendidikan dasar 
kepada masyarakat marginal dan anak-anak tidak sekolah (out-of-school children atau OOSC)

21. 
Pembuatan 
ASEAN 
Declaration on 
Education for 
Out-of-School 
Children (OOSC)

Akses yang lebih baik 
terhadap pendidikan 
dan layanan bagi 
anak-anak tidak 
sekolah melalui 
ASEAN Declaration on 
Education for OOSC

Peluang yang lebih 
baik bagi anak-
anak tidak sekolah 
melalui rencana aksi 
yang mendukung 
ASEAN Declaration on 
Education for OOSC

Thailand
(Kamboja)

UNESCO 
ASEC
(UNICEF)

2016ASEAN Declaration 
on Education for 
Out-of-School 
Children dan 
Rencana Aksi 
dibuat dan 
diimplementasikan

Sumber: Kutipan langsung dari Rencana Kerja yang dipublikasikan oleh Sekretariat ASEAN (2016)

Makalah ini menganalisis keefektifan Rencana Kerja ASEAN di Bidang Pendidikan 2016-2020 
dalam memberikan insentif untuk meningkatkan jumlah dan kualitas investasi sektor pendidikan 
di negara-negara anggota ASEAN, serta mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan celah di 
dalamnya. Analisis dalam makalah ini berfokus pada tiga area pendidikan yang disoroti dalam 
Rencana Kerja tersebut: pendidikan inklusif, program-program pendidikan lintas batas, dan 
pembangunan kapasitas TIK. 

Menganalisis proyek-proyek dan kegiatan yang mencakup area-area tersebut dapat memberikan 
gambaran terkait sejauh mana Rencana Kerja ini mendorong investasi sektor pendidikan 
di ASEAN. Setidaknya salah satu, dan sering kali lebih dari satu, dari bidang-bidang tersebut 
tercakup dalam sebuah proyek dan kegiatan di bawah setiap sub-tujuan. Contohnya, pendidikan 
inklusif dan lintas batas tercakup dalam sebuah proyek di bawah “Sub-Tujuan 3: Meningkatkan 
penggunaan TIK”, yang dikhususkan untuk mengembangkan model-model dan rencana-rencana 
aksi untuk meningkatkan akses anak-anak yang termarginalisasi terhadap TIK dalam pendidikan. 
Di bawah sub-tujuan yang sama, pendidikan lintas batas dan pengembangan kapasitas TIK 
juga dibahas melalui pengesahan platform ASEAN Cyber University-Open Educational Resource 
(ACU-OER), dimana mahasiswa dapat mengakses materi-materi pembelajaran dari berbagai 
universitas di ASEAN secara daring. 

Makalah ini akan dimulai dengan menguraikan jenis-jenis dan sumber-sumber investasi yang 
relevan dalam sektor pendidikan.
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INVESTASI DALAM SEKTOR PENDIDIKAN

Investasi dapat dibagi menjadi investasi domestik dan asing, dan keduanya dapat bersumber 
dari sektor publik, swasta, atau kerja sama keduanya. 

Investasi domestik pada pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dapat secara formal 
diklasifikasikan sebagai “pengeluaran” dalam sektor layanan dan bentuk investasi pada modal 
manusia negara itu sendiri. Jumlah dan kualitas modal manusia yang lebih besar dikaitkan 
dengan pertumbuhan, produktivitas, dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan dalam 
jangka panjang (Mankiw et al., 1992). Investasi domestik pada pendidikan yang dilakukan oleh 
sektor swasta dapat berbentuk pembangunan sekolah swasta, pusat pelatihan kejuruan, dan 
institusi-institusi pendidikan lainnya (ASEAN-Japan Centre, 2020), termasuk perusahaan-
perusahaan start-up teknologi pendidikan (EdTech). Perusahaan-perusahaan start-up EdTech 
masih relatif baru dan mencakup perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi 
komputer untuk memfasilitasi pendidikan, yang telah turut menggaet aliran modal ventura 
(venture capital) ke sektor pendidikan. Menurut data yang dikumpulkan oleh HolonIQ (2020), 
perusahaan-perusahaan EdTech di Asia Tenggara mengumpulkan modal ventura senilai hampir 
USD 480 juta antara tahun 2015 hingga 2020. 

Salah satu tujuan utama pemerintah dalam berinvestasi pada sektor pendidikan adalah untuk 
menjamin kualitas dan kesetaraan pendidikan. Di sisi lain, tujuan utama sektor swasta dalam 
berinvestasi, secara umum, adalah untuk menghasilkan keuntungan. Dalam sektor pendidikan, 
aktor-aktor swasta dapat menghasilkan keuntungan melalui penjualan produk dan layanan 
pendidikan, seperti langganan platform belajar dalam kasus perusahaan-perusahaan EdTech, 
dan biaya pendidikan dan penjualan buku pelajaran dalam kasus sekolah-sekolah swasta. Adanya 
sektor publik dan swasta dalam sektor pendidikan menunjukkan pentingnya menyeimbangkan 
insentif bagi keduanya untuk mencapai hasil yang optimal dalam berinvestasi pada sektor 
pendidikan secara keseluruhan. 

Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah melalui kemitraan. Sektor swasta dapat mengisi 
celah-celah yang mungkin tidak dapat secara efisien ditutup oleh pemerintah. Contohnya, untuk 
memperluas akses terhadap pendidikan, pemerintah dapat bekerja sama dengan aktor-aktor 
swasta seperti perusahaan EdTech atau radio dan televisi untuk menyebarluaskan materi 
pembelajaran kepada siswa di seluruh penjuru negeri, termasuk mereka yang tinggal di daerah-
daerah terpencil. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Thailand, Kolombia, dan Chile di 
tengah pandemi COVID-19, dimana mereka bekerja sama dengan sektor swasta dan mendukung 
penyediaan langganan internet untuk para siswa dalam seluruh kegiatan pembelajaran dari 
rumah (Muñoz-Najar et al., 2021). Melalui kemitraan-kemitraan seperti ini, pemerintah dapat 
memastikan akses terhadap pendidikan dengan memanfaatkan operasi perusahaan-perusahaan 
swasta yang sudah ada, sembari menjamin mereka adanya konsumen dan keuntungan dari 
layanan-layanannya. 

Investasi asing juga dilakukan di sektor pendidikan, terutama ketika dana dari sumber-sumber 
domestik meninggalkan celah untuk berinvestasi, seperti yang terjadi dalam kasus Kamboja, 
Laos, dan Myanmar, yang pendapatan domestiknya tidak cukup untuk membiayai pendidikan 
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(The ASEAN Post, 2019; Miningou & Tapsoba, 2020). Bentuk investasi asing yang paling umum 
dijumpai adalah investasi asing langsung (foreign direct investment atau FDI), sebuah kategori 
investasi internasional yang “mencerminkan tujuan suatu entitas penduduk di sebuah negara 
untuk memperoleh manfaat yang berkelanjutan dalam perusahaan di negara lainnya” (OECD, 
2001). Menurut ASEAN-Japan Centre (2020), aliran FDI di bidang pendidikan dari negara-negara 
non-ASEAN menuju negara-negara anggota ASEAN telah meningkat dari USD 2,26 juta pada 
tahun 2012 menjadi USD 54,41 juta pada tahun 2018.3 Di sisi lain, investasi asing di bidang 
pendidikan juga dapat berbentuk kesepakatan antara pemerintah dengan entitas-entitas non-
pemerintah, seperti dalam kasus investasi Uni Eropa (UE) di sektor pendidikan tinggi ASEAN 
melalui program “EU-SHARE” (SHARE EU ASEAN, t.t.). 

Meski terdapat sejumlah jenis investasi dalam sektor pendidikan di 
ASEAN, jumlahnya secara keseluruhan masih relatif kecil. Kecuali 
Singapura, setiap negara anggota ASEAN telah mengalokasikan 20% atau 
kurang dari total pengeluarannya untuk pendidikan pada satu dekade 
terakhir secara rata-rata (Bank Dunia, 2020a). Dalam hal investasi asing, 
pendidikan masih mewakili persentase yang relatif kecil dalam investasi 
ASEAN pada sektor layanan (ASEAN-Japan Centre, 2020). Di tahun 2020, 
FDI dalam sektor pendidikan mewakili sekitar 0,13% dari keseluruhan 
aliran FDI dalam sektor layanan ASEAN (ASEANstats, t.t.). 

3 Penulis tidak dapat menemukan data terkait aliran FDI dalam sektor pendidikan per negara ASEAN.

Meski terdapat sejumlah 
jenis investasi dalam 
sektor pendidikan di 
ASEAN, jumlahnya 
secara keseluruhan 
masih relatif kecil. 
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KONDISI PENDIDIKAN SAAT INI

Selain itu, kesenjangan yang besar dalam kualitas modal manusia juga masih dapat terlihat 
di seluruh negara anggota ASEAN. Hal ini dapat ditunjukkan oleh tiga indikator pendidikan 
berikut: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)4, persentase populasi berusia 25 tahun ke atas 
yang telah menempuh pendidikan sekunder5, dan skor PISA6. Ketiga indikator ini mencerminkan 
kesenjangan pendidikan yang ada di antara negara-negara anggota ASEAN pada tingkat 
pendidikan yang berbeda-beda. Hal ini menekankan bahwa masih diperlukan upaya dan investasi 
yang lebih besar untuk mengembangkan pendidikan sebagai salah satu kunci untuk mengurangi 
kesenjangan. 

IPM dan persentase populasi berusia 25 tahun ke atas yang telah menempuh pendidikan 
sekunder pada tahun 2019 disajikan dalam Tabel 2 dan Gambar 1, secara berturut-turut.

Tabel 2.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2019

Negara IPM Peringkat
(dari 189)

Brunei Darussalam

Kamboja

Indonesia

Laos

Malaysia

Myanmar

Filipina

Singapura

Thailand

Vietnam

0,84

0,59

0,72

0,61

0,81

0,58

0,72

0,94

0,78

0,70

47

144

107

137

62

147

107

11

79

117

Sumber: UNDP (t.t.-a)

4 Sesuai dengan definisi dari UNDP (t.t.-a), IPM adalah sebuah indeks komposit yang mengukur “rerata pencapaian dalam tiga 
dimensi dasar perkembangan manusia”: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.
5 Persentase ini juga memperhitungkan mereka yang setidaknya “menempuh tetapi tidak menyelesaikan pendidikan sekunder” 
(UNDP, t.t.-b). 
6 PISA merupakan singkatan dari “Programme for International Student Assessment” yang diinisiasi oleh OECD, yang mengukur 
pengetahuan dan kemampuan anak-anak berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains menggunakan serangkaian 
pertanyaan tes komprehensif. 
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Gambar 1.
Persentase populasi berusia 25 tahun ke atas yang telah menempuh pendidikan sekunder, 

2019
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Sumber: UNDP (t.t.-b)

Di Malaysia, yang memperoleh skor IPM sebesar 0,81 (peringkat 62 dari 189 negara), 74,70% dari 
populasi ini telah menempuh pendidikan sekunder. Sementara itu, di Kamboja, yang memperoleh 
skor IPM sebesar 0,59 dan berada di peringkat ke-144, hanya 22,40% dari populasinya yang 
berusia di atas 25 tahun yang telah menempuh pendidikan sekunder (UNDP, t.t.-a; UNDP, t.t.-b). 

Selain itu, terdapat keberagaman yang tinggi dalam skor-skor PISA pada populasi yang lebih 
muda di seluruh negara anggota ASEAN. Gambar 2 menunjukkan bahwa, secara rerata, skor anak-
anak usia 15 tahun di Singapura dalam masing-masing kemampuan membaca, matematika, dan 
sains adalah sekitar 200 poin lebih tinggi dibandingkan skor anak-anak di Filipina pada tahun 
2018 (OECD, t.t.). 
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Gambar 2.
Rerata skor PISA dalam membaca, matematika, dan sains, 2018 
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Sumber: OECD (t.t.)

Dengan demikian, upaya bersama di level regional melalui Pertemuan 
Menteri Pendidikan ASEAN seperti Rencana Kerja di Bidang Pendidikan, 
ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-School Children 
and Youth, dan ASEAN Declaration on Higher Education menjadi hal 
yang krusial untuk mendorong pembangunan dan investasi di bidang 
pendidikan. Upaya-upaya bersama akan mendorong negara-negara 
anggota ASEAN untuk bekerja sama mengurangi kesenjangan tingkat 
pembangunan manusia di kawasan ini.
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ANALISIS KETENTUAN-KETENTUAN INVESTASI 
DALAM RENCANA KERJA ASEAN DI BIDANG 
PENDIDIKAN 2016-2020

Menurut penelitian-penelitian yang ada, sejumlah faktor yang menarik investasi pada umumnya 
meliputi adanya karakteristik-karakteristik pasar yang baik (contohnya: tingkat persaingan yang 
baik, permintaan pasar yang tinggi), ketersediaan dan kualitas faktor-faktor produksi (contohnya: 
lahan, modal tenaga kerja/manusia), dan kondisi infrastruktur (Assunção et al., 2011; Kostevc, 
2011). Berdasarkan faktor-faktor ini, beberapa upaya untuk menarik investasi pada sektor 
pendidikan di seluruh negara anggota ASEAN dapat dilihat di dalam Rencana Kerja ASEAN di 
Bidang Pendidikan 2016-2020. 

Meskipun setiap negara anggota ASEAN memiliki karakteristik dan sistem pendidikan yang 
berbeda-beda, Rencana Kerja ini secara umum bertujuan untuk menyetarakan pendidikan di 
kawasan ASEAN, baik dengan meningkatkan ketersediaan dan kualitas modal manusia melalui 
pendidikan maupun memperbaiki infrastruktur yang dibutuhkan untuk pendidikan. Contohnya, 
Rencana Kerja ini mengakui kurang berkembangnya Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (biasa 
disebut sebagai “negara-negara CLMV”) dan menggarisbawahi bahwa upaya dan investasi yang 
lebih besar dibutuhkan di negara-negara ini untuk mengurangi ketidaksetaraan pembangunan 
pendidikan di kawasan ASEAN7.

Dengan menangani area pendidikan inklusif, pengembangan kapasitas 
TIK, dan program-program pendidikan lintas batas, Rencana Kerja ini 
secara umum berusaha untuk mendukung sebuah pendekatan yang lebih 
holistik terhadap pendidikan dan peningkatan modal manusia di ASEAN. 
Pertama, melalui proyek-proyek yang mendorong pendidikan inklusif, 
seperti ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-School 
Children and Youth (OOSCY)8 yang dibahas dalam Sub-Tujuan 2, Rencana 
Kerja ini bertujuan untuk memberikan peluang-peluang pendidikan dan 
dukungan kepada kaum penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok 
marginal lainnya. Ketentuan ini dapat meningkatkan nilai modal manusia 
yang justru akan hilang tanpa adanya program-program khusus tersebut 
(Bank Dunia, 2020b). Selain itu, OECD dan Bank Dunia (2007) menjelaskan 
bahwa program-program pendidikan lintas batas, seperti pada tingkat 
tersier, dapat memungkinkan individu-individu untuk mendapatkan

7 Contoh proyek-proyek yang secara spesifik menyasar negara-negara CLMV adalah Proyek no. 25, “Mengembangkan sebuah 
kerangka kerja dan rencana aksi terkait pelatihan dan pertukaran guru bagi CLMV” (Sub-Tujuan 2, Area Prioritas 2.2) dan Proyek 
no. 31, “Mendukung implementasi program-program milik lembaga-lembaga sektoral dan mitra-mitra dialog ASEAN yang 
meningkatkan penggunaan TIK dalam pendidikan, khususnya di negara-negara CLMV” (Sub-Tujuan 3, Area Prioritas 3.1).
8 Seperti yang dijelaskan di dalam Deklarasi, anak-anak dan remaja tidak sekolah (OOSCY) adalah anak-anak dan remaja yang 
termasuk dalam satu atau lebih kriteria berikut ini: 1) tidak memiliki akses terhadap sekolah di komunitasnya; 2) belum terdaftar di 
sekolah, meskipun ada sekolah; 3) telah terdaftar di sekolah namun tidak bersekolah atau berisiko putus sekolah; 4) putus sekolah 
karena keadaan-keadaan khusus.
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berbagai pengetahuan dari luar negara atau kawasannya, serta meningkatkan kapasitas belajar 
mereka secara keseluruhan. Qamruzzaman dan Karim (2020) menemukan bahwa pengembangan 
dan investasi pada kapasitas TIK juga dapat memberikan pengaruh jangka panjang dalam 
pembangunan modal manusia. Seluruh kontribusi ini akan meningkatkan kualitas calon tenaga 
kerja, sehingga meningkatkan prospek investasi di kawasan ini di masa depan (Kostevc, 2011; 
Miningou & Tapsoba, 2020).

Selanjutnya, area pendidikan inklusif, pengembangan kapasitas TIK, dan program-program 
pendidikan lintas batas di dalam Rencana Kerja ASEAN di Bidang Pendidikan 2016-2020 ditinjau 
secara terperinci untuk mengetahui sejauh mana Rencana Kerja ini membuka jalan untuk 
meningkatkan investasi sektor pendidikan di ASEAN. Keterbatasan-keterbatasan Rencana Kerja 
ini dalam menarik investasi juga akan dibahas.

Pendidikan Inklusif
Beberapa bulan setelah Rencana Kerja ASEAN di Bidang Pendidikan 2016-2020 diadopsi, ASEAN 
merumuskan ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth 
(OOSCY) (selanjutnya disebut “Deklarasi”) (2016), sesuai dengan target di bawah “Sub-Tujuan 2: 
Meningkatkan kualitas dan akses terhadap pendidikan dasar bagi semua orang, termasuk kaum 
penyandang disabilitas, orang-orang kurang beruntung, dan kelompok-kelompok marginal 
lainnya”. Deklarasi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pendidikan inklusif dari 
perspektif anak-anak dan remaja tidak sekolah di ASEAN, layaknya Rencana Kerja menyoroti 
permasalahan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dasar di ASEAN. Baik Rencana 
Kerja maupun Deklarasi tersebut menyebutkan pemangku-pemangku kebijakan yang relevan, 
termasuk UNESCO dan UNICEF (ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-School 

Children and Youth (OOSCY), 2016; UNESCO Bangkok, 2018). 

Berkaitan dengan Rencana Kerja, Deklarasi, dan tujuan ASEAN secara 
keseluruhan untuk meningkatkan integrasi antar negara anggota, 
sebuah proyek kerja sama diajukan oleh Good Neighbors International 
di Korea dan UNESCO Bangkok pada tahun 2019 untuk meningkatkan 
akses terhadap pendidikan dasar bagi anak-anak tidak sekolah di 
negara-negara CLMV. Proyek tersebut berhasil mendapat dukungan 
dari Dana Kerja Sama ASEAN Korea (ASEAN-Korea Cooperation Fund), 
dengan total investasi senilai sekitar USD 1,14 juta (ASEAN-Korea 
Cooperation Fund, 2020; Misi Republik Korea untuk ASEAN, 2020).

Pengembangan Kapasitas TIK
Seperti yang disoroti dalam “Sub-Tujuan 3: Meningkatkan Penggunaan TIK”, ASEAN berupaya 
untuk meningkatkan penggunaan TIK di bidang pendidikan tidak hanya dengan memperoleh 
perangkat keras yang sesuai, tetapi juga dengan meningkatkan kapasitas guru dan murid dalam 
menggunakan TIK. 

Salah satu proyek yang disoroti dalam Rencana Kerja ASEAN di Bidang Pendidikan 2016-2020 di 
bawah Sub-Tujuan ini adalah pengembangan lebih lanjut platform ASEAN Cyber University – Open 
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Educational Resource (ACU-OER). Dengan dana hibah awal sebesar USD 1,80 juta dari pemerintah 
Korea Selatan, kesepakatan ini mulanya diperkenalkan sebagai “ACU Project” pada tahun 2011. 
ACU Project bertujuan untuk membangun pusat-pusat pembelajaran elektronik (e-learning) di 
Vietnam dan Kamboja pada tahun 2012 untuk mendorong penggunaan TIK dalam pendidikan 
tinggi di negara-negara CLMV (University World News, 2011; Sekretariat ASEAN University 
Network, 2012). Melihat kemajuan proyek ini dan dengan disusunnya Rencana Kerja, ACU Project 
diperluas menjadi sebuah Sumber Pembelajaran Terbuka (Open Educational Resource) yang 
menyediakan akses terhadap perkuliahan dan materi-materi pembelajaran lainnya dari berbagai 
institusi pendidikan tinggi di negara-negara anggota ASEAN9 dan Korea Selatan. Hingga tahun 
2021, platform ini telah menyediakan lebih dari 8.500 sumber pembelajaran siap akses bagi 
siswa-siswa di ASEAN (ACU-OER, t.t.).

Di bawah Sub-Tujuan yang sama, Rencana Kerja ini menekankan bahwa dibutuhkan perhatian 
yang lebih untuk membangun sistem dan infrastruktur TIK di negara-negara anggota ASEAN 
yang kurang berkembang, seperti negara-negara CLMV. Pembangunan infrastruktur TIK 
yang relatif lebih rendah di negara-negara CLMV membatasi penggunaan TIK dalam sektor 
pendidikan, sehingga semakin menghambat pertumbuhan kapasitas TIK di negara-negara 
tersebut (Methaneethorn, 2019). Penekanan pada kesenjangan kapasitas TIK di negara-negara 
CLMV menyoroti adanya peluang investasi dalam pengembangan TIK di sektor pendidikan guna 
menyetarakan keempat negara ini dengan enam negara anggota ASEAN lainnya.

Penekanan pada kesenjangan kapasitas TIK di negara-negara CLMV 
menyoroti adanya peluang investasi dalam pengembangan TIK di sektor 
pendidikan guna menyetarakan keempat negara ini dengan enam negara 

anggota ASEAN lainnya.

Program-Program Pendidikan Lintas Batas
Rencana Kerja ASEAN di Bidang Pendidikan 2016-2020 juga telah menggalakkan upaya-
upaya untuk mendorong investasi pada program-program pendidikan lintas batas di seluruh 
negara anggota ASEAN, terutama di sektor pendidikan tinggi. Salah satu proyeknya dibahas di 
bawah “Sub-Tujuan 6: Memperkuat sektor pendidikan tinggi melalui implementasi mekanisme-
mekanisme penjaminan mutu yang kokoh”, yang menyoroti proyek “EU Support to Higher Education 
in ASEAN Region” (EU-SHARE). 

Proyek EU-SHARE bertujuan untuk mempererat kerja sama antar sistem pendidikan tinggi di 
negara-negara anggota ASEAN, serta meningkatkan kualitas dan daya saing institusi-institusi 
pendidikan tinggi dan mahasiswa di ASEAN (Manullang & Prasetyawati, 2020; SHARE EU ASEAN, 
t.t.). ASEAN mendapatkan kontrak Hibah Uni Eropa (EU Grant) senilai EUR 15 juta (≈ USD 17,39 
juta) untuk mendukung proyek ini, termasuk 500 beasiswa bagi mahasiswa di kawasan ASEAN 
untuk mengikuti pertukaran pelajar satu semester ke universitas ASEAN lainnya (SHARE EU 
ASEAN, 2021a). Selain itu, melalui kerja sama ini, EU-SHARE dapat mengembangkan kerangka-
kerangka kerja untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengajaran di institusi-institusi 

9 Kecuali Singapura.
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pendidikan tinggi (Sekretariat ASEAN, 2016; SHARE EU ASEAN, 2021a). Meski EU-SHARE 
mulanya dijadwalkan untuk berakhir pada tahun 2019, UE telah menyampaikan komitmennya 
untuk memperpanjang proyek ini hingga tahun 2022 mengikuti Rencana Kerja 2021–2025, 
dengan menambah investasi senilai EUR 5,18 juta (≈ USD 6 juta) untuk program tersebut (SHARE 
EU ASEAN, 2021a; 2021b).

Lebih jauh lagi, melalui “Sub-Tujuan 7: Mendorong peran pendidikan tinggi di bidang 
pembangunan sosial ekonomi melalui Kemitraan Universitas-Industri”, Rencana Kerja ini 
menunjukkan ketertarikan ASEAN dalam meningkatkan jumlah program pendidikan lintas batas 
bagi para siswa intra-ASEAN—terutama di pendidikan tinggi—melalui kemitraan pemerintah-
swasta (KPS). Kemitraan-kemitraan ini dapat berbentuk program dan kompetisi pengembangan 
keterampilan yang diadakan oleh Yayasan ASEAN (ASEAN Foundation), seperti “eMpowering 
Youths Across ASEAN” bersama Maybank dan “ASEAN Data Science Explorers” bersama SAP. 
Program-program ini juga didukung oleh menteri-menteri dari negara-negara anggota ASEAN. 

Contohnya, kerja sama dengan Maybank yang dibentuk di bawah program “eMpowering Youths 
Across ASEAN” memberikan pelatihan bagi mahasiswa di negara-negara anggota ASEAN dan 
dana hibah mikro (micro grants) senilai sekitar USD 200.000 untuk proyek-proyek pemberdayaan 
masyarakat yang dipimpin pemuda/i di ASEAN. Program tahunan “ASEAN Data Science Explorers” 
hasil kerja sama dengan SAP memberikan pelatihan dan hadiah penghargaan dengan total nilai 
sekitar USD 17.000 kepada tim-tim di tingkat nasional dan regional dengan proposal solusi 
berbasis data terbaik atas isu-isu sosial dan ekonomi terpilih di ASEAN (ASEAN Data Science 
Explorers, 2021; ASEAN Foundation, 2019). Melalui program-program ini, para mahasiswa di 
negara-negara anggota ASEAN memiliki kesempatan untuk bersaing dan berbagi pengetahuan 
dengan satu sama lain. 

Untuk semakin mendukung dan memudahkan mobilitas mahasiswa di negara-negara anggota 
ASEAN, Rencana Kerja ini, melalui “Sub-Tujuan 6: Memperkuat sektor pendidikan tinggi 
melalui implementasi mekanisme-mekanisme penjaminan mutu yang kokoh”, bertujuan untuk 

menerapkan “Penjaminan Mutu Regional ASEAN (ASEAN Regional Quality 
Assurance)”. Proyek ASEAN Quality Assurance (ASEAN-QA) dijalankan 
sebagai inisiatif bersama antara institusi ASEAN dan non-ASEAN seperti 
DAAD10 dan ENQA.11 ASEAN-QA memberikan program pelatihan selama 
tiga tahun, sejak 2016 hingga 2018, kepada para profesional di sektor 
pendidikan tinggi untuk mengembangkan kapasitas penjaminan mutu 
internal dan eksternal mereka berdasarkan standar regional negara-
negara anggota ASEAN (ASEAN-QA, t.t.). Pembuatan kerangka penjaminan 
mutu yang layak dan aktivitas-aktivitas terkait akan semakin mendorong 
investasi (Kostevc, 2011) pada program-program pendidikan lintas batas 
dengan meningkatkan transparansi dan prediktabilitas bagi calon-calon 
investor (Morrell et al., 2018).

10 Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), atau Dinas Pertukaran Akademis Jerman (German Academic Exchange 
Service), adalah “organisasi pendanaan Jerman terbesar untuk bidang pertukaran internasional mahasiswa dan peneliti” 
(DAAD, t.t.). Salah satu dari tujuannya adalah untuk membantu negara-negara berkembang dalam membangun institusi-institusi 
pendidikan tinggi yang produktif.
11 Asosiasi Eropa untuk Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi atau European Association for Quality Assurance in Higher Education 
(ENQA) adalah sebuah organisasi yang secara internasional mewakili lembaga-lembaga penjaminan mutu dan akreditasi dari 
Area Pendidikan Tinggi Eropa (ENQA, t.t.).
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Sejumlah Keterbatasan
Terlepas dari keunggulan-keunggulannya, masih terdapat sejumlah celah dalam Rencana 
Kerja ASEAN di Bidang Pendidikan 2016-2020 untuk menarik investasi. Pertama, beberapa 
kegiatan di dalam Rencana Kerja ini hanya berfokus pada pertemuan-pertemuan koordinasi 
dan penyusunan kerangka-kerangka kerja yang tidak memiliki hasil yang dapat ditindaklanjuti 
yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar. Contohnya, Kegiatan 55-56 di bawah Sub-
Tujuan 6 berhubungan dengan pembuatan dan pengaplikasian Kerangka Kerja Kualifikasi 
Nasional (National Qualification Frameworks) di sektor pendidikan tinggi, sedangkan Kegiatan 
57-59 di bawah Sub-Tujuan 6 mencakup pertemuan-pertemuan koordinasi terkait pendidikan 
tinggi di ASEAN. Karena tidak menunjukkan atau memberikan hasil yang dapat ditindaklanjuti 
yang membutuhkan investasi moneter, kegiatan-kegiatan ini tidak banyak berkontribusi dalam 
mendorong investasi pada pendidikan. 

Kedua, Rencana Kerja ini luput dalam memerhatikan area-area yang dapat 
menggaet lebih banyak investasi sektor pendidikan, terutama dalam 
pengembangan kapasitas TIK. Contohnya, Rencana Kerja ini tidak menyoroti 
proyek-proyek potensial yang melibatkan perusahaan-perusahaan EdTech di 
kawasan ASEAN—seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini memiliki 
potensi untuk menarik modal ventura yang besar. Karena perusahaan-
perusahaan EdTech menggabungkan teknologi dengan pendidikan untuk 
membuat materi-materi edukasi lebih mudah diakses oleh siswa, hal ini dapat 
mempercepat pengembangan kapasitas TIK dan memperluas pendidikan 
inklusif dalam negeri maupun lintas batas, sehingga menarik lebih banyak 
investasi sektor pendidikan di ASEAN. 

Celah-celah ini dapat menghambat keefektifan Rencana Kerja dalam meningkatkan investasi di 
bidang pendidikan di ASEAN.
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MENGIDENTIFIKASI KUALITAS INVESTASI

Jumlah investasi tidak menjamin kualitas atau keefektifannya. Maka dari itu, penting untuk 
menganalisis sejauh mana Rencana Kerja menarik investasi berkualitas dari sumber-sumber 
kredibel yang memiliki motif yang jelas.

Investasi berkualitas baik membuahkan hasil yang diinginkan. 
Memastikan bahwa institusi atau negara yang berinvestasi memiliki 
kebijakan dan kerangka hukum yang jelas dan transparan terkait 
investasi meningkatkan peluang investasi berkualitas baik (OECD, 2020; 
Prelec, 2020). Ketiadaan sistem yang transparan meningkatkan risiko 
investasi berkualitas buruk, dimana investasi tidak mencapai hasil 
yang ditargetkan dan dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi 
negatif. 

Kaitan antara investasi yang jelas dan transparan dengan investasi 
berkualitas baik telah terbukti benar dalam beberapa kasus di bidang 

pendidikan (Suryadarma, 2012; Wallace, 2018). Contohnya, ratusan kasus korupsi anggaran 
sekolah negeri di Indonesia antara tahun 2006 hingga 2015 kemungkinan besar terjadi akibat 
tidak adanya sistem pengawasan atas belanja pejabat-pejabat regional yang mengatur anggaran 
pendidikan (Chin, 2016). Maka dari itu, kebijakan yang jelas terkait investasi menjadi hal yang 
penting.

Center for International Private Enterprise (CIPE) (t.t.) menguraikan karakteristik-karakteristik 
dari apa yang mereka sebut sebagai “modal konstruktif” (constructive capital) dan “modal 
korosif” (corrosive capital). Modal konstruktif adalah aliran investasi yang didasari oleh tujuan-
tujuan yang transparan dan berorientasi pada keadaan pasar, baik di asal maupun tujuan dana 
tersebut. Kata “konstruktif” menekankan bahwa modal yang seperti ini menghasilkan efek-efek 
spillover. Modal konstruktif dapat memacu siklus investasi berkualitas dalam masyarakat dan 
mendorong praktik-praktik tata kelola yang baik (Hontz, 2019).

Modal korosif adalah aliran investasi dengan motif-motif yang kurang jelas, yang kerap kali tidak 
transparan, didorong oleh keinginan politik, dan berasal dari rezim otoriter menuju negara-
negara baru atau dalam transisi dengan tujuan untuk memengaruhi mereka (Morrell et al., 
2018). Penanam modal korosif dapat menggunakan kekuatan finansialnya untuk memengaruhi 
negara penerima untuk agenda-agenda ekonomi, sosial, dan politiknya sebagai investor, alih-
alih kepentingan negara penerima (James, 1930). 

Berdasarkan kerangka modal konstruktif dan korosif, bagian selanjutnya akan menganalisis 
sejauh mana Rencana Kerja mempertimbangkan kualitas investasi sektor pendidikan di ASEAN.
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ANALISIS KETENTUAN-KETENTUAN KUALITAS 
INVESTASI DALAM RENCANA KERJA ASEAN DI 
BIDANG PENDIDIKAN 2016-2020

Terdapat sejumlah upaya dalam Rencana Kerja ASEAN di Bidang Pendidikan 2016-2020 untuk 
membahas kualitas investasi yang potensial dalam sektor pendidikan inklusif di ASEAN. 
Contohnya, Rencana Kerja ini mendukung pendidikan sepanjang 
hayat (lifelong learning) dan membahas pendidikan untuk berbagai 
kelompok, termasuk anak-anak, guru, dan kelompok-kelompok 
marginal (seperti anak-anak dan remaja tidak sekolah dan kaum 
penyandang disabilitas)12. Suatu populasi yang lebih berpendidikan 
tidak hanya membangun modal manusia, tetapi juga meningkatkan 
kapasitas masyarakatnya untuk mendorong implementasi peraturan 
investasi yang lebih baik dan transparan di kawasannya (Morrell et 
al., 2018), serta mendorong lingkungan yang menarik lebih banyak 
modal konstruktif ke sektor pendidikan dan sektor-sektor lainnya di 
ASEAN.

Lebih lanjut lagi, proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan ini dipasangkan dengan tujuan-tujuan 
serta institusi-institusi spesifik yang ditargetkan menjadi mitra potensial. Contohnya, di dalam 
Area Prioritas 2.2 di bawah “Sub-Tujuan 2: Meningkatkan kualitas dan akses terhadap pendidikan 
dasar bagi semua orang, termasuk kaum penyandang disabilitas, orang-orang kurang beruntung, 
dan kelompok-kelompok marginal lainnya”, Rencana Kerja ini bertujuan untuk meningkatkan 
“kualitas pendidikan dasar melalui intervensi-intervensi yang berfokus pada kualitas” dengan 
hasil-hasil yang diharapkan seperti membuat “kursus-kursus daring strategis” dan “kerangka 
kerja dan rencana aksi pertukaran dalam pelatihan guru”, khususnya bagi negara-negara CLMV. 
Dalam proyek-proyek ini, GIZ, UNICEF, dan British Council menjadi sasaran mitra potensial—
institusi-institusi yang secara global dikenal karena kredibilitas dan dukungannya di bidang 
pendidikan inklusif. Dengan menentukan target-target hasil dan NGO yang bereputasi, Rencana 
Kerja ini mengurangi celah dimana modal korosif dapat mengalir ke bidang pendidikan di ASEAN, 
terutama di negara-negara CLMV yang kurang berkembang, yang lebih rentan terhadap modal 
korosif (CIPE, t.t.; Morrell et al., 2018).

Di dalam pengembangan program-program pendidikan lintas batas, Rencana Kerja ini 
menggarisbawahi kecenderungan ASEAN untuk bermitra dengan sektor dan organisasi-
organisasi swasta di kawasan ini, khususnya di bidang pendidikan tinggi (Sub-Tujuan 7). Seperti

12 Poin-poin ini secara spesifik ditangani di dalam sejumlah proyek dan kegiatan di bawah Sub-Tujuan 2, 7 dan 8 di dalam Rencana 
Kerja: “Sub-Tujuan 2: Meningkatkan kualitas dan akses terhadap pendidikan dasar bagi semua orang, termasuk kaum penyandang 
disabilitas, orang-orang kurang beruntung, dan kelompok-kelompok marginal lainnya”; “Sub-Tujuan 7: Mendorong peran 
pendidikan tinggi di bidang pembangunan sosial ekonomi melalui Kemitraan Universitas-Industri”; “Sub-Tujuan 8: Menyediakan 
program-program pengembangan kapasitas bagi para guru, akademisi, dan pemangku kebijakan utama lainnya dalam komunitas 
pendidikan”.

Suatu populasi yang lebih 
berpendidikan tidak hanya 
membangun modal manusia, 
tetapi juga meningkatkan 
kapasitas masyarakatnya 
untuk mendorong 
implementasi peraturan 
investasi yang lebih baik dan 
transparan di kawasannya 
(Morrell et al., 2018), 
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yang telah diuraikan oleh OECD (2006) dalam “Kerangka Kebijakan Investasi” (Policy Framework 
for Investment)13, baik investasi sektor swasta maupun belanja pemerintah dapat meningkatkan 
kapasitas produktif suatu negara dan memacu penciptaan lapangan kerja. Selain itu, kerja sama 
dengan sektor swasta memberi ilustrasi bagaimana Rencana Kerja ini juga mempertimbangkan 
tujuan-tujuan investasi yang didorong oleh pasar (market-driven), sehingga membuka jalan bagi 
modal yang lebih konstruktif (CIPE, t.t.) dalam program-program pendidikan lintas batas.

Kendati demikian, sejumlah keterbatasan yang ada pada kapasitas regulasi 
dan kelembagaan di beberapa negara anggota ASEAN menghadirkan 
potensi risiko aliran modal korosif ke sektor pendidikan ASEAN. Reilly (2015) 
menemukan bahwa Dewan Pembangunan Kamboja (CDC) mencatat total 
bantuan untuk sektor pendidikan Kamboja senilai kurang lebih USD 1,40 
miliar antara tahun 2001 hingga 2014 dari donatur-donatur internasional. 
Jepang dan Korea Selatan menjadi dua kontributor terbesar, sedangkan 
Tiongkok menyumbang kurang dari 7% dari jumlah total dan berada di 
peringkat terbawah. Akan tetapi, belakangan diketahui bahwa CDC tidak 
mencatat proyek-proyek Tiongkok yang tidak dilaporkan senilai jutaan USD, 
termasuk pelatihan dan bantuan beasiswa dari Tiongkok untuk CDC. Apabila 
proyek-proyek ini dimasukkan ke dalam catatan, investasi dari Tiongkok 
faktanya berada di tingkat yang sama dengan investasi dari Jepang dan 
Korea Selatan. Kegagalan CDC dalam mengidentifikasi investasi ini dengan 

benar dapat menjadi indikasi terbatasnya kapasitas regulasi dan kelembagaan Kamboja, yang 
pada akhirnya menciptakan celah-celah bagi aliran modal korosif ke sektor pendidikan Kamboja.

Selain itu, terkait cakupan umum dari Rencana Kerja ini, tidak ada ketentuan rinci yang mengatur 
tentang apa yang akan terjadi apabila target-target investasi atau hasil yang diinginkan tidak 
tercapai. Rencana Kerja ini juga tidak secara eksplisit menguraikan atau menyebutkan kerangka 
regulasi untuk investasi dalam proyek-proyek atau kegiatan-kegiatannya. Sehingga, celah-celah 
dalam tata kelola dan adanya risiko investasi korosif masih menjadi tantangan.

13 Kerangka Kebijakan Investasi (Policy Framework for Investment) disusun oleh sebuah unit beranggotakan pejabat-pejabat 
pemerintah dari 60 negara OECD dan non-OECD yang bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional, regional, dan 
masyarakat sipil lainnya, serta mempelajari pengalaman-pengalaman mereka.

Kendati demikian, 
sejumlah keterbatasan 

yang ada pada 
kapasitas regulasi dan 

kelembagaan di beberapa 
negara anggota ASEAN 
menghadirkan potensi 

risiko aliran modal korosif 
ke sektor pendidikan 

ASEAN. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Rencana Kerja ASEAN di Bidang Pendidikan 2016-2020 telah menuntun pembangunan sektor 
pendidikan di ASEAN secara keseluruhan dan setiap negara anggotanya untuk terlibat dalam 
berbagai proyek dan kegiatan. Dalam lima tahun mandatnya, Rencana Kerja ini telah membantu 
upaya untuk mencapai kedelapan sub-tujuannya, yang menangani prioritas-prioritas utama di 
bidang pendidikan negara-negara anggota ASEAN. 

Namun, masih belum ada analisis yang cukup terkait langkah-langkah Rencana Kerja ini dalam 
memberikan insentif untuk meningkatkan jumlah dan kualitas investasi pada pendidikan 
inklusif, program-program pendidikan lintas batas, dan pengembangan kapasitas TIK. Maka dari 
itu, makalah ini menganalisis apakah dan bagaimana Rencana Kerja ini mendorong investasi 
melalui tiga area tersebut.

Meskipun Rencana Kerja ini telah menunjukkan peluang-peluang investasi dan memerhatikan 
kualitasnya, masih terdapat celah-celah dalam kedua hal tersebut. Rekomendasi-rekomendasi 
berikut ini dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki Rencana-Rencana Kerja di masa 
mendatang:

• Terus mendorong alokasi dana dan proyek-proyek di bidang pendidikan untuk negara-
negara anggota ASEAN yang kurang berkembang
Karakteristik-karakteristik dari negara penerima, seperti ketersediaan dan kualitas 
sumber daya (contohnya: lahan, modal tenaga kerja/manusia) memengaruhi daya 
tarik investasinya. Dalam hal ini, pendidikan terbukti menjadi sebuah faktor pendukung 
pembangunan modal manusia. Akan tetapi, terdapat keragaman yang signifikan dalam 
pembangunan modal manusia di sejumlah negara anggota ASEAN. Maka dari itu, 
Sekretariat ASEAN seyogianya terus mengalokasikan dana dan proyek-proyek untuk 
negara-negara anggotanya yang kurang berkembang, seperti negara-negara CLMV, 
dan mendorong anggota lain yang lebih berkembang untuk berkontribusi. Hal ini 
akan menguntungkan seluruh negara anggota ASEAN dalam jangka panjang karena 
keberagaman dalam pembangunan modal manusia berkurang, sehingga meningkatkan 
peluang bagi kawasan ASEAN untuk meningkatkan daya tariknya sebagai tujuan investasi 
konstruktif dari negara-negara non-ASEAN baik di sektor pendidikan maupun sektor-
sektor lainnya. 

• Menyusun kerangka regulasi untuk investasi dalam proyek-proyek Rencana Kerja, 
khususnya yang berhubungan dengan negara-negara CLMV
Meskipun tidak memiliki wewenang untuk mendorong pemerintah nasional anggota-
anggotanya untuk menerapkan kerangka regulasi terkait investasi dalam proyek-proyek 
pendidikan, Sekretariat ASEAN sebaiknya bertujuan untuk memengaruhi para pembuat 
kebijakan di tingkat nasional melalui penerapan proyek-proyek Rencana Kerja secara 
ketat di tingkat regional. Kerangka regulasi ini sebaiknya mewajibkan proyek-proyek 
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untuk memasukkan jumlah pendanaan yang dibutuhkan secara spesifik untuk setiap 
proyek atau sub-tujuan, serta membuat transparansi dan kualitas investasi menjadi 
sebuah hasil yang dapat diukur secara kuantitatif. Menyusun pedoman yang jelas untuk 
mengatur kegiatan investasi dalam proyek-proyek Rencana Kerja akan menarik lebih 
banyak investasi dan mengurangi risiko modal korosif atau investasi berkualitas buruk. 

Untuk sumber daya secara keseluruhan, diperlukan penekanan khusus dalam proyek-
proyek yang melibatkan negara-negara CLMV, yang relatif lebih rentan terhadap modal 
korosif dan pengaruh eksternal.

• Mengidentifikasi peluang-peluang yang lebih beragam dan inovatif untuk 
menggabungkan TIK di bidang pendidikan
Penggunaan TIK di bidang pendidikan telah terbukti memacu investasi sektor pendidikan, 
seperti halnya modal ventura dalam jumlah yang besar mengalir ke perusahaan-
perusahaan EdTech. Akan tetapi, hal ini masih belum dibahas di dalam Rencana Kerja 
2016-2020. Maka dari itu, Sekretariat ASEAN seyogianya melakukan analisis secara lebih 
mendalam untuk mencari cara-cara yang lebih inovatif, dimana TIK dapat digunakan di 
bidang pendidikan di kawasan ASEAN untuk meningkatkan peluang-peluang investasi 
sektor pendidikan melalui pengembangan kapasitas TIK. Hasil dari analisis ini selanjutnya 
dapat dijadikan dasar untuk membuat proyek-proyek pengembangan kapasitas TIK 
yang lebih beragam dalam Rencana-Rencana Kerja di masa mendatang, seperti melalui 
kemitraan dengan perusahaan-perusahaan EdTech dalam penyebarluasan materi-materi 
edukasi.
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AYO BERGABUNG DALAM PROGRAM “SUPPORTERS CIRCLES” KAMI
Melalui Supporters Circles, kamu, bersama dengan ratusan lainnya, membantu kami untuk 
melakukan penelitian kebijakan serta advokasi untuk kemakmuran jutaan orang di Indonesia 
yang lebih baik.

Dengan bergabung dalam Supporters Circles, supporters akan mendapatkan keuntungan dengan 
terlibat lebih dalam di beberapa karya CIPS. Supporters bisa mendapatkan: 

• Undangan Tahunan Gala Dinner CIPS
• Pertemuan eksklusif dengan pimpinan CIPS
• Mendapatkan prioritas pada acara-acara yang diadakan oleh CIPS
• Mendapatkan informasi terbaru secara personal, setiap satu bulan atau empat 

bulan, lewat email dan video mengenai CIPS
• Mendapatkan hard-copy materi publikasi CIPS (lewat permintaan)

Dharma Club Dewi Sri Circle Wijaya Circle

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi anthea.haryoko@cips-indonesia.org.

Pindai untuk bergabung
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TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit 
yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat 
kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, 
politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial 
oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisi kami.

FOKUS AREA CIPS:
Ketahanan Pangan dan Agrikultur: Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang 
berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan 
berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk 
beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.

Kebijakan Pendidikan: Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan 
pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang 
mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong 
penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-
anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan 
operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan 
berpenghasilan rendah. 

Kesejahateraan Masyarakat: CIPS mempercayai bahwa komunitas yang solid akan menyediakan 
lingkungan yang baik serta mendidik bagi individu dan keluarga mereka sendiri. Kemudian, mereka juga 
harus memiliki kapasitas untuk memiliki dan mengelola sumber daya lokal dengan baik, berikut dengan 
pengetahuan mengenai kondisi kehidupan yang sehat, agar mereka bisa mengelola pembangunan dan 
kesejahteraan komunitas dengan baik.

www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 @cips_id

 @cips_id

 Center for Indonesian Policy Studies

 Center for Indonesian Policy Studies

Jalan Terogong Raya No. 6B
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia


