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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Selamat pagi dan salam sej ahtera, 

Hadirin sekalian yang saya hormati. 
Alhamdulillah, marilah kita senantiasa 

bersyukur ke hadirat Illahi Rabbi, Tuhan Yang 
Maha Esa, karena be!"kat rahmat dan hidayah
Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan 
kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan 
peringatan "Hari l!endidikan Nasional 
(Hardiknas) 2 Mei 2014", dalam keadaan sehat 
dan penuh semangat. 

Dalam kesempatan yang baik ini, atas nama 
Pemerintah saya menyampai:_~an ucapan "Selamat 
Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei 2014". 
Semoga segala ikhtiar kita yang terus-menerus 
untuk memajukan dunia pendidikan yang semakin 
terjangkau, semakin berkualitas di seluruh jenjang 
pendidikan bagi scluruh rakyat Indonesia dapat 
segera membuahkan hasil. Perkenankan pula, 
saya menyampaik::m ucapan terima kasih dan 
penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh 
insan pendidikan, pemerintah daerah, organisasi 
yang bergerak di dunia pendidikan, dan 
pemangku kepentingan lain atas segala ikhtiar, 
kepedulian, dan perhatian yang telah diberikan 
dalam memajukan dunia pendidikan. 
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Tema yang dipilih pada peringatan 
Hardiknas 2014 ini, yakni Pendidikan untuk 
Peradaban Indonesia yang Unggul. Tema itu, 
mengingatkan kit a bahwa pendidikan bukan 
hanya untuk menyelesaikan atau menjawab 
persoalan-persoalan yang sifatnya sangat teklJis 
dan bersifat kekinian semata, melainkan lebih 
jauh dari itu, yaitu bahwa pendidikan pada 
hakikatnya adalah upaya memanusiakan manusia 
untuk membangun peradaban yang ungguL 

Hadirin yang saya hormati, 

Dalam dunia pendidikan ada dua hal yang 
sangat mendasar, yaitu pertama terkait dengan 
akses untuk mehdapatkan layanan pendidikan 
yang mana akses tersebut dipengaruhi oleh 
ketersediaan dan keterj angkauan. Beberapa 
kebijakan dan program seperti BOS untuk 
pendidikan dasar dan menengah, Bantuan Siswa 
Miskin, Bidikmisi, Pengiriman Guru untuk daerah 
terpencil, terdepan dan tertili'ggal melalui SM3T, 
Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi 
Negeri (BOPTN), pendirian perguruan tinggi 
negeri baru dan sekolah berasrama merupakan 
sebagian dari upaya untuk meningkatkan akses 
secara inklusif dan berkeadilan . 

. '. 
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Alhamdulillah, kebijakan rum progranl 
tersebut telah menunjukkan hasil yang 
menggembirakan. Hasil itu ditandai antara lain 
dengan kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) 
yang cukup tinggi dan lebih inklusif terutama 
pada tingkat SMP/MTs, SMAIAlK dan Perguruan 
Tinggi. 

Kedua, terkait dengan kualitas yang dalam 
hal ini, sangat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu 
ketersediaan dan kualitas guru, kurikulum, dan 
sarana prasarana. Beberapa kebijakan dan 
program yang telah ditetapkan, antara lain, 
pendidikan dan pelatihan guru berkelanjutan, 
penerapan Kurikulum 2013, dan rehabilitasi 
sekolah yang rusak, baik rusak berat, rusak 
sedang maupun rusak ringan. Melalui penerapan 
Kurikulum 2013 secara bertahap dan menyeluruh, 
tahun ajaran 2014/2015 merupakan momentulll 
untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas 
guru, kepala sekolah dan pengawas, selain juga 
merupakan momentum untuk melakukan 
penataan sistem perbukuan pelajaran. 

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak 
kepada para guru dan pemangku kepentingan 
lainnya untuk bersama-sama menyukseskan 
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implementasi Kurikulum 2013. Insya Allah, 
melalui Kurikulum 2013, anak-anak kita akan 
memiliki kompentensi secara utuh yang 
mencakupi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
Itu semua kita lakukan dalam rangka 
merripersiapkan generasi emas, yaitu generasi 
kreatif, inovatif, produktif, mampu berpikir orde 
tinggi, berkarakter serta cinta dan bangga menjadi 
bangsa Indonesia. Dengan generasi emas itulah, 
kita bangun peradaban Indonesia yang unggul, 
menuju kejayaan Indonesia 2045. 

Tentu kita hams bersyukur atas segala 
keberhasilan, capaian, dan kinerj a dalam 
memberikan layanan pendidikan, tetapi kita juga 
sangat memahami dan menyadari bahwa masih 
banyak pekerjaan, agenda, dan persoalan yang 
harus kita selesaikan di tahun-tahun mendatang. 

Kita semua berkeinginan agar program
program yang baik dapat dipertahankan, 
diteruskan bahkan ditingkatkan. Namun, program 
yang kurang baik, harus ditinjau ulang 
keberlanjutannya . untuk disempumakan agar 
menjadi program yang jauh lebih baik dan 
bermanfaat. 
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Hadirin yang saya hormati, 

Tahun 2014 ini, bagi saya adalah tahun 

terakhir dalam menjalankan amanah sebagai 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu, 
melaIui peringatan Hardiknas Tahun 2014 ini, 
sebagai Menteri dan pribadi, saya ingin 
menyampaikan ucapan ter~ ..na kasih setinggi
tingginya kepada seIuruh pemangku kepentingan 
atas partisipasi, kerja sarna, dan perhatiannya 
yang sangat Iuar biasa dalam menyukseskan 
program-program yang telah ditetapkan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Prestasi yang teiah kita raih, adaiah prestasi Rita 
semua. 

Tentu, saya sangat menyadari dan 
memahami daiam menunaikan amanah itu masi}} 
banyak kekurangan, kelemahan, dan kekhilafan. 
Untuk itu, perkenankan dari lubuk hati yang 
sangat dalam saya menyampaikan pennohonan 
maaf yang sebesar-besamya kepada seluruh 
pemangku kepentingan. Mudah-mudahan dunia 
pendidikan kita ke depan semakin maju. 

Hadirin yang saya hormati, 
Akhirya, mari kita tingkatkan upaya, kerja 

sarna dan keikhlasan dalarn Inernberikan Iayanan 
pendidikan dan kebudayaan kepada rnasyarakat. 
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Sekali lagi saya ucapkan se1amat memperingati 
Hari Pendidikan N asional kepada semua 
pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, 
penggiat, serta pecinta dunia pendidikan dan 
kebudayaan di seluruh tanah air. Semoga apa 
yang kita lakukan dalam dunia pendidikan dan 
kebudayaan selama ini, menjadi bagian dari amal 
kebajikan kita. Amin. Terima kasih. 
Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

~~~~a, 2 Mei 2014 

n 



Tambaban Araban Gubernur, 
Peserta upacara yang saya hormati, 

Pelaksanaan Gerakan LilIan Bhakti Gotong 
Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan gerak 
Pemberdayaan Kesejahteraan keIuarga (HKG
PKK) mendukung dan melancarkan kegiatan 
Iembaga-lembaga kemasyarakatan agar semua 
berperan aktif daIam kegiatan pemberdayaan 
masyarakat dan pembangunan kelurahan. 

Terima kasih dan apresiasi kepada para 
Walikota dan Bupati, para Camat dan Lurah, Ibu
Ibu PKK serta segenap warga DKI Jakarta, 
generasi muda, mahasiswa dan para pelajar atas 
kesiapannya melaksanakan BBGRM dan HKG
PKK selama satu bulan penuh di seluruh wilayah 
DKI Jakarta. 

Dengan mengucap Bismillahirahmaniraahim 
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 
(BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak 
Pemberdayaan Kesejahtera,;n Keluarga (HKG
PKK) ke 42 tahun 2014 saya mulai 
pelaksanaannya. 

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 
memberikan petunjuk dan ridho-Nya. 


