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A República da Indonésia é um Estado soberano localizado 
entre o Sudeste Asiático e a Oceania, o que faz dela uma 
nação transcontinental. É o maior arquipélago do mundo, 
composto por 17.508 ilhas. Possui uma população total de 
mais de 252 milhões de pessoas, sendo o quarto país mais 
populoso do mundo. O país é uma república, e um dos 
membros fundadores da Associação de Nações do Sudeste 
Asiático (ASEAN) e membro do Grupo dos Vinte (G20). A 
economia indonésia é a décima oitava (18ª) maior econo-
mia do mundo em termos de Produto Interno Bruto (PIB) 
nominal e décima quinta (15ª) maior em paridade do poder 
de compra. Embora o país tenha recursos naturais abun-
dantes e um grande potencial econômico, a pobreza conti-
nua sendo generalizada entre a maioria da população. Den-
tre as organizações internacionais da qual faz parte, é pos-
sível destacar a Organização para a Cooperação Islâmica 
(OIC), Organização Mundial do Comércio (OMC), a Cúpula 
do Leste Asiático e o Grupo de Cairns. 
 
Indonésia e a Educação 
 
No que diz respeito ao acesso ao primeiro nível da educa-
ção secundária, a Indonésia foi um dos poucos países a di-
minuir significativamente a desigualdade rural/urbana nes-
se aspecto. Há muitos anos escolas religiosas representam 
um importante aliado na oferta de educação a grupos des-
favorecidos, sendo uma alternativa para muitas famílias na 
Indonésia. Contudo, a permanência de meninas nas escolas 
é dificultada pelos casamentos precoces e a gravidez ado-
lescente, características da cultura indonésia. Em 1974, foi 
estabelecida uma Lei Nacional sobre Matrimônios, mas 
nenhuma mudança na redução do casamento infantil foi 
observada, um processo que tem sido moroso em todo o 
globo. 
 
Indonésia, a inovação e a internacionalização 
 
Atrás de Estados Unidos, China e Índia, o sistema educacio-

nal da Indonésia é o terceiro maior da Ásia e quarto maior 
do mundo. No país existem escolas promovidas pelo gover-
no e pelo setor privado. De acordo com a Lei de Educação 
Nacional (No.20/2003) e com a Emenda Constitucional III, é 
de responsabilidade do governo alocar recursos para edu-
cação, e todos os cidadãos têm direito à educação gratuita. 
Entre 2000 e 2006 os gastos do país com o ensino duplica-
ram, e em 2007 chegaram a ser maior do que em qualquer 
outro setor. Quanto ao setor privado, algumas escolas par-
ticulares se referem como “national plus schools”, isto é, 
escolas que promovem além dos requisitos estabelecidos 
pelo Ministério da Educação. Geralmente adotam a língua 
inglesa como  
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