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KATA PENGANTAR

Undang-Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
mengamanatkan bahwa setiap kabupaten/kota harus membuat dokumen perencanaan. 
Dokumen Perencanaan yang dimaksud meliputi: 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD); 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 3) Rencana 
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); 4 ) Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD), dan; 5) Rencana Kerja  Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dinas Pendidikan sebagai salah satu SKPD juga diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis 
pembangunan sektor pendidikan untuk periode 5 tahunan, sebagai bentuk penjabaran dari 
RPJMD. Masih banyak kabupaten/kota yang belum mampu menyusun dokumen perencanaan 
tersebut dengan baik dan partisipatif. Sebagai hasilnya, banyak Dinas Pendidikan yang belum 
memiliki dokumen Renstra atau jika sudah belum bisa memenuhi atau menjawab kebutuhan 
nyata di daerah berdasarkan hak-hak anak.  

Melalui program Mainstreaming Good Practices in Basic Education (MGP-BE), Komponen 2 dari 
Basic Education Sector Capacity Support Programme (BE-SCSP) yang didanai oleh Uni Eropa 
(European Union), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) bekerja sama dengan United 
Nations Children’s Fund (UNICEF) bermaksud meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui 
program peningkatan kapasitas, baik individu maupun lembaga pengelola pendidikan di tingkat 
sekolah dan di tingkat kabupaten. 

Di tingkat kabupaten, Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dipandang merupakan 
area peningkatkan kapasitas yang penting.  Hal ini telah dikonfirmasi sebagai salah satu 
kebutuhan kabupaten dalam kegiatan Peninjauan Kapasitas Kabupaten MGP-BE pada  akhir 
2007. Disamping itu, MGP-BE juga telah melaksanakan kegiatan Analisis Data dan Perencanaan 
Pendidikan pada 2008 dan Pembiayaan Pendidikan pada 2009 di tingkat kabupaten. Kedua 
kegiatan tersebut akan menopang pelaksanaan pengembangan Renstra di 12 Kabupaten mitra 
MGP-BE dan, mudah-mudahan juga di kabupaten lain di Indonesia melalui Kemdiknas. 

Buku ini disusun untuk memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun 
dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan. Buku ini terdiri dari dua seri, yaitu:

a. Seri 1: Delapan Langkah Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota, Panduan Bagi Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan 

b. Seri 2: Panduan  Lokakarya  Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, 
Panduan Bagi Fasilitator

Buku-buku tersebut di atas dikembangkan berdasarkan panduan yang telah ada sebelumnya 
dari lembaga lain, yaitu USAID melalui proyek Decentralized Basic Education-1 (DBE-1) dan 
Local Governance Support Program (LGSP), Petunjuk Penyusunan Renstra Kesehatan Ibu-Anak 
(Kementerian Dalam Negeri, 2009); UNDP, ‘A Human-Rights Based Approach to Programming: 
A Practioner’s Guide’ (Bangkok: United Nations Development Programme/UNDP, 2005) dan 
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UNICEF dan UNESCO, ‘A Human Rights-Based Approach to Education for All’ (New York: United 
Nations Children’s Fund/UNICEF and the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization/UNESCO, 2007). 

Buku Seri 2: Lokakarya Penyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota – Panduan 
Bagi Fasilitator ini berisi panduan tahapan proses fasilitati lokakarya penyusunan Renstra Dinas 
Pendidikan. Pada setiap langkah terdiri dari panduan fasilitasi, lembar presentasi, dan lembar 
kerja peserta, Pokok bahasan dalam buku ini meliputi:

1. Memahami Konsep Perencanaan berbasis Hak

2. Memahami Konsep Rencana Strategis 

3. Pemutakhiran Profil Pelayanan Pendidikan 

4. Merumuskan Isu Strategis 

5. Merumuskan Rencana Strategis

6. Menyusun Program Strategis

7. Menyusun Rencana Pemantauan dan Evaluasi 

8. Merencanakan Konsultasi Publik 

Semoga Buku Seri 1 ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan yang terkait 
dengan penyusunan Rentra Dinas Pendidikan, terutuma anak-anak Indonesia. 

Selamat membaca dan menggunakannya.

Jakarta, Oktober 2010

Dr Bambang Indriyanto

Sekretaris Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan Nasional  

Selaku Manajer Program BE-SCSP
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PROGRAM UNICEF DI INDONESIA

UNICEF membantu Indonesia pertama kali pada 1948 saat terjadi situasi darurat yang 
memerlukan penanganan cepat akibat kekeringan hebat di Lombok. Namun kerjasama resmi 
antara UNICEF dan pemerintah Indonesia baru dijalin pertama kali pada 1950. Sejak awal masa 
kemerdekaan, UNICEF telah dianggap sebagi mitra Pemerintah Indonesia yang berkomitmen 
untuk memperbaiki hidup anak-anak dan wanita di seluruh nusantara. Prioritas awal UNICEF 
adalah memberikan pelayanan dan kebutuhan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki 
kesehatan anak Indonesia dan keluarganya.

Pada awal tahun 1960-an, UNICEF berkembang menjadi organisasi pengembangan yang lebih 
berfokus pada kesejahteraan anak daripada sekedar bantuan kemanusiaan. Pada tahun 1962, 
UNICEF melaksanakan program gizi di 100 desa di delapan (8) propinsi. Pada bulan November 
tahun 1966, Menteri Luar Negeri Adam Malik menandatangani perjanjian kerjasama UNICEF 
dan Pemerintah Indonesia setelah Indonesia bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
Awalnya fokus kerjasama menitikberatkan pada kelangsungan hidup anak-anak, baru kemudian 
fokus berkembang pada masalah-masalah lain yang menguntungkan kedua belah pihak.

Selama 50 tahun, UNICEF telah memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah dalam 
memajukan hidup anak-anak dan perempuan. Sekarang UNICEF berkarya di 12 kantor wilayah 
untuk membantu melaksanakan program di 15 propinsi yang mencakup lebih dari  20 juta orang 
Indonesia. Bersama dengan mitra-mitranya UNICEF berhasil membantu pengembangan dan 
advokasi disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2002. Undang-Undang 
ini akan menjadi landasan  hukum bagi perlindungan hak anak dan perempuan. UNICEF juga 
selalu siap merespons dengan cepat dalam memberikan bantuan ke masyarakat Indonesia 
yang mengalami keadaan darurat atau bencana alam seperti di Aceh tahun 2004, di Jogjakarta 
tahun 2006, dan baru saja di Padang dan sekitarnya.  Program-program UNICEF di Indonesia 
antara lain:

KESEhATAN DAN GIzI

Indonesia telah berhasil mengurangi angka kematian anak dan bayi beberapa tahun belakangan. 
Namun kasus kekurangan gizi pada anak dan masalah kesehatan ibu masih cukup besar, karena 
itu, tetap menjadi fokus penting UNICEF hingga saat ini.

PERlINDUNGAN ANAK

Program Perlindungan Anak UNICEF bekerjasama dengan pemerintah dan badan-badan 
penegak hukum menangani isu-isu yang berkaitan dengan pelecehan, kekerasan, eksploitasi 
anak, dan pencatatan kelahiran.

MEMERANGI hIV/AIDS

Diperkirakan pada tahun 2010, sekitar 110.000 orang Indonesia akan menderita atau meninggal 
karena AIDS. Jutaan lainnya akan menjadi HIV positif. Pendidikan anak-anak adalah jalan 
terbaik untuk pencegahan dan oleh karena itu UNICEF memulai program dengan maksud 
mengarusutamakan (mainstreaming) HIV ke dalam kurikulum sekolah di Papua sebagai pilot 
program.
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AIR & KEBERSIhAN lINGKUNGAN

Kondisi kebersihan air dan lingkungan masih tetap memprihatinkan di sebagian besar wilayah 
di Indonesia. UNICEF berupaya menyediakan fasilitas air bersih bagi anak-anak dan para 
keluarganya dan meningkatkan kapasitas pemerintah Indonesia merespons kepada perluan 
daerah masing-masing.

PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA

UNICEF mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan 
dasar melalui program-program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan 
pembelajaran secara menyeluruh.

Dalam Program Pendidikan Dasar untuk Semua, UNICEF mendukung langkah-langkah 
pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan dasar melalui sistem informasi 
pendidikan berbasis masyarakat. Sistem ini memungkinkan penelusuran semua anak usia di 
bawah 18 tahun yang tidak bersekolah. Dalam upayanya mencapai tujuan “Pendidikan untuk 
Semua” pada 2015, pemerintah Indonesia saat ini menekankan pelaksanaan program wajib 
belajar sembilan tahun bagi seluruh anak Indonesia usia 6 sampai 15 tahun. Dalam hal ini, 
UNICEF dan UNESCO memberi dukungan teknis dan dana.

Bersama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan anak-anak di delapan propinsi di 
Indonesia, UNICEF mendukung program Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak 
(CLCC). Proyek ini berkembang pesat dari 1.326  sekolah pada tahun 2004 menjadi 1.496 pada 
tahun 2005. Program ini telah membantu 45.454 guru dan menciptakan lingkungan belajar 
yang lebih menantang bagi sekitar 275.078 siswa. 

Proyek Mainstreaming Good Practices in Basic Education (MGP-BE), yang didanai oleh  Uni Eropa 
(the European Union), bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional juga sedang 
dilaksanakan di 12 kabupaten pada 6 propinsi, yaitu Riau, Lampung, Banten, NTB, Gorontalo, 
dan Maluku. Proyek yang implementasinya dimulai pada akhir tahun 2007, dilaksanakan di 2 
kabupaten di masing-masing propinsi dan membina 505 sekolah. Proyek MGP-BE menggunakan 
pendekatan yang holistik untuk meningkatkan kapasitas lembaga dengan bantuan teknis yang 
diberikan kepada tiga tingkatan yang berbeda (individu, kelembagaan, dan kebijakan).  Salah 
satu tujuan proyek ini adalah menyebarluaskan dan mengarusutamakan praktik yang baik 
ke Kabupaten dan sekolah.  Proyek ini bermaksud meningkatkan kapasitas seluruh sistem 
pendidikan dasar  (system-wide impact).  Melalui proyek MGP-BE, UNICEF memberikan bantuan 
untuk pengembangan kapasitas di tingkat sekolah kepada praktisi pendidikan, dan kepada 
pengelola pendidikan di tingkat kabupaten dalam menganalisis kebutuhan, merencanaan, dan 
meningkatkan pelayanan pendidikan dasar serta meningkatkan peran serta masyarakat. Proyek 
ini memiliki tiga komponen utama yang di dalamnya terdapat banyak kegiatan. Komponen 1: 
Peningkatan Kapasitas di Kabupaten dan Sekolah, Komponen 2: Pemantauan dan Evaluasi, dan 
Komponen 3: Advokasi dan Mobilisasi Sosial. Sebagain besar bantuan pengembangan kapasitas 
dilakukan di tingkat kabupaten dan sekolah di kabupaten binaan.
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MY RIGhT TO lEARN
(hAK SAYA UNTUK BElAJAR) 

Oleh Robert Prouty

I do not have to earn
The right to learn.
It’s mine.
And if because of faulty laws
And errors of design,
And far too many places where 
Still far too many people do not care – 
If because of all these things, and more, 
For me, the classroom door,
With someone who can teach,
Is still beyond my reach,
Still out of sight,
Those wrongs do not remove my right.

So here I am, I too
Am one of you
And by God’s grace,
And yours, I’ll find my place.

We haven’t met.
You do not know me yet
And so

You don’t yet know
That there is much that I can give you
in return,
The future is my name
And all I claim
Is this: my right to learn 

Saya tidak harus memperoleh 
Hak untuk belajar 
Itu adalah milikku. 
Dan Jika ada hukum yang salah
Dan jika ada kesalahan perencanaan, 
Dan banyak tempat dimana terlalu banyak orang 
masih tidak perduli –  
Jika karena semua ini, dan lagi, 
Bagiku, pintu kelas, 
Dengan seseorang yang bisa mengajar 
Adalah sesuatu yang masih diluar jangkauan ku, 
Masih diluar penglihatan, 
Kesalahan tersebut tidak menghapuskan hak saya. 

Jadi disini aku, aku juga 
Salah satu dari kalian 
Dan atas berkah Tuhan 
Dan berkah kalian, aku akan menemukan tempatku.

Kita belum pernah ketemu
Kalian juga belum tahu aku 
Jadi 

Sesungguhnya kalian belum tahu 

Bahwa ada sangat banyak yang bisa kuberikan 
kembali pada kalian, 
Masa depan adalah namaku 
Dan semua yang aku klaim 
Adalah : hak saya untuk belajar 

UNICEF/UNESCO, 2007, hal. 1
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PENDAhUlUAN

latar Belakang

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 17/2007 (UU 17/2007) tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, yaitu 2005-
2025.  RPJPN diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk 
melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanaan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial. 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan pembangunan 
sebelumnya yang difokuskan pada upaya penataan kembali berbagai langkah strategis di bidang 
pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, serta kelembagaannya 
agar bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi sejajar, serta 
daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional.

RPJPN memberikan arah yang sangat kuat untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya 
saing, salah satunya melalui perkembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas 
yang, antara lain, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau 
Human Development Index (HDI).  

Berbagai arah perkembangan untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia 
tersebut sejalan dengan berbagai komitmen dan kesepakatan di tingkat internasional seperti 
tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs), Education For All 
(EFA), Konvensi Hak Anak, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi.  Sejajar 
dengan ketentuan peraturan dan perundang-Undangan Indonesia, kesepakatan di atas 
memberi prioritas yang kuat terhadap bidang pendidikan seperti mewujukan pendidikan dasar 
yang bermutu atau meningkatkan akses semua anak Indonesia tanpa diskriminasi terhadap 
pendidikan dasar.  

Perkembangan pendidikan dasar merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk 
mewujudkan tujuan-tujuan di atas dan untuk memenuhi hak anak yang dijamin melalui 
ketentuan peraturan dan perundang-undangan Indonesia dan komitmen negara terhadap 
kesepakatan internasional. Kebijakan permerintah Indonesia mengarahkan peningkatan 
mutu pemberdayaan, efisiensi pengelolaan sektor pendidikan,  dan peningkatan akses bagi 
semua anak terhadap pelayanan pendidikan.  Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan 
perikemanusiaan, keadilan, dan kesamaan serta mengutamakan manfaat dengan perhatian 
khusus pada kelompok rentan, misalnya anak keluarga tidak mampu, anak yang berasal dari 
daerah terpencil, anak-anak cacat, dan anak yatim.  

Dinas Pendidikan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kompleksitas 
paling tinggi. Dibandingkan dengan SKPD lainnya, jumlah sasaran, sumberdaya manusia (lebih 
dari 60% dari jumlah PNS), maupun aset, dan anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan sangat 
besar. Hal ini berdampak pada sistem perencanaan yang diperlukan.  Selain itu, kabupaten/
kota menangani banyak urusan wajib di bidang pendidikan, mulai dari pengembangan silabus/
kurikulum tingkat satuan pendidikan, sarana pembelajaran, aspek pedagogik (kegiatan belajar 
mengajar), penilaian pembelajaran, sistem informasi manajemen pendidikan, sampai dengan 
pengembangan sumberdaya manusia. Terkait dengan  peningkatan mutu pendidikan dasar, 
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berbagai peraturan pemerintah tersebut secara umum mengarah pada penguatan desentralisasi 
dalam dua aspek, yaitu:

1. Desentralisasi dalam penyediaan pelayanan publik dasar (seperti pendidikan), dan

2. Peraturan Permerintah No. 8/2008 mengenai Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mendorong 
agar perencanaan pembangunan daerah didasarkan data dan informasi yang jelas dan 
diproses melalui sebuah analisis daerah serta sejalan dengan kebijakan nasional.

Sebagai konsekuensi perubahan 
tersebut, pemerintah daerah, 
khususnya kabupatan/kota, 
mempunyai wewenang yang 
lebih besar sebagai ’service 
provider’ (atau ’penyedia layanan’ 
yang merupakan pihak yang 
berkewajiban terhadap pemegang 
hak) dalam pelaksanaan 
pembangunan di daerah termasuk 
sektor pendidikan. Sedangkan, 
pemerintah pusat memfokuskan 
pada perannya dalam perumusan 

dan penetapan berbagai kebijakan/
petunjuk teknis, dan mendorong munculnya pengerahan sumber daya sehingga berbagai target 
dan prioritas pembangunan di daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berdampak 
nyata pada masyarakat dan anak-anak. 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat sejumlah perkembangan yang berdampak sangat 
besar pada perencanaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota. 

Perkembangan pertama adalah diterbitkannya Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mensyaratkan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD), dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk menyusun Rencana Strategis berdasarkan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Undang-Undang ini diikuti terbitnya 
Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 050/2002/SJ tanggal 11 Agustus 2005 sambil 
menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara penyusunan dokumen 
perencanaan.

Perkembangan kedua, Kementerian Pendidikan Nasional telah memberlakukan Renstra 
untuk jangka waktu 2010 ke 2015. Rencana yang masih berlaku dalam penyediaan panduan 
yang jelas tentang pembangunan pendidikan, yang akan membantu daerah menyelaraskan 
perencanaan Dinas Pendidikan dengan prioritas nasional dan Renstra yang berikutnya akan 
menyediakan panduan yang lebih jelas mengenai pengembangan sektor pendidikan.

Perkembangan ketiga, dalam bidang pembiayaan pendidikan, Program BOS diperkenalkan 
sejak Agustus 2005 serta adanya niat Pemerintah dan DPR  – secara bertahap – memenuhi amanat 
UU 1945 untuk mengalokasikan 20% dari anggaran di bidang pendidikan. Hal ini diperkuat lagi 
dengan adanya komitmen untuk membiayai kebutuhan pendidikan di daerah secara patungan 
antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.  Pada tahun-tahun sebelumnya, APBD 
adalah sumber dana utama bagi pembangunan pendidikan. Di bawah sistem lama itu, sekolah-
sekolah memiliki anggaran yang sangat terbatas untuk menutupi pengeluaran operasional, dan 
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sebagai konsekuensinya,  sekolah-sekolah tersebut menjadi sangat bergantung pada program-
program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. 

Perkembangan keempat adalah diterbitkannya UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, yang 
mengubah persyaratan minimal kualifikasi akademik guru SD dari D2 ke D-IV/S1. Berdasarkan 
Undang-Undang ini, kualifikasi guru SD yang semula sudah mencapai 70%, kini hanya mencapai 
kurang dari 8%. Secara nasional jumlah guru yang belum memenuhi kualifikasi mencapai 1,7 
juta orang. Besarnya jumlah guru yang belum memenuhi kualifikasi mengajar berdampak pada 
penetapan prioritas kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

Perkembangan kelima, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (SNP), layanan dan output pendidikan harus lebih terarah, 
sistematik, dan komprehensif.  Standar tersebut meliputi: standar isi, standar proses, standar 
kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, 
standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 

Perkembangan keenam, dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 
15/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar. SPM merupakan tolok 
ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan 
oleh Kabupaten/Kota. SPM merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran 
pencapaian target masing-masing daerah, termasuk upaya untuk memperdalam Manajemen 
Berbasis Sekolah dan peningkatan kompetensi para guru, kepala sekolah dan pengawas.  SPM 
menjadi acuan tetap untuk mengoptimalkan kualitas pelanyanan di sekolah dengan keterlibatan 
masyarakat seperti yang diharapkan dengan aturan MBS.    

Selain besar dan luasnya bidang pendidikan, kondisi pendidikan juga masih jauh di bawah standar 
yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem perencanaan pendidikan yang 
dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih dihadapi sektor pendidikan. Sebagian dari 
kabupaten dan kota telah menyusun Renstra SKPD berdasarkan Undang-Undang No. 25/2004 
dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 050/2002/SJ, sebagian hanya berdasarkan 
Undang-Undang No. 25/2004, dan sebagian besar belum menyusun Renstra berdasarkan salah 
satu dari ketentuan tersebut. Beberapa kabupaten dan kota yang telah menyusun Renstra, 
kualitas proses maupun substansinya masih jauh dari ideal.

Tujuan penyusunan buku panduan 

Menimbang kompleksitas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota, serta kapasitas sumber daya manuasia yang masih terbatas, maka Kementerian 
Pendidikan Nasional bekerjasama dengan UNICEF dan didukung pendanaan dari Uni Eropa 
bermaksud meningkatkan kapasitas Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota dalam pemenuhan 
hak anak terhadap pendidikan bermutu untuk semua anak melalui peningkatan kemampuan 
Dinas Pendidikan dengan penyusunan Renstra.  Untuk mencapai tujuan tersebut Kementerian 
Pendidikan Nasional  memandang perlu untuk menyediakan buku panduan bagi Tim Penyusun 
Renstra Dinas Pendidikan dan Tim fasilitator pendamping penyusunan Renstra Dinas Pendidikan.  
Harapan di masa depan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang lain juga akan bisa 
menggunakan modul-modul tersebut untuk mencapai tujuan tersebut.

Versi draft buku ini telah digunakan untuk memfasilitasi penyusunan Renstra Dinas Pendidikan 
di 12 (dua belas) Kabupaten dari 6 (enam) Propinsi, yaitu Kuantan Sengingi dan Rokan Hulu 
(Riau), Lampung Selatan dan Lampung Tengah (Lampung), Pandeglang dan Lebak (Banten), 
Lombok Tengah dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Gorontalo dan Boalemo (Gorontalo), 
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Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Maluku). Berdasarkan pengalaman, buku panduan versi 
draft disempurnakan  agar bisa  digunakan secara lebih luas.

SISTEMATIKA BUKU PANDUAN

Buku Panduan Fasilitator  Lokakarya terdiri dari 4 (empat) bagian utama yaitu Pendahuluan, 
Kerangka Acuan Lokakarya Penguatan Kapasitas Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas 
Pendidikan kabupaten/kota, Kerangka Acuan Lokakarya Pemangku Kewajiban/kepentingan, 
dan Panduan Fasilitasi tahapan proses Lokakarya. Panduan tahapan proses fasilitasi langkah-
langkah dalam lokakarya terdiri dari:

Perkenalan dan Kesepakatan Lokakarya: Terdiri dari panduan fasilitasi, lembar presentasi, dan 
bahan bacaan tentang pendekatan cara belajar orang dewasa untuk perkenalan antar peserta 
dan fasilitator dan merumuskan kesepakan lokakarya.

Overviu Renstra:

Terdiri dari panduan fasilitasi, lembar presentasi, dan lembar kerja peserta dalam rangka menelaah 
pengetahuan dan pengalaman peserta dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan.

langkah 1: 

Terdiri dari panduan fasilitasi, lembar presentasi, dan lembar kerja peserta untuk memahami 
Konsep Pembangunan Berbasis Hak.

langkah 2: 

Terdiri dari panduan fasilitasi, lembar presentasi, dan lembar kerja peserta memahami 
Konsep Rencana Strategis, seperti pengertian, landasan hukum, prinsip penyusunan, keluaran 
utama, indikator kualitas Renstra, dan tahapan  penyusunan serta sistematika Renstra Dinas 
Pendidikan. 

Reviu Progres Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: 

Terdiri dari panduan fasilitasi, lembar presentasi, dan lembar kerja peserta untuk memahami 
perjalanan penyusunan Renstra, mengetahui kemajuan Renstra yang sedang disusun, dan 
mengidentifikasi kinerja pelayanan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan.

langkah 3: 

Terdiri dari panduan fasilitasi, lembar presentasi, dan lembar kerja peserta untuk pemutahiran 
profil pelayanan pendidikan yang berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, 
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, Manajemen Berbasis Sekolah dan pencapaiannya, 
profil pendidikan anak usia dini, profil sekolah dasar, profil sekolah menengah pertama, profil 
sekolah menengah atas, profil pendidikan non formal, profil pendidik dan tenaga kependidikan, 
dan profil pos belanja pendidikan. Pada Lokakarya Penguatan Kapasitas langkah ini membantu 
peserta untuk memahami pentingnya pemutahiran profil layanan pendidikan dalam penyusunan 
Renstra. Sedangkan, pada Lokakarya Pemangku Kewajiban/kepentingan langkah ini untuk 
membantu peserta mengetahui kondisi riel pelayanan pendidikan di Kabupaten/Kota.

langkah 4: 

Terdiri dari panduan fasilitasi, lembar presentasi, dan lembar kerja peserta untuk membantu 
peserta merumuskan isu strategis secara partisipatif.
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langkah 5: 

Terdiri dari panduan fasilitasi, lembar presentasi, dan lembar kerja peserta untuk memfasilitasi 
peserta dalam merumuskan rencana strategis yang berisi visi, misi, tata nilai, Tujuan, Sasaran, 
Strategi, dan Kebijakan secara partisipatif.

langkah 6: 

Terdiri dari panduan fasilitasi, lembar presentasi, dan lembar kerja peserta agar memahami 
pengertian program, kegiatan dan pagu indikatif, tahapan perumusan dan keterkaitan logis 
program dengan strategi, serta visi dan misi. Dengan demikian peserta mampu menyusun 
program strategis bedesarkan pada pemenuhan hak anak dan Pagu Indikatif Pembiayaan.

langkah 7: 

Terdiri dari panduan fasilitasi, lembar presentasi, dan lembar kerja peserta untuk memahami 
pemantauan dan evaluasi serta mengembangkan rencana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
Renstra dinas pendidikan periode 5 tahun mendatang.

langkah 8: 

yang terdiri dari panduan fasilitasi, lembar presentasi, dan lembar kerja peserta untuk 
memfasilitasi peserta menguasai landasan filosofis, landasan hukum, dan bentuk-bentuk 
kegiatan konsulatasi publik; serta membantu peserta menyiapkan kegiatan konsultasi publik.

Evaluasi dan Penutupan: 

Terdiri dari panduan fasilitasi, lembar presentasi, dan lembar kerja peserta untuk menelaah 
keberhasilan lokakarya dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan 
di masa depan dan pendidikan anak-anak.

Diharapkan panduan ini akan memudahkan fasilitator dalam memfasilitasi penyusunan Renstra 
Dinas Pendidikan, pemutakhirkan Renstra yang sudah ada atau revisi sebagian.
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 KERANGKA ACUAN, lOKAKARYA  PENGUATAN KAPASITAS TIM                                    
         PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN 

KABUPATEN/KOTA

LATAR BELAKANG 

Dinas Pendidikan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tingkat 
kompleksitas paling tinggi. Dibandingkan dengan SKPD lainnya, jumlah sasaran, sumberdaya 
manusia (lebih dari 60% dari jumlah PNS), maupun aset, dan anggaran yang dikelola Dinas 
Pendidikan sangatlah besar. Hal ini berdampak pada sistem perencanaan yang diperlukan. 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menangani banyak urusan wajib di bidang pendidikan, 
mulai dari membantu sekolah mengembangkan silabus/kurikulum tingkat satuan pendidikan, 
memenuhi sarana pembelajaran, meningkatkan aspek pedagogik (kegiatan belajar mengajar), 
mengembangkan penilaian pembelajaran, mengelola sistem informasi manajemen pendidikan, 
sampai dengan mengembangkan sumberdaya manusia. Dilihat dari jenjang pendidikan, 
berdasarkan PP No. 38/2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah, urusan wajib daerah Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan mencakup Pendidikan 
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non-formal. 

Menimbang kompleksitas pekerjaan yang harus lakukan oleh Dinas Pendidikan di tingkat 
Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan perlu menyusun rencana strategis untuk menjalankan 
program peningkatan mutu pendidikan berdasarkan isu-isu strategis dengan tujuan memenuhi 
hak anak terhadap pendidikan.  Untuk meningkatkan kemampuan Dinas Pendidikan dalam 
menyusun rencana strategis diperlukan bantuan teknis terhadap Dinas Pendidikan. Bantuan 
teknis tersebut adalah melalui penyusunan buku Panduan Penyiapan dan Penyusunan Rencana 
Strategis Dinas Pendidikan dan Penguatan kapasitas para pemangku kewajiban/kepentingan di 
tingkat Kabupaten.   

Lokakarya penguatan kapasitas dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan diperuntukkan 
kepada Tim Penyusun Renstra di tingkat Kabupaten/Kota. Tim Penyusun Renstra adalah tim 
yang  bertugas menyusun Renstra dan/atau meReviu Renstra yang ada saat ini dan kemudian 
menyusun rekomendasi untuk revisi, atau menyusun rekomendasi untuk Renstra periode 
mendatang. 

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan umum dari lokakarya penguatan kapasitas ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Tim 
Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dalam merumuskan 
Renstra Dinas Pendidikan secara partisipatif bedesarkan perencanaan berbasis hak. Secara 
khusus kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman tentang kewajiban pemerintah daerah menyampaikan 
pelayanan pendidikan dengan baik agar bisa memenuhi hak anak terhadap pendidikan 
bermutu,

2. Meningkatkan pemahaman tentang system perencanaan dan penganggaran 
pembangunan nasional dan daerah dan berkaitannya dengan proses perencanaan 
berbasis hak,
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3. Meningkatkan pemahaman tentang substansi Renstra,

4. Meningkatkan pemahaman tentang SPM, MBS dan keterkaitannya dengan Renstra dan 
pemenuhan hak anak,

5. Meningkatkan keterampilan dalam merumuskan kerangka logis rencana strategis,

6. Menyusun rencana kerja penyusunan Renstra di Kabupaten.

KELUARAN ATAU OUTPUT LOKAKARYA

Lokakarya akan ditindaklanjuti dengan proses pendampingan. Pendampingan paska-lokakarya 
penguatan kapasitas ini adalah proses pemberian bantuan teknis secara intensif di lapangan  
yang berupa proses konsultasi, penyiapan dan pendalaman analisis data, maupun persiapan-
persiapan logistik berkaitan dengan proses penyusunan Renstra bedesarkan perencanaan 
berbasis hak dan secara partisipatif bersama para pemangku kewajiban (kepentingan/
stakeholder). Pendampingan ini  dilakukan oleh fasilitator/konsultan terutama kepada kelompok 
kerja agar mereka mampu menghasilkan bahan-bahan atau draf yang diperlukan dalam proses 
penyusunan Renstra bersama para pemangku kewajiban/kepentingan.

Dengan demikian, keluaran atau output dari kegiatan lokakarya dan pendampingan ini adalah 
sebagai berikut:

a. Terlatihnya kelompok kerja penyusun Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten dalam 
mempersiapkan  bahan-bahan atau draf Renstra Dinas Pendidikan maupun proses 
penyusunannya yang partisipatif,

b. Terumuskannya bahan-bahan (draf Renstra bab I sd bab III) yang diperlukan dalam 
proses penyusunan Renstra bersama dengan para pemangku kewajiban/kepentingan.

WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 

Waktu pelaksanaan lokakarya adalah selama tiga (3) hari efektif. Tempat lokakarya disesuaikan 
dengan kondisi daerah masing-masing.  Lokakarya ini bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri 
oleh Kabupaten atau digabung dengan Kabupaten lain. Bila masing-masing Kabupaten pesertanya 
15 orang, lokakarya ini bisa digabung untuk 2 Kabupaten atau maksimal 3 Kabupaten.

Proses pendampingan diberikan dalam periode 5 (lima) hari kerja yang dilakukan dalam dua  
tahap. Tahap pertama dilakukan selama 3 hari dengan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a.   Merumuskan kerangka dan pokok-pokok pikiran yang diperlukan untuk penulisan Bab 
I  sd Bab III,

b.   Pengumpulan dan analisis data,

c.   Pembagian peran antar anggota Tim Penyusun Renstra.

Paska pendampingan tahap pertama kelompok kerja menyelesaikan draf Bab I sd Bab III 
sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penyusunan Renstra yang telah dipelajari dan disepakati 
bersama.

Pendampingan tahap kedua dilaksanakan dalam waktu 2 hari kerja dengan kegiatan antara 
lain: Reviu and penyempurnaan draf yang dihasilkan leh tim penyusun, dan persiapan logistik 
proses lokakarya dengan para pemangku kewajiban/kepentingan.
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PESERTA DAN FASILITATOR

Peserta Lokakarya  Penguatan Kapasitas dalam Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan ini 
adalah Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten. Tim ini akan bertugas mereviu 
dan menyusun rekomendasi untuk revisi Renstra yang ada atau untuk penyusunan Renstra 
periode yang akan datang.  Tim  Penyusun Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten terdiri atas Tim 
Pengarah dan Kelompok Kerja. 

a.   Kelompok Kerja Renstra yang terdiri dari perwakilan Semua bidang dan sekretariat di  
Dinas Pendidikan (10 orang) yang disahkan dengan SK Kepala Dinas 

b.   Tim Pengarah yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,

2. Perwakilan dari Bappeda,

3. Perwakilan dari Kantor Kementerian Agama,

4. Perwakilan dari DPRD,

5. Perwakilan Dewan Pendidikan.

Keseluruhan proses lokakarya akan difasilitasi oleh Tim Fasilitator Renstra yang telah terlatih 
dan berpengalaman. Tim fasilitator ini dapat disiapkan melalui training of trainer (ToT). 

PERSIAPAN LOKAKARYA

Sebelum lokakarya dilaksanakan beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh Kabupaten antara 
lain sebagai berikut:

a. Membentuk dan mengesahkan kelompok kerja,

b. Menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan antara lain:

•	 Renstra periode sebelumnya dan yang sedang berlaku,

•	 Profil pendidikan termasuk tren beberapa tahun kebelakang,

•	 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan,

•	 RPJMD yang berlaku,

•	 APBD berjalan, realisasi 5 tahun kebelakang, RAPBD (ringkasan),

•	 Rencana Kerja dan Anggaran.
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AGENDA

Waktu Sesi

Pra lokakarya

14.00-18.00 Check in (Jika peserta menginap)

19.30 – 21.00 Pembukaan  dan Orientasi Lokakarya 

- Sambutan-sambutan

- Perkenalan dan Kesepatakan lokakarya

hari Pertama

08.00 – 09.30 Overviu  Renstra Dinas Pendidikan  

09.30 – 10.00 Istirahat

10.00 – 12.00 Langkah:  Perencanaan Pembangunan Berbasis Hak 

12.00 – 13.00 Istirahat dan makan siang

13.00 – 15.00 Langkah 2:  Memahami Konsep Renstra (Renstra dalam system perencanaan)

15.00 – 15.30 Istirahat

15.30 – 17.00 Langkah 2:  Memahami kembali konsep Renstra  (Substansi rencana strategis) 

hari Kedua 

08.00 – 10.00 Langkah 3:  Pemutahiran Profil pelayanan  pendidikan 

10.00 -10.30 Istirahat

10.30 – 12.00 Langkah 4 : Merumusan isu strategis 

12.00 – 13.00 Istirahat

13.00 – 14.00 Langkah 4 : Merumusan isu strategis (lanjutan)

14.00 – 15.00 Langkah 5:  Merumuskan Rencana Strategis (Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan) 

15.00 – 15.30 Istirahat

15.30 – 17.00 Langkah 5:  Merumuskan Rencana Strategis (lanjutan Visi, Misi, Tujuan dan 
Kebijakan) 

hari Ketiga

08.00 – 10.00 Langkah 6:  Menyusun Program Strategis (Pengembangan alternatif program dan 
kegiatan) 

10.00 -10.30 Istirahat

10.30 – 12.00 Langkah 7:  Menyusun Rencana Pemantauan dan Evaluasi kinerja

12.00 – 13.00 Istirahat

13.00 – 15.00  Langkah 8:  Merencanakan Konsultasi publik

15.00 – 15.30 Istirahat

15.30 – 16.30 Rencana Tindak lanjut

16.30 – 17.00 Penutupan

Catatan: jadwal dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, dan pembagian waktu antar sesi juga 
tidak kaku. Urutan sesi telah dibuat sesuai alur dan substansi dalam Renstra, untuk itu proses 
diusahakan mengalir dan fleksibel dalam pembagian waktu.
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      KERANGKA ACUAN, lOKAKARYA PEMANGKU KEWAJIBAN/
KEPENTINGAN, PENYUSUNAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN

LATAR BELAKANG

Beberapa rangkaian kegiatan penguatan kapasitas Tim Penyusun Renstra dalam menyusun 
Renstra Dinas Pendidikan telah dilakukan, yaitu melalui lokakarya penguatan kapasitas Tim 
Penyusun Renstra dan Pendampingan. Dengan demikian, Tim Renstra di setiap Kabupaten/
Kota telah mampu menghasilkan draf Renstra Bab I sampai dengan Bab III.  Bab I berisi 
Pendahuluan, Bab II berisi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, dan bab III berisi Profil 
Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan. 

Dalam perencanaan berbasis hak, rakyat dimaknai sebagai pemegang hak dan akan menjadi 
aktor dalam pembangunan yang berhak mempangarui kebijakan pemerintah. Pemerintah selaku 
lembaga negara dipandang sebagai pihak pemangku kewajiban untuk melaksanakan mandat 
dari rakyat tetapi masih akuntabel kepada rakyat. Okeh karena itu, pemerintah juga harus 
menyapmaikan pelayanan yang baik agar dapat memenuhi hak anak terhadap pendidikan.  Hal ini 
bermakna bahwa proses penyusunan Renstra Pendidikan perlu dilaksanakan secara transparan, 
akuntabel, dan melibatkan masyarakat (pemangku kewajiban, kepentingan) sebagai pemegang 
hak dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.  Dengan kata 
lain proses penyusunan Renstra harus dilakukan pula secara partisipatif dan menghormati serta 
menghargai hak setiap kelompok yang ada di masyarakat secara demokratis. 

Dengan demikian, untuk penyelesaian bab-bab berikutnya memerlukan pelibatan berbagai 
pemangku kewajiban/kepentingan di sektor pendidikan di tingkat Kabupaten. Untuk menampung 
aspirasi, gagasan, dan masukan dari para pemangku kewajiban/kepentingan tersebut, maka 
perlu dilakukan lokakarya Pemangku Kewajiban Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota. Lokakarya 
pemangku kewajiban memberi kesempatan kepada semua pemangku kewajiban untuk ikut 
terlibat secara aktif dan positif dalam pembangunan Pendidikan dan pemenuhan hak anak. 

MAKSUD DAN TUJUAN LOKAKARYA

Secara umum, kegiatan ini dimaksudkan untuk mensinergikan aspirasi dan upaya para pemangku 
kewajiban/kepentingan pendidikan di tingkat kabupate/Kota dengan Dinas Pendidikan.  Secara 
khusus, kegiatan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyosialisasikan pentingnya keterlibatan pemangku kewajiban/kepentingan dalam 
proses penyusunan rencana strategis dengan mempertimbangkan kepentingan anak 
selaku pemangku kewajiban/kepentingan utama dalam sektor pendidikan.

2. Menganalisis peta kondisi pendidikan kabupaten dan TUPOKSI Dinas Pendidikan.

3. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan sektor pedidikan dalam 5 tahun kedepan 
secara partisipatif.

4. Merumuskan draf rencana strategis (Visi, Misi, Nilai, Tujuan, dan Kebijakan) pembangunan 
pendidikan untuk 5 tahun kedepan secara partisipatif.

5. Mengembangkan draf program strategis (Program, Kegiatan dan indikator utama) dinas 
pendidkan untuk 5 tahun kedepan secara partisipatif.
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WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Waktu pelaksanaan lokakarya adalah selama 3 hari efektif, ditambah 1 hari persiapan lokakarya 
bagi kelompok kerja yang difasilitasi oleh fasilitator independen/konsultan.  Tempat lokakarya 
di Kabupaten/Kota masing-masing atau tempat yang dipilih oleh Dinas Pendidikan. Lokakarya 
ini dilaksanakan  secara sendiri-sendiri oleh setiap Kabupaten/Kota dan tidak dapat digabung 
dengan Kabupaten lain, karena masing-masing daerah memiliki kondisi, karakteristik, dan isu 
yang berbeda, di samping itu jumlah peserta lokakarya ini per Kabupaten/Kota cukup besar 
(antara 30-40 orang). 

Proses pendampingan diberikan dalam periode 5 hari kerja yang dilakukan dalam dua tahap. 
Tahap pertama dilakukan selama 3 hari dengan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan kerangka dan pokok-pokok pikiran yang diperlukan untuk penulisan Bab IV 
sd Bab VI.

2. Menganalisis dan menyusun matrik kerangka logis antara rencana strategis dan program 
strategis.

Paska pendampingan tahap pertama kelompok kerja menyelesaikan draf Bab IV sd Bab VI sesuai 
dengan kaidah-kaidah dalam penyusunan Renstra yang telah dipelajari dan disepakati bersama.

Pendampingan tahap kedua dilaksanakan dalam waktu 2 hari kerja dengan kegiatan antara 
lain:

1. Reviu and penyempurnaan draf Bab IV-VI yang dihasilkan oleh kelompok kerja,

2. Mengembangkan instrument pemantauan dan evaluasi (Bab VII),

3. Persiapan logistik dan proses konsultasi publik.

PESERTA DAN FASILITATOR

Peserta Lokakarya Pemangku Kewajiban/kepentingan untuk Penyusunan Renstra Dinas 
Pendidikan sekitar 40 orang dari berbagai pemangku kewajiban/kepentingan. Kelompok kerja 
akan mengidentifikasi para pemangku kewajiban/kepentingan dan menyeleksi peserta dengan 
mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Kelompok Kerja Renstra (10 orang),

2. Tim Pengarah Renstra Kabupaten (5 orang) dari unsur: Kepala Dinas Pendidikan, 
Bappeda, Kantor Kementerian Agama, DPRD, dan Dewan Pendidikan,

3. PGRI,

4. Universities/Perguruan Tinggi,

5. Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang Pendidikan,

6. Organisasi Siswa/Pelajar,

7. Kelompok Kerja Kepala Sekolah,

8. Musyawarah Kerja Kepala Sekola,

9. Kelompok Kerja Pengawas,

10. Kelompok Kerja Madrasah,

11. Asosiasi sekolah swasta,

12. Individu pemerhati Pendidikan,

13. Dunia Usaha dan industry,

14. Pihak yang relevan dengan pendidikan di Kabupaten.
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Fasilitator Lokakarya Pemangku Kewajiban/kepentingan adalah Kelompok Kerja penyusun Renstra 
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan didampingi oleh fasilitator independen/konsultan.

AGENDA

Waktu Kegiatan

Persiapan

09.00-17.00 Registrasi peserta (jika peserta menginap) dan harmonisasi kelompok kerja dan 
fasilitator independen/konsultan:

•	 Mengecek kesiapan logistik antara lain meliputi:

- Fotokopi rangkuman draf Renstra bab 1-3

- Fotokopi Delapan Langkah dalam penyusunan resntra

- Peserta

- Pejabat yang membuka

- Ruangan

- Perlengkapan (Spanduk, training kits, sound system, extension cord, 
flipchart, spidol, lakban, printer, kartu metaplan, dll)

•	 Mengecek Substansi dan proses, antara lain meliputi:

- Notulis

- MC

- Kesiapan Tim Penyusun Renstra

- Kesiapan Bahan belajar/materi (presentasi, simulasi/micro- teaching, 
pengecekan Bab I, II, dan III (Reviu dan presentasi), penggandaan bahan/
lembar kerja/handout.

19.30 – 21.00 Pembukaan dan Orientasi

- Laporan Tim penyelenggara

- Sambutan dari Dinas Pendidikan Kabupaten

- Perkenalan dan penyepakatan pengorganisasian lokakarya 

(Jika peserta tidak menginap, Pembukaan dan Orientasi dilaksanakan pada jam 
07.30-08.30)

hari Pertama

08.30 – 10.00 Langkah 1: Memahami konsep perencanaan berbasis hak 

10.00 – 10.30 Istirahat

10.30 – 12.00 Langkah 2 : Progres Renstra Dinas Pendidikan 

12.00 – 13.00 Istirahat dan makan siang

13.00 – 15.00 Langkah 3:  Pemutakhiran Profil Pelayanan Dinas Pendidikan (pre-sentasi hasil 
kelompok kerja tim penyusun Renstra)

15.00 – 15.30 Istirahat

15.30 – 17.00 Langkah 4: Merumuskan isu-isu strategis (presentasi interaktif dan curah pendapat) 

hari Kedua

08.30 – 10.00 Langklah 4 : Merumuskan isu-isu strategis (analisis dan kesepakatan) 

10.00 – 10.30 Istirahat 

10.30 – 12.00 Langkah 5:  Rencana Strategis: Merumuskan visi, misi, tata nilai, 
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12.00 – 13.00 Istirahat

13.00 – 15.00 Langkah 5 : Rencana Strategis: Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan 
kebijakan 

15.00 – 15.30 Istirahat

15.30 – 17.00 Langkah 6: Menyusun Program Strategis: Program dan Kegiatan

hari Ketiga

08.30 – 10.00 Langkah 6: Menyusun Program Strategis: Pagu Indikatif Pembiayaan 

10.00 – 10.30 Istirahat

10.30 – 12.00 Langkah 7: Menyusun Rencana pemantauan dan evaluasi 

12.00 – 13.00 Istirahat

13.00 – 15.00 Langkah 8: Mempersiapkan Kegiatan Konsultasi publik

15.00 – 15.30 Istirahat

15.30 – 16.30 Rencana tindak lanjut tin Renstra

16.30 – 17.00 Penutupan
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PERKENAlAN DAN KESEPAKATAN lOKAKARYA

Waktu: 60 Menit

PENGANTAR

Sesi Perkenalan dan kesepakatan lokakarya merupakan sesi yang berupaya memberi ruang 
bagi peserta untuk saling mengenal dan menyepakati beberapa aturan selama proses lokakarya 
berlangsung. Perkenalan dan penyepakatan norma belajar ini diperlukan untuk membangun 
suasana belajar yang nyaman bagi peserta karena mereka bisa saling mengenal serta memiliki 
perasaan setara, sehingga mereka dapat memunculkan ide-ide secara spontan dan dapat 
bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam lokakarya. 

Pada sesi ini akan diidentifikasi harapan-harapan terhadap lokakarya. Harapan-harapan ini akan 
ditinjau kembali pada akhir lokakarya untuk dievaluasi. Harapan yang belum tercapai diharapkan 
dimasukkan dalam rencana tindak lanjut. 

Untuk meningkatkan partisipasi peserta, dalam sesi ini juga akan dipertajam  pemahaman 
peserta tentang siklus belajar orang dewasa di mana peserta adalah narasumber utama 
selama proses lokakarya dan fasilitator akan membantu untuk merangkainya menjadi sebuah 
pengalaman baru.

TUJUAN

Tujuan umum sesi ini adalah menciptakan suasana yang kondusif, nyaman, dalam lokakarya. 
Secara khusus, sesi ini bertujuan untuk:

1. Saling mengenal satu sama lain,

2. Menjelaskan tujuan lokakarya,

3. Mengidentifikasi harapan-harapan peserta lokakarya,

4. Meninjau siklus belajar orang dewasa yang akan digunakan selama lokakarya,

5. Menyepakati norma-norma untuk menciptakan suasana lokakarya yang kondusif, efektif, 
dan efisien.

POKOK BAHASAN

1. Perkenalan singkat peserta meliputi: nama, asal institusi dan ‘prestasi yang membanggakan 
dalam hidup,

2. Harapan peserta terhadap lokakarya,

3. Prinsip-prinsip pembelajaran (orang dewasa),

4. Maksud, Tujuan, Alur Lokakarya,

5. Agenda lokakarya,

6. Norma dalam lokakarya.

METODE PENYAJIAN

1. Curah pendapat,

2. Diskusi, dan 

3. penjelasan interaktif.
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PENGATURAN RUANGAN

Ruangan diatur dalam formasi “round table”.  Jika ruangan  tidak memungkinkan untuk round 
table, disarankan pengaturan ruangan dalam bentuk U.

PERALATAN DAN BAHAN

1. Lembar Presentasi Fasilitator (LPF),

2. Flipchart,

3. Kertas Plano,

4. Spidol,

5. Kertas Metaplan,

6. lakban kertas,

7. LCD,

8. Komputer/laptop.

PERSIAPAN FASILITASI

1. Satu jam sebelum sesi, ruangan dipastikan telah diatur sesuai dengan yang diinginkan.

2. Fasilitator menyiapkan Lembar Presentasi dalam powerpoint. 

3. Fasilitator menyiapkan bahan dan peralatan untuk fasilitasi.

TAHAPAN PROSES FASILITASI

Pengantar
(5 menit)

Perkenalan
(15 menit)

Identifikasi
harapan
Peserta

(10 menit) Penjelasan
maksud,

tujuan, alur,
dan agenda
lokakarya
(10 menit)Penutup 

(3 menit)

Diskusi
kesepakatan
dan kontrak

belajar
(7 menit)

Penjelasan
metode

lokakarya
(10 menit)
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PENGANTAR (5 MENIT)

Fasilitator menayangkan slide tentang judul sesi, membuka dengan mengucapkan salam, 
dan memberikan penjelasan tentang tujuan sesi ini sebagai pengantar kepada para peserta 
lokakarya.

1. Perkenalan (15 menit)

a. Fasilitator memperkenalkan diri dan rekan fasilitator lainnya. 

b. Fasilitator meminta peserta memperkenalan diri dengan menyebutkan: nama lengkap, 
nama panggilan, asal institusi, dan prestasi yang membanggakan untuk menciptakan 
suasana yang kondusif dan menyenangkan. 

2. Identifikasi Harapan Peserta (10 menit)

Fasilitator meminta peserta  memikirkan harapan mereka terhadap lokakarya. Harapan ditulis 
dalam kertas metaplan dengan huruf besar. Fasilitator memberikan contoh cara menulis pada 
kertas metaplan. Peserta boleh menuliskan lebih dari 1 harapan. Setelah itu peserta diminta 
menempelkan di dinding ruang lokakarya untuk dilihat lagi di akhir lokakarya.

Fasilitator memandu diskusi peserta untuk mengelompokkan harapan-harapan peserta yang 
telah ditempel. 

3. Penjelasan maksud, tujuan, alur, dan agenda lokakarya (10 menit)

Fasilitator menjelaskan Tujuan dan Alur Lokakarya.  Fasilitator meminta peserta untuk 
membandingkan tujuan dan alur lokakarya dengan harapan yang telah didiskusikan, serta 
meminta peserta untuk memberikan komentar dan saran.

Fasilitator memandu penyepakatan agenda lokakarya dengan mengakomodasi harapan harapan. 
Fasilitator membagikan jadwal lokakarya (LKP 0.1).

4. Penjelasan Metode lokakarya (10 menit)

Fasilitator meninjau  prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa dan metode yang digunakan 
selama lokakarya.  Fasilitator meminta peserta  untuk menyampaikan pendapat/komentar pada 
bagian ini.

5. Diskusi kesepakatan dan kontrak belajar (7 menit)

Fasilitator memandu diskusi untuk menyepakati norma belajar yang akan berlaku selama 
lokakarya berlangsung. Jika respons peserta sedikit, fasilitator dapat menawarkan kepada 
peserta norma apa saja yang perlu disepakati bersama.

6. Penutup (3 menit)

Sebagai akhir sesi, fasilitataor menutup dengan kalimat penutup sebagai berikut: ”Demikianlah 
rangkaian proses pembukaan, perkenalan, dan penyepakatan belajar kita, semoga berguna dan 
sampai jumpai pada sesi berikutnya” .

LEMBAR KERJA PESERTA (LKP)

Lembar Kerja berupa agenda lokakarya. Agenda lokakarya diperbanyak dan dibagikan ke semua 
peserta lokakarya.
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lEMBAR PRESENTASI FASIlITATOR (lPF)

 lPT. Perkenalan dan Kesepakatan lokakarya
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BAhAN BACAAN

PEMBElAJARAN ORANG DEWASA

Pembelajaran orang dewasa mempunyai pendekatan, ruang lingkup, tujuan, dan strategi yang 
berbeda dengan pembelajaran untuk anak-anak. Pembelajaran orang dewasa dititikberatkan 
pada belajar secara berkelanjutan sepanjang hayat untuk mempelajari keterampilan yang dapat 
digunakan untuk mengarahkan diri sendiri. Namun demikian, sama halnya dengan anak-anak, 
di dalam menjalankan proses pembelajarannya, orang dewasa menyukai belajar dalam kondisi 
bebas, belajar melalui interaksi dengan sesama, tidak menyenangi hafalan, lebih mengutamakan 
hal-hal praktis dan pemecahan masalah. 

PENGAlAMAN DAN BUKAN WADAh KOSONG 

Pembelajaran bukanlah suatu proses dimana sang ahli menuangkan pengetahuannya ke dalam 
kepala ‘kosong’ para peserta pelatihan. Oleh sebab itu fasilitator perlu mengetahui pengalaman 
peserta sebelum pelatihan. Pengalaman menghasilkan peta kognitif, suatu alat yang membantu 
kita menyerap informasi baru, yaitu hal-hal yang didengar dan dilihat selama pelatihan. Oleh 
karena pengalaman yang dialami berbeda-beda, maka setiap orang memiliki peta yang berbeda 
pula. Oleh sebab itu di dalam pelatihan sebaiknya: 

•	 Peserta diperlakukan sebagai individu-individu yang berbeda satu sama lainnya,

•	 Peserta banyak diberi pertanyaan dan tugas-tugas individu,

•	 Peserta diberi latihan individual karena semua orang akan mampu belajar kalau 
menggunakan caranya sendiri,

•	 Memberdayakan peserta sebagai sumberdaya pelatihan,

•	 Memberi kesempatan kepada peserta untuk mengkaitkan informasi/pengalaman yang 
baru diterima dengan pengalaman sebelumnya.

Pembelajaran dewasa bukanlah suatu proses dimana sang ahli menuangkan pengetahuannya 
ke dalam kepala ‘kosong’ para peserta pelatihan. Oleh sebab itu fasilitator perlu melakukan 
analisis pengalaman peserta sebelum pelatihan, misalnya melalui perkenalan dan curah 
pendapat. Dengan demikian pelatihan dikelola menggunakan metode partisipatoris. 

Beberapa prinsip pembelajaran yang penting diperhatikan/diterapkan dalam pelatihan adalah 
sebagai berikut:

•	 Berbagi dan menganalisis pengalaman melalui dialog sesama peserta,

•	 Keterlibatan yang aktif dalam memilih topik pelatihan, pemrograman dan evaluasi hasil 
pelatihan; dengan cara ini mereka akan menganggap isi pelatihan ini sebagai milik 
mereka,

•	 Menemukan penyebab-penyebab permasalahan serta menemukan sendiri 
pemecahannya,

•	 Berbuat dan melakukan eksperimen dalam menemukan jawaban,

•	 Relevansi materi yang dilatihkan,

•	 Penekanan pada nilai-nilai yang praktis yang dapat diaplikasi,

•	 Reflektif.
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ORANG DEWASA SUlIT MElUPAKAN SESUATU YANG PERNAh DIPElAJARI

Biasanya pelatihan dianggap mempelajari pengetahuan dan ketrampilan baru yang bisa 
dimasukkan pada salah satu tempat di ‘peta kognitif’.  Tujuan ini dapat berhasil jika apa yang 
dilatihkan merupakan hal baru atau yang dibutuhkan oleh orang dewasa. 

Selama kehidupan, orang dewasa sudah mengembangkan perilaku dan pola berfikir yang 
relatif kaku yang sudah menjadi kebiasaannya, dan mereka tidak ingin melepaskannya. Oleh 
sebab itu orang dewasa ragu menerima sesuatu yang dirasakan tidak dikenal. Sebagai contoh: 
kalau diperkenalkan suatu pendekatan pembelajaran baru yang melibatkan perubahan praktik 
mengajar, salah satu alasan penolakan terhadap perubahan tersebut adalah pola-pola perilaku/
kebiasan yang sudah ada. Sebagai contoh lain: mereka tidak mungkin membicarakan manfaat 
suatu konsep penilaian baru kalau mereka tidak percaya pada kebenaran dan manfaat konsep 
penilaian tersebut. Pelatih perlu memastikan bahwa ada sistem yang mendukung tujuan 
pelatihan setelah peserta kembali ke tempat kerja. 
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PENDIDIKAN PARTISIPATIF

Pendidikan partisipatif mensyaratkan adanya proses learner  centered (peserta  didik sebagai 
pusat). Siapapun yang terlibat proses pembelajaran dipandang sebagai orang yang memiliki 
kemampuan aktif untuk merencanakan arah, memiliki bahan dan materi yang dianggap 
bermanfaat, memikirkan cara terbaik untuk belajar, menganalisis dan menyimpulkan serta 
mampu mengambil manfaat pendidikan. Dalam metode ini fungsi guru hanyalah sebagai 
fasilitator. Dengan proses demikian, beberapa karakteristik pendidikan partisipatif antara lain: 

BElAJAR DARI PENGAlAMAN 

Yang dipelajari bukan “ajaran” (teori, pendapat, kesimpulan, dll) dari seseorang, tetapi keadaan 
nyata masyarakat atau pengakuan seseorang yang terlibat dalam keadaan nyata tersebut. Hal 
ini mengakibatkan tidak ada otoritas seseorang yang lebih tinggi dari yang lain. 

TIDAK MENGGURUI

Dalam metode ini tidak ada guru dan tidak ada murid yang digurui. Semua yang terlibat dalam 
proses pendidikan ini adalah guru sekaligus murid pada suatu yang bersamaan. 

DIAlOGIS

Karena tidak ada guru ataupun murid, maka proses yang berlangsung tidak merupakan proses 
belajar mengajar yang bersifat satu arah, tetapi proses komunikasi dalam bentuk kegiatan 
interaktif (diskusi kelompok, bermain peran dsb) dan media (alat peraga, audio visual dsb) 
yang lebih memungkinkan terjadinya dialog kritis antara semua orang yang terlibat dalam 
proses pelatihan tersebut.

Pedoman proses belajar dalam pendidikan partisipatif adalah daur belajar dari pengalaman yang 
distrukturkan (structural experiences learning cyrcle), seperti yang tergambar di bawah ini. 
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Pendidikan Partisipatif terwujud bila terdapat keterlibatan individu secara sadar kedalam proses 
interaksi sosial kependidikan. Dengan pengertian itu, peserta didik bisa berpartisipasi bila dia 
menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang 
lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.

Berdasar pada pemahaman itu, agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses, dan 
proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain. Kemampuan seseorang jelas berbeda, 
sehingga kemampuan partisipasi seseorang jelas juga akan berbeda, dalam jumlah dan 
mutunya. Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana, partisipasi seseorang maupun 
partisipasi kelompok akan bisa ditingkatkan. Implikasi dari pengertian itu, setiap individu dalam 
kelompok adalah pelaku pendidikan, yang berhak menetapkan segala sesuatu berdasar pada 
tata nilai, tradisi, kemampuan, tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan pendidikan.
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OVERVIU RENSTRA

Waktu: 90 Menit

PENGANTAR

Pendekatan pendidikan orang dewasa memandang peserta sebagai subjek belajar yang diyakini 
telah memiliki pengalaman atau pemahaman.  Pengalaman dan pemahaman itulah yang akan 
diolah sebagai bahan pembelajaran dengan cara diungkapkan dan dibahss bersama sehingga 
nantinya akan menjadi pengetahuan atau pengalaman baru. 

Sesi ini akan berupaya menelaah pengetahuan dan pengalaman peserta seputar Renstra yang 
meliputi antara lain, alasan pentingnya penyusunan Renstra yang partisipatif, pengertian tentang 
Renstra, prinsip-prinsip dan komponen penting. Diharapkan melalui sesi ini terjadi tukar pengetahuan 
dan pengalaman antar peserta sekaligus untuk menjajagi kapasitas peserta, sehingga pada sesi-
sesi berikutnya fasilitator akan mampu mengantisipasi dinamika yang mungkin terjadi.

TUJUAN

Tujuan umum dari sesi ini adalah untuk mengetahui pengetahuan dan pengalaman peserta 
dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan. Tujuan khusus sesi ini adalah peserta mampu 
sebagai berikut:  

a. Menganalisis pentingnya penyusunan Renstra Dinas Pendidikan secara partisipatif,

b. Mengidentifikasi pengalaman dalam penyusunan Renstra,

c. Menggali persepsi tentang konsep rencana strategis.

POKOK BAHASAN

a. Alasan-alasan pentingnya penyusunan Renstra yang partisipatif,

b. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendidikan,

c. Pengalaman keterlibatan dalam penyusunan Renstra,

d. Pengertian, prinsip, dan komponen penting Renstra.

METODE PENYAJIAN

a. Kerja individu,

b. Diskusi kelompok,

c. Diskusi pleno.

PENGATURAN RUANGAN

Ruangan diatur dalam formasi “round table”. 

PERALATAN DAN BAHAN

1. Lembar Presentasi Fasilitator,

2. Lembar Kerja Peserta (LKP 0.2),

3. Flipchart,

4. Spidol,

5. LCD,

6. Laptop.
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PERSIAPAN FASILITASI

1. Satu jam sebelum sesi, ruangan dipastikan telah diatur sesuai dengan yang diinginkan,

2. Fasilitator menyiapkan tayangan beserta peralatannya (LCD, laptop dll),

3. Fasilitator memperbanyak Lembar Kerja Peserta sesuai dengan jumlah peserta. 

TAHAPAN PROSES FASILITASI

1. Pengantar (10 menit)

Fasilitator menayangkan slide tentang judul sesi dan sedikit mereviu hasil diskusi sebelumnya 
tentang penyepakatan agenda (5 menit). Fasilitator menjelaskan tujuan dan langkah-langkah 
yang akan dicapai dalam sesi ini.

2. Diskusi (30 menit)

Fasilitator menayangkan slide dan menjelaskan tugas individu. Fasilitator memberikan 
kesempatan peserta untuk mengklarifikasi jika pertanyaan kurang dimengerti.

Peserta mengerjakan/menjawab pertanyaan dalam slide secara individual dan menuliskan 
jawaban dalam Lembar Kerja Peserta 0.2.  Fasilitator berkeliling dan memberikan bantuan 
penjelasan tambahan bila diperlukan.

Setelah 5 menit peserta menjawab pertanyaan, peserta membentuk kelompok dengan anggota 
5-6 orang. Masing-masing kelompok berdiskusi dan menuliskan rangkuman jawaban diskusi 
kelompok dalam Lembar Kerja Peserta 0.2 (15 Menit). Fasilitator berkeliling dan memberikan 
bantuan penjelasan tambahan bilamana perlu.

Jika jumlah kelompok besar, fasilitator meminta 2 kelompok untuk bergabung dan memasukkan 
hasil diskusi kelompok serta kemudian merangkumnya sehingga menjadi kesepakatan hasil 
gabungan kelompok. Hasil gabungan kelompok inilah yang dipresentasikan (20 menit).

3. Presentasi hasil Diskusi Kelompok (20 menit)

Fasilitator meminta juru bicara kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya 

Dalam presentasi ini fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk mengklarifikasi dan 
memberikan komentar atau masukan (10 menit).

4. Penguatan Fasilitator (20 menit)

Fasilitator menyampaikan catatan mengenai hal-hal penting dari diskusi kelompok. Hal-hal 
penting dapat berupa persamaan atau perbedaan pendapat kelompok. Fasilitator menyampaikan 
bahwa hasil diskusi kelompok akan dibahas lagi dalam sesi berikutnya (10 menit).

5. Penutup (10 menit)

Fasilitator menutup sesi dengan menyampaikan rangkuman dan judul sesi berikutnya.

Pengantar
(10 menit)

Diskusi
Kelompok
(30 menit)

Presentasi hasil
diskusi 

(20 menit)

Penutup
(10 menit)

Penguatan
(20 menit)
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LEMBAR KERJA PESERTA

Lembar Kerja Peserta (LKP 0.1)

(untuk kerja individu, kelompok, maupun gabungan kelompok)

1. Apakah penyusunan Renstra Dinas Pendidikan di Kabupaten perlu melibatkan pihak-pihak yang 
berkepentingan (duty-bearer/stakeholder)? Mengapa?

 Perlu/Tidak perlu (Coret salah satu)
 Alasan:
…………………………………………………………………………………………………………………….
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

2. Jika jawaban no 1, ya, siapa saja pemangku kewajiban/kepentingan pendidikan di kabupaten?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................

3. Apakah bapak/ibu pernah terlibat dalam penyusunan Renstra? Bila pernah, dimana dan apa bentuk 
keterlibatannya?

 Pernah/belum pernah (coret salah satu)
Bila pernah, bentuk keterlibatannya adalah:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................

4. Apa yang bapak/ibu pahami tentang Renstra Dinas Pendidikan?  

a. Pengertian
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................

b. Prinsip-prinsip apa yang sebaiknya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dalam penyusunan 
Renstra?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................
c. Apa sajakah komponen penting dalam Renstra?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................
5. Bagaimana kapasitas pemangku kewajiban/kepentingan dalam memenuhi hak anak dalam 

pendidikan dapat ditingkatkan melalui penyusunan Renstra?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................



22  |  LPT. Overviu Renstra

Kemendiknas / UNICEF / EU

lEMBAR PRESENTASI FASIlITATOR

lPT. Overviu Renstra
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lANGKAh 1 – MEMAhAMI KONSEP Perencanaan BERBASIS hAK

Waktu: 120 Menit

PENGANTAR

Sebuah program disusun dengan harapan agar melalui serangkaian kegiatan beberapa isu 
dapat diatasi atau setidaknya dapat dikurangi dampaknya. Oleh karena itu penyusunan program 
harus berdasar pada isu dan kebutuhan. Pada era reformasi dan demokrasi saat ini, penyusunan 
program yang hanya berorientasi pada isu dan kebutuhan belumlah cukup, terlebih penyusunan 
program sektor pendidikan yang akan dituangkan dalam dokumen  

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selain 
berdasar pada isu dan kebutuhan, program dalam Renstra harus merujuk dokumen-dokumen 
perencanaan di atasnya. Rujukan lain yang sama pentingnya adalah Program Berbasis Hak. 
Rujukan terakhir ini menjadi keharusan sebagai konsekuensi ratifikasi, (1) Deklarasi Universal 
tentang Hak, (2) Konvensi Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya, (3) Konvensi 
tentang Anti Diskriminasi Perempuan, dan (4) Konvensi Hak Anak, dan (5) beberapa peraturan 
perundangan yang menjamin pemenuhan hak anak dan pelayanan publik yang baik. Lagipula, 
untuk memenuhi hak anak Dinas Pendidikan butuh tingkatkan kapasitas pemangku kewajiban 
(Dinas Pendidikan sendiri maupun lembaga/peran lain) dalam penyampaian pelayanan kepada 
anak-anak, meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, dan 
meningkatkan relevansi dokumen rencana yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

Langkah 1 ini disusun untuk memberikan panduan langkah-demi langkah kepada fasilitator untuk 
membantu peserta lokakarya dalam merumuskan kembali pentingnya pembangunan pendidikan 
bedesarkan perencanaan berbasis hak dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan.

TUJUAN

Tujuan umum dari sesi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang perencanaan 
pembangunan berbasis hak. Tujuan khusus dari sesi ini adalah agar peserta mampu:

1. Menjelaskan pengertian, latar belakang, prinsip-prinsip, dan manfaat perencanaan 
pembangunan berbasis hak, 

2. Mengidentifikasi kerangka hukum yang menjamin pemenuhan hak anak untuk 
memperoleh pendidikan,

3. Menjelaskan upaya-upaya penerapan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis 
hak,

4. Memahami peran dan kewajiban para pemangku kewajiban/kepentingan untuk 
menjalankan tugas dalam hubungannya dengan hak anak untuk memperoleh pendidikan 
(keterbukaan, akuntabilitas, relevansi, dll), 

5. Menjelaskan manfaat perencanaan pembangunan berbasis hak, 

6. Menggunakan pemahaman tentang konsep perencanaan berbasis hak dalam menyusun 
Renstra Dinas Pendidikan.



26  |  Langkah 1

Kemendiknas / UNICEF / EU

POKOK BAHASAN

1. Pengertian, prinsip, dan pentingnya perencanaan berbasis hak,

2. Kerangka hukum dan komitmen pemerintah Republik Indonesia yang menjamin 
pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan,

3. Implikasi penerapan pendekatan perencanaan berbasis hak, 

4. Peran dan kewajiban para pemangku kewajiban/kepentingan dalam bidang pendidikan,

5. Manfaat perencanaan pembangunan berbasis hak.

METODE PENYAJIAN

1. Diskusi kelompok,

2. Tanya jawab,

3. Curah pendapat,

4. Diskusi pleno,

5. Presentasi interaktif.

PENGATURAN

Ruangan ditata dalam bentuk “round table”. 

PERALATAN DAN BAHAN

1. Lembar Presentasi Fasilitator,

2. Lembar Kerja Peserta (LKP 1.1, 1.2, dan 1.3),

3. Flipchart,

4. Kertas plano,

5. Spidol,

6. LCD,

7. Lap top,

8. Langkah 1 dalam “Delapan Langkah Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan: Panduan 
bagi Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota”.

PERSIAPAN FASILITASI

Satu jam sebelum sesi, ruangan telah diatur sesuai dengan yang diinginkan. Fasilitator 
menyiapkan lembar presentasi dalam powerpoint beserta peralatannya (LCD, lap top dll). 
Fasilitator memperbanyak lembar kerja sesuai dengan jumlah peserta/kelompok.

TAHAPAN PROSES FASILITASI

Pengantar
(10 menit)

Curah Pendapat
(20 menit)

Diskusi
Kelompok
(30 menit)

Rangkuman 
dan Penutup 
(10 menit)

Penjelasan
Interaktif
(20 menit)

Presentasi hasil 
diskusi

(30 menit)
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1. Pengantar (10 menit)

a. Fasilitator menayangkan slide tentang judul sesi dan menjelaskan tujuan pembahasan 
Pembangunan Berbasis Hak,

b. Fasilitator menanyakan kepada peserta apa yang mereka pikirkan tentang hak (lihat 
tayangan).  Fasilitator  menuliskan jawaban peserta pada kertas plano yang telah 
disediakan,

c. Fasilitator mengidentifikasi kata kunci dari setiap pendapat peserta, lalu merumuskan 
bersama peserta tentang apa yang dimaksud dengan hak (10 menit). Fasilitator 
memberikan penguatan tentang beberapa pengertian hak. 

2. Curah pendapat tentang hak Dasar Warga Negara (20 menit)

a. Fasilitator menayangkan slide yang mengilustrasikan beberapa hak warga. Sambil 
menayangkan slide tersebut fasilitator menayakan kepada peserta”Apa saja hak dasar 
warga negara itu”? ”apa yang dimaksud dengan perencanaan berbasis hak?” (5 menit),

b. Fasilitator meminta kepada salah satu peserta untuk menuliskan jawaban peserta lainnya 
pada kertas plano yang sudah disiapkan. (10 menit),

c. Fasilitator menayangkan slidetentang 10 hak dasar warga negara, lalu dibandingkan 
dengan rumusan pendapat peserta (5 menit). Fasilitator juga menjelaskan 10 hak dasar 
warga negara dan pengertian perencanaan berbasis hak.

3. Diskusi kelompok hak Anak dalam Pendidikan (30 menit)

a. Fasilitator meminta peserta membagi diri dalam 4 kelompok dengan cara peserta 
berhitung berurutan: 1, 2, 3, dan 4; hingga semua peserta menyebut angka. Peserta yang 
menyebut angka 1 berkumpul dalam  kelompok I, yang menyebut angka 2 berkumpul 
dalam kelompok II; dan seterusnya (5 menit),

b. Fasilitator menjelaskan tugas kelompok seperti terurai dalam Lembar Kerja Peserta 1.1, 
1.2, 1.3, dan 1.4 (lihat tayangan). Kemudian fasilitator meminta tanggapan dari peserta 
tentang tugas kelompok. Jika peserta sudah jelas, fasilitator mempersilakan peserta 
untuk berdiskusi dalam kelompok selama 25 menit. Setiap kelompok menyepakati 1 orang 
pemapar hasil diskusi kelompok. Selama diskusi kelompok, fasilitator memperhatikan 
dinamika kelompok dan menjelaskan jika ada kelompok yang memerlukan penjelasan.

4. Presentasi hasil diskusi (30 menit)

Fasilitator memandu pemaparan hasil diskusi kelompok dengan alokasi waktu setiap 
kelompok 3 menit. Setelah semua kelompok memaparkan hasil diskusi kelompoknya, 
fasilitator mempersilakan setiap kelompok memberi tanggapan, saran dan masukan kepada 
kelompok lainnya (lihat tayangan

5. Penguatan dengan Presentasi Interaktif (20 menit)

Fasilitator memberikan penguatan tentang Hak Anak Dalam Pendidikan secara interaktif 
(tayangan). Peserta diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi.

6. Rangkuman dan Penutup (10 menit)

Fasilitator merangkum dan mempertajam hasil paparan dalam pleno dengan kisi-kisi 
penting bahwa perencanaan berbasis hak adalah hal sangat penting untuk dipertimbangkan 
penerapannya, khususnya menyangkut hak-hak anak dalam pendidikan.
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lEMBAR KERJA

lembar Kerja Peserta (lKP 1.1)

Tugas Kelompok I :

1. Apa sajakah Hak-Hak Anak dalam pendidikan?

2. Upaya-upaya apakah yang telah dilakukan untuk memenuhi setiap hak tersebut ?

No. hak-hak Anak Dalam 
Pendidikan

Upaya-upaya yang telah 
dilakukan

a.

b.

c.

d.
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lembar Kerja Peserta (lKP1.2)

Tugas Kelompok II :

1. Apa sajakah komitmen pemerintah terhadap Hak-Hak Anak?

2. Upaya-upaya apakah yang telah dilakukan untuk merealisasikan komitmen tersebut 
dalam pemenuhan atas hak-hak anak, terutama dalam pendidikan ?

No. Komitmen Pemerintah dalam 
Pemenuhan hak-hak Anak

Upaya-upaya yang telah 
dilakukan

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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lembar Kerja Peserta (lKP1.3)

Tugas Kelompok III :

1. Apa sajakah kewajiban pemerintah/negara terhadappemenuhan Hak-Hak Anak?

2. Upaya-upaya apakah yang telah dilakukan untuk merealisasikan kewajiban-kewajiban 
tersebut dalam pemenuhan atas hak-hak anak?

No. Kewajiban Pemerintah/Negara 
Dalam Pemenuhan hak-hak 

Anak

Upaya-upaya yang telah 
dilakukan

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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lembar Kerja Peserta (lKP1.4)

Tugas Kelompok IV :

1. Apa sajakah ciri-ciri Pendekatan Pembangunan Berbasis Hak ?

2. Bagaimanakah ciri-ciri tersebut telah terpenuhi ?

No. Ciri-ciri Pendekatan 
Pembangunan Berbasis hak 

Upaya-upaya yang telah 
dilakukan

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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lEMBAR PRESENTASI FASIlITATOR

lPT. Perencanaan Berbasis hak Anak
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lANGKAh 2 – MEMAhAMI KONSEP RENCANA STRATEGIS

Waktu: 210 Menit

(Langkah ini hanya untuk Lokakarya Penguatan Kapasitas Tim Penyusun Renstra)

PENGANTAR

Untuk menghasilkan dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan yang berkualitas, setiap 
anggota tim penyusun harus memahami terlebih dahulu konsep dasar Renstra dan berkaitan 
dengan pemenuhan hak anak. Konsep dasar Renstra meliputi pengertian, alasan pentingnya 
penyusunan Renstra, prinsip, komponen utama, serta tahapan prosesnya. 

Langkah 2 ini memberikan penguatan kepada tim penyusun Renstra  untuk memahami konsep 
Renstra. Secara garis besar panduan dalam langkah ini akan terdiri dari tiga (3) bagian utama. 
Bagian pertama tentang konsep dasar Renstra, Bagian kedua tentang kerangka hukum dan 
posisi Renstra Dinas Pendidikan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, dan bagian 
ketiga tentang sistematika serta proses penyususan Renstra.

TUJUAN

Tujuan umum dari langkah ini adalah untuk menguatkan pemahaman peserta tentang konsep 
dasar Renstra dan berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Tujuan khusus adalah agar peserta 
mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar Renstra dan berkaitan dengan pemenuhan hak anak: 
Pengertian, pendekatan, prinsip dan komponen,

2. Menjelaskan kerangka regulasi Renstra dalam sistem perencanaan pembangunan daerah,

3. Menjelaskan Sistematika Dokumen Renstra,

4. Menjelaskan langkah-langkah penyusunan Renstra secara partisipatif,

5. Menganalisis  bentuk dan proses pelibatan Pemangku kewajiban/kepentingan dalam 
penyusunan dokumen Renstra.

POKOK BAHASAN

1. Konsep dasar Renstra: Pengertian, pendekatan, prinsip, dan komponen,

2. Kerangka Regulasi Perencanaan Pembangunan Daerah,

3. Sistematika dan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam Penyusunan Renstra Dinas 
Pendidikan,

4. Bentuk dan proses pelibatan Pemangku kewajiban/kepentingan dalam Penyusunan 
Dokumen Renstra.

METODE PENYAJIAN

a. Simulasi,

b. Presentasi interaktif,

c. Diskusi kelompok,

d. Curah Pendapat.
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PENGATURAN RUANGAN

Ruangan diatur dalam bentuk “round table”.

PERALATAN DAN BAHAN

1. Lembar Presentasi Pasilitator),

2. Lembar Kerja Peserta,

3. Flipchart,

4. Kartu Metaplan,

5. Lakban kertas,

6. Spidol,

7. LCD dan Komputer atau Laptop,

8. Langkah 2 Memahami Konsep Rencana Strategis dalam Buku 8 (Delapan) Langkah 
Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan.

PERSIAPAN FASILITASI

1. Satu jam sebelum sesi, ruangan dipastikan telah diatur sesuai dengan yang diinginkan,

2. Menyiapkan bahan presentasi dalam power point beserta peralatannya (LCD, komputer/
laptop, kabel, dll),

3. Menyiapkan lembar kerja.

TAHAPAN PROSES FASILITASI

Bagian I Konsep dasar Renstra: Pengertian, pendekatan, prinsip, dan komponen (80 menit)

1. Pengantar (10 menit)

Fasilitator menayangkan slide  tentang judul sesi dan mereviu hasil diskusi sebelumnya yaitu 
sesi tentang “Perencanaan Pembangunan Berbasis Hak” (slide berikut). Fasilitator menjelaskan 
tujuan yang akan dicapai dalam sesi ini.

2. Curah Pengalaman (20 menit)

Fasilitator memberikan pertanyaan kepada peserta, ”sebutkan dokumen-dokumen perencanaan 
pembangunan yang Bapak/Ibu ketahui!”  Fasilitator meminta  peserta menjawab secara lisan 
dan co-fasilitator menuliskan jawaban peserta di kartu metaplan. Fasilitator membacakan 
jawaban peserta tanpa memberikan penilaian jawaban benar atau salah.

Pengantar
(10 menit)

Curah 
Pengalaman
(20 menit)

Penguatan
Konsep
Renstra 

(20 menit)

Diskusi 
Presentasi
(30 menit)
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Fasilitator menayangkan slide  dan menjelaskan pengertian Rencana strategis dan Rencana 
Operasional. 

Fasilitator membuat tabel 2 kolom di papan tulis, kolom 1 diberi judul RENCANA STRATEGIS, 
kolom 2 diberi judul RENCANA OPERASIONAL. Fasilitator meminta 2 orang perwakilan peserta 
untuk menempelkan kartu metaplan yang bertuliskan jenis-jenis dokumen perencanaan 
pembangunan ke dalam kolom yang sesuai. 

Fasilitator meminta klarifikasi kepada peserta dari hasil kerja perwakilan peserta. 

3. Penguatan Konsep Renstra (20 menit)

Fasilitator menayangkan slide (ada beberapa)  tentang konsep dasar perencanaan strategis 
dan memberikan penjelasan secara interaktif, kemudian memberikan kesempatan pada peserta 
untuk menanggapi atau bertanya tentang presentasi tersebut.

4. Diskusi Kelompok dan Presentasi hasil (30 menit)

Fasilitator membentuk 2-4 kelompok. Masing-masing kelompok membaca dan mengecek 
dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan mengisi Lembar Kerja Peserta LKP 2.1. 

Berikutnya, peserta menuliskan visi misi Dinas Pendidikan ke dalam lembar kerja LKP 2.1 
halaman 2 dan mengecek kesesuaiannya dengan dokumen di atasnya (RPJMD, Renstra Dinas 
Pendidikan Propinsi, Renstra Kemdiknas).

Setelah selesai diskusi kelompok, masing-masing kelompok menunjuk juru bicaranya untuk 
mempresentasi hasil diskusi kelompok dalam Pleno.

Fasilitator meminta tanggapan dari peserta dari kelompok lain. Fasilitator merangkum dan 
menyimpulkan hasil kerja kelompok.  

Bagian II Kedudukan Rencana Strategis SKPD dalam sistem perencanaan pembangunan (40 
menit)

5. Bermain Puzzle hirarki Dokumen Perencanaan (20 menit)

a. Fasilitator membagi peserta ke dalam 2-4 kelompok sesuai dengan jumlah peserta. Satu 
kelompok beranggotakan 5-10 peserta,

b. Fasilitator menayangkan slide  dan membacakan pertanyaan, ”Bagaimana susunan jenis-
jenis perencanaan pembangunan (nasional-daerah) yang ada sesuai dengan kerangka 
waktu (jangka panjang, menengah, pendek)?”,  

c. Fasilitator membagikan Lembar Kerja Peserta berupa potongan-potongan puzzle dalam 
LKP 2.3 tentang hierarki dokumen perencanaan kepada semua kelompok, dan meminta 
kepada masing-masing kelompok untuk menyusun potongan-potongan kertas yang 
berisikan dokumen perencanaan secara hirarkis.  Masing-masing kelompok menempelkan 
hasil susunan potongan tersebut di papan,

Bermain Puzzle hirarki
Dokumen Perencanaan

(20 menit)

Diskusi Pleno
hirarki Perencanaan

(20 menit)
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d. Fasilitator membandingkan hasil kerja kelompok tanpa memberikan penilaian benar atau 
salah.

6. Diskusi Pleno hirarki Perencanaan (20 menit)

a. Fasilitator menayangkan dan menjelaskan hierarki dokumen perencanaan berdasarkan 
kerangka regulasi sistem perencanaan pembangunan,

b. Fasilitator meminta peserta untuk membandingkan kerja kelompok yang telah dilakukan 
dengan referensi pada slide persentasi tersebut,

c. Fasilitator menyimpulkan sesi ini tentang keterkaitan antara dokumen perencanaan dan 
sinkronisasi.

Bagian III Sistematikan dan Tahapan Penyusunan Renstra (100 menit)

7. Pengantar dan Reviu (10 menit)

a. Fasilitator menayangkan slide tentang judul sesi yaitu Sistematika Dan Langkah-Langkah 
Penyusunan Dokumen Renstra, serta menjelaskan apa yang harus diketahui oleh peserta.

b. Fasilitator mereviu ”Kedudukan Renstra dalam Perencanaan Pembangunan Daerah” 

8. Kerja Kelompok dan Presentasi (60 menit)

a. Fasilitator membagi peserta ke dalam 3 – 4 kelompok lalu menayangkan tugas kelompok. 
Masing-masing kelompok diminta mendiskusikan:

•	 Bagaimana Sistematika Dokumen Renstra Dinas Pendidikan yang memenuhi 
kaidah perencanaan strategis? 

Catatan: Untuk memperjelas, fasilitator bisa menganalogikan dokumen 
Renstra dengan dokumen lain dalam arti setiap dokumen memiliki urut-urutan 
bab dan pokok bahasan.

•	 Bagaimana langkah-langkah untuk menghasilkan dokumen Renstra Dinas 
Pendidikan?

•	 Bagaimana proses pelibatan pemangku kewajiban/kepentingan dalam kegiatan 
penyusunan Renstra Dinas Pendidikan?

b. Peserta mendiskusikan pertanyaan tersebut dan menuliskan jawabannya dalam 
kertas plano.  Fasilitator menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis dan 
membandingkannya (tanpa memberikan penilaian benar atau salah). 

c. Setelah kerja kelompok selesai, masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan 
hasilnya. 

Pengantar dan 
Reviu

(10 menit)

Kerja Kelompok 
dan Presentasi 

(60 menit)

 Penguatan 
Konsep 

(20 menit)

 Penutup
(10 menit)
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9. Penguatan (20 menit)

a. Fasilitator menayangkan dan menjelaskan sistematika Renstra berdasarkan PP 8/2008, 
Draf Renstra KEMDIKNAS,  dan Rekomendasi Tim dalam tayangan.Fasilitator meminta 
tanggapan peserta terhadap rekomendasi yang telah disusun dibandingkan dengan 
Renstra dinas yang ada/telah disusun saat ini, serta memandu peserta untuk menyepakati 
sistematika dokumen Renstra yang akan menjadi acuan bersama.

b. Fasilitator menayangkan Delapan Langkah penyusunan Renstra dan meminta tanggapan 
peserta.

c. Fasilitator memandu curah pendapat tentang pelibatan pemangku kewajiban/
kepentingandalam proses penyusunan Renstra dan juga meminta tanggapan peserta. 

10. Penutup (10 menit)

Fasilitator menutup sesi dengan menyampaikan rangkuman dalam tayangan dan mengantarkan 
peserta untuk mengikuti sesi berikutnya tentang Langkah 3 “Pemutakhiran Profil Pelayanan 
Pendidikan”. 

LEMBAR KERJA PESERTA

Lembar Kerja peserta (LKP 2.1) Mengecek Kesesuaian Dokumen Renstra Dinas Pendidikan  
dengan Dokumen Di Atasnya

Renstra Dinas 
Pendidikan

Visi dan Misi Kepala 
Daerah

RPJMD Renstra 
Kemdiknas

Sistematika

Visi

Misi

Program strategis

Aspek lainya
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lembar Kerja Peserta (lKP 2.2)

(untuk dipotong-potong menjadi puzzle)

RPJ DAERAh RENSTRA DINAS

RPJP NASIONAl RENJA DINAS

RPJM NASIONAl RKP DAERAh

RPJM DAERAh RKP NASIONAl
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LEMBAR PRESENTASI

lPT. Memahami Konsep Renstra

LANGKAH 2
MEMAHAMI KONSEP 
RENCANA STRATEGIS

1

CURAH PENGALAMAN
Sebutkan dokumen-dokumen perencanaan 

pembangunan yang Bapak/Ibu ketahui!

4

RENCANA STRATEGIS RENCANA OPERASIONAL

REVIU
Kewajiban pemerintah terhadap hak-hak anak?
• Memperluas layanan pendidikan
• Menyediakan pendidikan dasar yang bebas biaya
• Mempromosikan pembelajaran keterampilan hidup
• Meningkatkan tingkat melek aksara
• Pemerataan dan kesetaraan gender
• Meningkatkan mutu pendidikan
• Mempromosikan partisipasi masyarakat
• Mengumpul data yang akurat
• Melaksanakan manajemen yang transparan dan

akuntabel
• Dll…apa?

2 5

Suatu alat manajemen yang bertujuan membantu
organisasi membuat rencana masa depan (Jangka
menengah). Rencana strategi dapat dilihat sebagai
formulasi secara menyeluruh atau “roadmap” yang
menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk
mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi
yang dipilih.

Bersifat luwes dan perlu direviu, terutama apabila ada
perubahan-perubahan yang signifikan dalam
lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh
pada pencapaian tujuan rencana semula.

PENGERTIAN RENSTRA

3

Tujuan umum: menguatkan pemahaman tentang konsep
dasar Renstra dalam rangka perencanaan berbasis hak.

Tujuan khusus adalah peserta mampu:
1. Menjelaskan konsep dasar Renstra: Pengertian,

pendekatan, prinsip dan komponen
2. Menjelaskan kerangka regulasi Renstra dalam sistem

perencanaan pembangunan daerah
3. Menjelaskan sistematika dokumen Renstra
4. Menjelaskan langkah-Langkah penyusunan Renstra

secara partisipatif, relevan, dan efekif
5. Menganalisis bentuk dan proses melibatkan

pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen
Renstra dan penyampaian pelayanan pendidikan

TUJUAN

6

PENGERTIAN RENCANA OPERASIONAL

Suatu alat manajemen (management tool)
yang bertujuan membantu organisasi
membuat rencana Jangka Pendek (1
hingga 2 tahun) dengan rumusan tujuan
dan sasaran yang lebih terinci, realistis dan
terukur serta menggambarkan secara
terinci komitmen sumber daya dan dana
bagi pencapaian tujuan.
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7

KERANGKA LOGIS RENSTRA
1. UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN)
2. UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara
3. UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. PP No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
7. PP No 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

10

LANDASAN HUKUM  

8

MANFAAT RENSTRA
1. Membantu pengelolaan pembangunan pendidikan yang

lebih baik dan keberlanjutan
2. Menghasilkan rencana dan pembangunan pendidikan

yang lebih terarah kepada pemenuhan hak anak
3. Memecahkan isu-isu strategis pendidikan, mendorong

terwujudnya komitmen, kesepakatan dan kerjasama
antar instansi dan dengan masyarakat

4. Mengkomunikasikan dan memasarkan eksistensi
pendidikan (peningkatan kesadaraan)

5. Penyediaan pelayanan pendidikan lebih baik
berdesarkan data yang akurat dan upaya untuk
meningkatkan kapasitas pelayanan

6. Pengelolaan keuangan lebih baik, terbuka dan
akuntabel

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59/2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Penganti
Permendagri No 13/2006)

9. SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri
0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007

10. SE 050/2020/SJ tentang petunjuk penyusunan RPJP
dan RPJMD (tambahan)

Catatan: Ini terkait dengan proses perencanaan resmi dan
belum termasuk peraturan dalam sektor pendidikan
yang sudah direviu dalam Langkah 1 11

LANDASAN HUKUM 

9

UNSUR UTAMA RENSTRA

1.Unsur Kebijakan, yang terdiri dari visi, misi
dan sasaran

2.Unsur Kondisi Lingkungan, yang terdiri dari
lingkungan internal dan lingkungan eksternal
(berdesarkan analisis data yang akuret)

Satuan kerja perangkat daerah menyusun
rencana stratregis yang selanjutnya disebut
Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan
bersifat indikatif.

Lagipula, Renstra Daerah harus disynkronkan
dengan Renstra nasional

LANDASAN HUKUM
(UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat (1) dan Ayat (2) 

12
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1. Teknokratis (Strategis)
2. Demokratis dan partisipatif (yaitu,

perencanaan “bottom-up” yang harus lebih
memperhatikan harapan masyarakat
melalui, misalnya, penerimaan masukan
dari proses musrembang daerah kalau ada)

3. Politis

13

PENDEKATAN PENYUSUNAN 
Hasil konsultasi dengan KDH dan DPRD
(peningkatan dukungan politis untuk memenuhi
hak bagi semua anak atas pendidikan yang
berkualitas)

Naskah Akademis Ranperka Renstra Pendidikan

SKPD PENDIDIKAN tentang Renstra Pendidikan

16

KELUARAN PROSES POLITIS

Profil Pelayanan Pendidikan berisikan status, posisi,
kedudukan dan kinerja Pendidikan dalam
penyelenggaraan fungsi, urusan wajib dan urusan
pilihan pemerintahan daerah sesuai TUPOKSI
PENDIDIKAN serta kondisi internal (kelemahan dan
kekuatan, atau KAPASITAS) dan kondisi eksternal
(tantangan dan peluang, termasuk hubungan dengan
kemitraan diluar dinas pendidikan) dalam 5 tahun ke
depan. Semuanya berdasarkan data yang akurat.

Dokumen Renstra Pendidikan yang telah disahkan
berisikan visi, misi, tujuan, arah, strategi, dan kebijakan
pembangunan pelayanan Pendidikan dan Alokasi
keuangan SKPD Pendidikan; prioritas program (SKPD
PENDIDIKAN, Lintas SKPD, dan Lintas Kewilayahan).
Tolok ukur dan target kinerja capaian program, pagu
indikatif, dan penanggung jawab kelembagaan

14

OUTPUT PROSES TEKNOKRATIS

Susunlah Jenis-jenis perencanaan
pembangunan (nasional-daerah) yang ada
sesuai dengan kerangka waktu (jangka panjang,
menengah, pendek) berdasarkan puzzle yang
ada

PERTANYAAN KELOMPOK 

17

Naskah Kesepakatan Pemangku Kewajiban dalam Konsultasi
Publik pada tahapan penting perencanaan dan Forum Multi
Stakeholder Renstra Pendidikan yang berisikan konsensus
dan kesepakatan terhadap prioritas isu pelayanan
Pendidikan jangka menengah, rumusan tujuan, arah, strategi
dan kebijakan pembangunan Pendidikan, keuangan dan
pembiayaan, program prioritas, pagu indikatif dan kegiatan
Meningkatkan keterlibatan pemangku kewajiban dengan
upaya untuk memenuhi hak anak atas pendidikan selama
periode Renstra berlaku dan setelahnya (sesuai dengan UU
No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)
Meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui proses
teknokratis seperti pemantauan efektivitas SKPD (sesuai
dengan UU No 25/2009 tentang pelayanan publik)
Meningkatkan kesadaraan masyarakat terhadap pendidikan
dan bantuan khusus untuk siswa dari keluarga tidak mampu

15

KELUARAN PROSES PARTISIPATIF
HIERARKI DOKUMEN PERENCANAAN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RPJP 
NASIONAL

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

20 TAHUN
5 TAHUN

5 TAHUN

PEDOMAN

1 TAHUN

PEDOMAN DIJABARKAN

DIJABARKAN

20 TAHUN

PEDOMAN

5 TAHUN 1 TAHUN

1 TAHUN
DIACU

RPJM 
NASIONAL RKP

RPJP 
DAERAH

RPJM 
DAERAH

RKPD

RENSTRA 
SKPD

RENJA 
SKPD

DIACU

KEDUDUKAN RENSTRA SKPD

18

Musrembang
Daerah
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RENSTRA - RENJA
Renja-SKPD disusun dengan berpedoman
kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada
RKP. Renja SKPD memuat kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

19

SISTEMATIKA RENSTRA KEMDIKNAS
• Pendahuluan
• Kondisi Umum Pendidikan pada akhir 2009
• Visi Misi Pendidikan Nsional
• Sasaran Pembangunan Pendidikan Nasional
• Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Pendidikan
• Program Pembangunan Pendidikan Nasional
• Kerangka Implementasi

22

SISTEMATIKA DAN LANGKAH 
PENYUSUNAN

•Bagaimana Sistematika Dokumen Renstra Dinas
Pendidikan yang memenuhi kaidah perencanaan
strategis dan hak anak?
•Bagaimana langkah-langkah untuk
menghasilkan dokumen Renstra Dinas
Pendidikan?
•Bagaimana proses pelibatan pemangku
kepentingan?
•Bagaimana memastikan bahwa rencana yang
disusun adalah relevan dan berdasar fakta?

20

REKOMENDASI SISTEMATIKA RENSTRA
• Pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, kedudukan dan peranan Renstra 

dalam perencanaan daerah, sistematika penulisan)

• Tupoksi Dinas Pendidikan (struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, Susunan

kepegawaian dan kelengkapan).

• Profil Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan (SPM, Profil

PAUD, SD, SMP, SMA, Khusu, Luar Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Profil dan Proyeksi Pembiayaan)

• Isu Strategis Pembangunan Pendidikan (capaian penting, 

tantangan dan peluang eksterlnal, potensi dan permasalahan, isu strategis daerah di bidang pendidikan)

• Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
• Program Strategis dan Indikator Kinerja (Program SKPD, lintas

SKPD, Kewilayahan), Pagu Indikatif dan Alternatif Sumber Pembiayaan.

• Monitoring dan Evaluasi
• Penutup

23

SISTEMATIKA MENURUT PP08/2008
• Pendahuluan
• Gambaran Pelayanan SKPD
• Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi
• Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Kebijakan
• Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif,
dan

• Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD.

21

LANGKAH-LANGKAH 

• Langkah-Langkah apa saja yang perlu di
tempuh untuk menghasilkan dokumen Renstra
sesuai sistematika yang telah disepakati?

• Hubungkan langkah-langkah tersebut dengan
pengisian sistematika dokumen Renstra untuk
memenuhi hak anak dan meningkatkan mutu
pendidikan.

24
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LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN 
RENSTRA

Langkah 1
Memahami 
Perencanaan
Pembangunan
Berbasis hak

Langkah 2
Memahami
Konsep
Rencana
Strategis

Langkah 3
Pemutahiran
profil
Pendidikan

Langkah 4
Merumus-
kan Isu
strategis

- Pengertian
- Perubahan paradigma
- Isu-isu penting
- Peningkatan Kapasitas
- Prinsip dan kerangka

hukum
- Keterlibatan masyarakat
- Pengangaran buat anak
- Agenda Aksi
- Manfaat

- Pengertian
- Landasan hukum
- Prinsip penyusunan

berdasarkan hak anak
- Keluaran utama
- Indikator kualitas
- Posisi Renstra
- Langkah-langkah
- Sistematikas

Tupoksi
- PAUD
- Pen. Das (SPM)
- Pen. Menengah
- Pen. Non-formal
- Tenaga pendidik

dan kependidikan
- Pos Belanja Pendidikan

- Pengertian
- Langkah-langkah

perumusan

25

RANGKUMAN
Dinas Pendidikan sebagai salah satu SKPD harus menyusun
Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan “road map” 5 tahun ke
depan

Penyusunan Renstra melibatkan pemangku kepentingan

Penyusunan Renstra harus disinkronkan dengan target
nasional dan Renstra Nasional

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan harus diarahkan
kepada pemenuhan hak anak dan peningkatan mutu
pendidikan – jangan lupa, Renstra dan proses perencanaan
hanya merupakan alat untuk membantu kita mencapai
tujuan kita dan memenuhi hak anak atas pendidikan yang
bermutu. 28

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUN RENSTRA

Langkah 5
Menyusun
Rencana 
Strategis

Langkah 6
Menyusun

Program,
Strategis

Langkah 7
Menyusun
Rencana

Monitoring, 
dan evaluasi

Langkah 8
Merencanakan

Konsultasi
Publik

draf Renstra

-Visi
-Misi
-Tujuan
-Strategi
-Tata nilasi
-Kebijakan

-Program
-Kegiatan
-Pagu indikatif

-Pengertian
-Manfaat
-Landasan hukum
-Mekanisme
-Indikator
-Analisa hasil

-Landasan
filosofis

-Landasan hukum
-Bentuk-bentuk
-Penjaminan

keterlibatan di 
masa depan 26

KETERLIBATAN PARA PEMANGKU 
KEWAJIBAN

• Langkah mana saja yang dapat dilakukan sendiri
oleh tim Renstra?

• Langkah mana saja yang harus melibatkan
stakeholder agar mendapat dukungan dan
komitmen dalam pelaksanaanya.

• Siapa saja dan metode apa yang akan dilakukan
untuk proses pelibatan aktif Stakeholder/duty-
bearers dalam penyusunan Renstra dan
pelaksananya nanti dan memenuhi hak anak
terhadap pendidikan melalui kegiatan lain.

• Langkah mana saja yang akan menyinkronkan
bekerja antara instansi terkait 27
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REVIU PROGRES RENSTRA DAERAh

Waktu: 90 Menit

(Panduan ini hanya untuk Lokakarya Pemangku Kewajiban/kepentingan)

PENGANTAR

Beberapa  rangkaian kegiatan penguatan kapasitas dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan 
telah dilakukan dan saat ini telah dihasilkan draf Bab I sampai dengan Bab III Renstra di setiap 
Kabupaten mitra kerja. Bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang Tugas Pokok dan Fungsi 
Dinas Pendidikan, dan Bab III berisi tentang Profil Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan. 

Pada tahap ini Tim Penyusun Renstra akan menyajikan kemajuan penyusunan Renstra Dinas 
Pendidikan, terutama tentang proses  yang telah ditempuh dalam menyusun Renstra, Profil 
Pelayanan Dinas Pendidikan yang telah dihasilkan.  Profil pelayanan ini menunjukkan sejauh 
mana program-program dinas telah memberikan hasil bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten/
Kota dan kebutuhan internal mengenai peningkatan kapasitas agar bisa menyampaikan 
pelayanan dengan baik. 

TUJUAN

Tujuan umum dari langkah ini adalah agar peserta Lokakarya Pemangku Kewajiban/kepentingan 
memahami Draf Renstra yang telah disiapkan oleh Tim Penyusun Renstra.  Tujuan khususnya 
adalah sebagai berikut:.

1. Mengetahui kemajuan hasil kerja Tim Penyusun Renstra dalam penyusunun Draf Renstra 
pada Bab 1, II dan III,

2. Memberikan tanggapan, masukan, dan saran untuk penyempurnaan draf Renstra.

POKOK BAHASAN

Draf Renstra Dinas Pendidikan Bab I, Bab II, dan Bab III.

METODE PENYAJIAN

Penyajian Langkah 3 menggunakan metode penjelasan interaktif dan diskusi. 

PENGATURAN RUANGAN

Ruangan diatur dalam bentuk “round table”.

PERALATAN DAN BAHAN

1. Ringkasan draf Renstra Bab I, II, dan III,

2. Lembar Presentasi Fasilitator yang dikembangkan sendiri oleh Kelompok Kerja Penyusun 
Renstra,

3. LCD, Laptop, dan perangkat pendukungnya.
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PERSIAPAN FASILITASI

1. Satu jam sebelum sesi, ruangan dipastikan telah diatur sesuai dengan yang diinginkan.

2. Fasilitator (dari kelompok Kerta Tim Renstra Kabupaten/Kota) menyiapkan bahan 
presentasi dalam powerpoint beserta peralatannya (LCD, laptop dll),

3. Fasilitator (dari kelompok Kerta Tim Renstra Kabupaten/Kota) menyiapkan Lembar Kerja 
Peserta (jika diperlukan),

4. Draf Renstra Bab I, II, dan III telah diperbanyak sesuai dengan jumlah peserta.

TAHAPAN PROSES FASILITASI

1. Pengantar (10 menit)

Fasilitator menyampaikan tujuan dan latar belakang pembahasan serta tema pokok bahasan 
Langkah 3. 

Fasilitator menjelaskan alur dan tahapan penyusunan Renstra berdasarkan kesepakatan pada 
Lokakarya Penguatan Kapasitas.

2. Presentasi hasil Penyusunan Renstra oleh Tim Renstra (30 menit).
Fasilitator mempersilahan perwakilan Kelompok Kerja Tim Penyusun Renstra untuk  
mempresentasikan kemajuan hasil sementara draf Renstra Bab 1 sampai dengan Bab III.  
Peserta diberi fotokopi draf Renstra.  Setelah presentasi, Fasilitator memberi kesempatan 
kepada peserta untuk tanya jawab. 

3. Diskusi Kelompok (25 menit).

Peserta dikelompokkan menjadi 5-7 kelompok, dengan jumlah peserta per kelompok 5-6 orang. 
Peserta diminta untuk melakukan analisis kritis  terhadap draf Renstra Bab I-III dan memberikan 
usulan/komentar/saran untuk perbaikan drat tersebut. Usulan/saran/komentar diharapkan 
operasional dan bermanfaat untuk memperbaiki draf Renstra. Dalam kerja kelompok ini Tim 
Fasilitator dapat mengembangkan lembar kerja untuk melancarkan jalannya kerja kelompok 
(jika diperlukan).  

4. Presentasi (20 menit)

Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Usulan/komentar/
saran dari peserta dicatat oleh fasilitator untuk perbaikan draf Renstra. Usulan/komentar/saran 
sebaiknya dikonfirmasi jika belum jelas. 

Pengantar
(10 menit)

Presentasi Tim 
Renstra

(30 menit)

Diskusi
Kelompok
(25 menit)

Rangkuman 
dan Penutup 

(5 menit)

Presentasi
(20 menit)
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5. Rangkuman dan Penutup (5 menit)

Fasilitator merangkum dan mempertajam komentar/saran/masukan dari peserta. 

lEMBAR PRESENTASI FASIlITATOR

Lembar presentasi fasilitator dalam langkah ini dikembangkan sendiri oleh Kelompok Kerja Tim 
Penyusun Renstra Dinas Pendidikan kabupaten.
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lANGKAh 3.1 –  PEMUTAhIRAN PROFIl PElAYANAN PENDIDIKAN

Waktu: 120 Menit

(Langkah ini hanya untuk Lokakarya Penguatan Kapasitas Tim Penyusunan Renstra)

PENGANTAR

Ketersediaan dan keakuratan data menjadi dasar penting suatu perencanaan. Kualitas dokumen 
perencanaan akan ditentukan salah satunya oleh analisis terhadap data yang akurat. Namun, 
karena data terkait dengan pelayanan pendidikan sangat banyak dan luas ruang lingkupnya, 
tim penyusun Renstra di Dinas Pendidikan perlu memilah data-data yang benar-benar strategis 
untuk dijadikan pijakan dalam penyususnan Renstra.

Pada langkah ini, akan diawali dengan melakukan Reviu atau penelaahan  kembali terhadap 
tugas pokok dan fungsi. Data yang dipandung perlu untuk dimutakhirkan adalah data yang 
sinergis dengan data-data dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional serta data 
untuk mengukur ketercapaian SPM Bidang Pendidikan. Pada bagian akhir juga perlu ditampilkan 
profil belanja Dinas Pendidikan secara ”time series” sampai dengan tahun berjalan. 

TUJUAN

Tujuan umum sesi adalah untuk menjelaskan pentingnya pemutahiran profil pelayanan 
pendidikan dalam penyusunan Renstra. Tujuan khusus adalah agar peserta mampu:

1. menjelaskan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan,

2. mengidentifikasi data yang diperlukan untuk menyusun profil pelayanan pendidikan 
Kabupaten/Kota, 

3. menggunakan SPM sebagai acuan dalam penyusunan profil pelayanan Bidang Pendidikan 
Dasar,

4. menjelaskan skema alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten/Kota.

POKOK BAHASAN

1. Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan,

2. Profil kinerja pelayanan pendidikan,

3. SPM Pendidikan dasar sebagai manifestasi dari perencanaan berbasis hak

4. Profil Belanja Pendidikan.

METODE PENYAJIAN

1. Curah pendapat,

2. diskusi kelompok,

3. studi kasus,

4. Presentasi interaktif.
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PENGATURAN RUANGAN

Usahakan ruangan diatur sedemikian rupa sehingga peserta bisa leluasa bergerak. Disarankan 
bentuk ruangan dengan menggunakan “round table”.

PERALATAN DAN BAHAN

1. Lembar Presentasi Fasilitator,

2. Lembar Kerja Peserta (LKP 3.1, LKP 3.2, LKP 3.3),  

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal,

4. Flipchart,

5. Spidol,

6. LCD,

7. Lap top,

8. Langkah 3 Pemutahiran Profil Pelayanan Pendidikan dalam Buku 8 (delapan) Langkah, 
Menyusun Renstra Dinas Pendidikan, 

9. Permendiknas No. 15/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar.

PERSIAPAN FASILITASI

1. Satu jam sebelum sesi, pastikan ruangan telah diatur sesuai dengan yang diinginkan,

2. Siapkan bahan presentasi dalam powerpoint beserta peralatannya (LCD, laptop,  dll),

3. Siapkan Lembar Kerja Peserta.

TAHAPAN PROSES FASILITASI

Tupoksi Dinas Pendidikan (45 menit)

1. Pengantar (5 menit)

Fasilitator menayangkan slide judul dan menyampaikan mengapa sesi ini penting. Fasilitator 
kemudian menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam Langkah 3 ini sambil memperlihatkan 
tayangan. 

2. Diskusi Kelompok (15) 

Fasilitator membagi peserta menjadi 2-4 kelompok sesuai dengan jumlah peserta. Setiap 
kelompok beranggotakan 5-10 peserta.  Peserta ditugaskan  membaca dengan cermat bahan 
bacaan Langkah 3 pada buku Delapan Langkah Penyusunan Rentra Dinas Pendidikan, pada 
bagian TUPOKSI Dinas Pendidikan.

Pengantar
(5 menit)

Diskusi 
Kelompok 
(15 menit)

Presentasi hasil 
Diskusi

(15 menit)

Penjelasan
(10 menit)
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Fasilitator meminta kelompok untuk mendiskusikan hal-hal yang berbeda antara dalam bahan 
bacaan dan kondisi nyata daerahnya, serta penjelasan  mengapa berbeda. 

3. Presentasi (15 menit)

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.

4. Penjelasan Fasilitator (10 menit)

Fasilitator kemudian menjelaskan slide dalam tayangan  secara cepat sebagai Reviu.

Profil Pelayanan Pendidikan (45 menit)

1. Penjelasan (5 menit)

Fasilitator menjelaskan tentang data yang digunakan untuk membuat profil pelayanan 
pendidikan. 

2. Kerja Kelompok (15 menit)

Peserta tetap berada di dalam kelompok seperti pada sesi sebelumnya. Fasilitator membagikan 
format-format  kepada setiap kelompok yang diperlukan untuk menyusun profil kinerja 
pendidikan (Lembar Kerja Peserta 3.1). Fasilitator memandu peserta untuk memeriksa dan 
mencermati setiap format.Dilanjutkan dengan tanya jawab untuk klarifikasi. Jika tidak ada yang 
bertanya, fasilitator mengecek pemahaman peserta terhadap format tersebut.

Fasilitator juga menanyakan apakah data-data di dalam format tersebut telah tersedia di Dinas 
Pendidikan masing-masing. Jika belum tersedia maka hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi tim 
penyusun Renstra untuk melengkapi data dalam format tersebut.

3. Diskusi dan Tanya Jawab SPM (20 menit)

Fasilitator membagikan SPM Bidang Pendidikan Nasional.  Fasilitator menjelaskan bahwa indikator 
SPM yang akan digunakan untuk profil adalah indikator SPM No. 1 – 14.  Fasilitator memandu 
peserta untuk memeriksa dan mencermati indikator SPM (lihat tayangan). Dilanjutkan dengan 
tanya jawab untuk klarifikasi.  Jika tidak ada yang bertanya, fasilitator mengecek pemahaman 
peserta terhadap format tersebut.  Fasilitator meminta peserta untuk mengecek data yang 
diperlukan untuk mencapai setiap indikator SPM (Lembar Kerja Peserta 3.2). 

Penjelasan
(5 menit)

Kerja
Kelompok 
(15 menit)

Diskusi dan
Tanya Jawab

SPM
(15 menit)
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Profil Belanja Pendidikan (30 menit)

1. Penjelasan Fasilitator (10 menit)

Fasilitator menjelaskan pentingnya menganalisis tren belanja pendidikan.  Fasilitator menjelaskan 
data-data yang diperlukan untuk menganalisis tren belanja pendidikan.

Fasilitator menjelaskan format dan cara untuk menganalisis tren belanja pendidikan secara 
nominal maupun secara riel.

2. Diskusi Kelompok dan Presentasi

Fasilitator membagikan format kosong tren belanja pendidikan dan (Lembar Kerja Peserta 3.3) 
dan format perbandingan belanja pendidikan dengan sektor lainnya. Fasilitator menugaskan 
peserta untuk mendiskusikan makna dari tren maupun perbandingan tersebut.

Bagaimanakah tren

•	 Belanja Urusan Wajib Pendidikan, 

•	 Belanja Langsung, dan 

•	 Belanja Tidak Langsung.

a. Bandingkan ketiga tren tersebut,

b. Bandingkan belanja Dinas Pendidikan dengan SKPD lainnya.

3. Rangkuman dan Penutup 

Sesi ditutup ini dengan menekankan kepada para peserta, bahwa paskalokakarya untuk 
menyusun Renstra peserta harus menganalisis:

a. Profil pendidikan,

b. Profil belanja pendidikan.

Penjelasan
(10 menit)

Kerja Kelompok 
dan Presentasi

(15 menit)

Rangkuman dan 
Penutup

(15 menit)
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LEMBAR KERJA PESERTA

Lembar Kerja Peserta (LKP 3.1) Format Data Profil Pendidikan

  Format 3.1.a: Capaian Kinerja Perluasan Akses Pendidikan

No Indikator  Kinerja 2008 2009 2010 Perkiraan 
2011

1 APK PAUD     
2 APK SD/MI/ Paket A     
3 APM SD/MI/ Paket A     
4 APK SMP/MTs/Paket B     
5 APK SMA/SMK/MA/Paket C     

Format 3.1.b : APK dan APM Per Kecamatan Tahun 2010

No Kecamatan

APK APM

PAUD SD/MI/ 
Paket A

SMP/
MTs/ 

Paket B

SMA/
SMK/
MA/

Paket C

PAUD

SD/
MI/

Paket 
A

SMP/
MTs/ 
Paket 

B

SMA/
SMK/
MA/

Paket C
1          
2          
3          
4          
5          
6          
…          

 
Tingkat 
Kabupaten         

Format 3.1.c : Rasio Siswa terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010

No Kecamatan
Rasio Siswa terhadap Guru  

SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
…      
 Tingkat Kabupaten     
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Format 3.1.d : Angka Keaksaraan Perempuan dan Laki-laki Tahun 2010

No Kecamatan 
laki-laki Perempuan laki-

laki+Perempuan 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1        
2        
3        
4        
5        
…        
 Tingkat Kabupaten       

No Indikator Kinerja Kunci Kondisi Awal 
2004

Realisasi 

2007 2008 2009 2010

1 Rerata nilai UN SD/MI      

2 Rerata nilai UN SMP/MTs      

3 Rerata nilai UN MA/SMK/MA      

Format 3.1.f : Tingkat Kelulusan dan Rerata Nilai Ujian Nasional Menurut Jenjang Tahun 2007-2011

No Jenjang 
Pendidikan 

Program 
Studi 

Tahun Pelajaran 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

 J
m

l 
P

es
er

ta
 

 l
ul

us
 (

%
) 

R
er

at
a 

N
ila

i U
N

 
 J

m
l 

P
es

er
ta

 

 l
ul

us
 (

%
) 

R
er

at
a 

N
ila

i U
N

 
 J

m
l 

P
es

er
ta

 

 l
ul

us
 (

%
) 

R
er

at
a 

N
ila

i U
N

 
 J

m
l 

P
es

er
ta

 

 l
ul

us
 (

%
) 

R
er

at
a 

N
ila

i U
N

 
1 SD/MI  -             

2 SMP/MTs  -             
3 SMA/MA IPA             

IPS             
BHS             
Agama             

4 SMK  -             

Format 3.1.g : Persentase Kualifikasi dan Profesionalisme Guru Tahun 2005-2010

No. Indikator Kinerja Kunci 

Realisasi Perkiraan 
2010 
(%)

Kondisi 
Awal 2005 

(%)

2006 
(%)

2007 
(%)

2008 
(%)

2009 
(%)

1 Guru yg memenuhi 
kualifikasi S-1/D-4        

2 Pendidik (guru) memiliki 
sertifikat  pendidik       

Format 3.1.e : Rerata Nilai Ujian Nasional Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2004-2010
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Format 3.1.h : Persentase Jumlah Guru Berkualifikasi ≥ S-1/D-4 Tahun 2010 Per Kecamatan

No Kecamatan
Persentase Jumlah Guru  Berkualifikasi ≥ S-1/D-4

TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

…       

 Tingkat Kabupaten      

Format 3.1.i : Persentase Guru Bersertifikat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010

No Kecamatan

Persentase Guru Bersertifikat Menurut Jenjang Pendidikan

TK/
RA

SD/
MI SMP/MTs SMA/

MA SMK Semua Jenjang 
Pendd

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

…        

 Tingkat Kabupaten       

Format 3.1. j : Persentase Guru Menurut Jumlah Jam Mengajar Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2008

No Jenjang 
Pendidikan 

Persentase Guru Berdasarkan Jumlah Jam Mengajar 
1-12 jam 13-23 jam 24 jam 25-26 jam > 36 jam

1 SD/MI      
2 SMP/MTs      
3 SMA/MA      
4 SMK      
5 Rerata      
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Format 3.1.k : Realisasi Pembentukan SBI, Sekolah Berkeunggulan Lokal dan Perolehan Medali Emas 
pada Olimpiade Internasional 2005-2009

No. Indikator Kinerja Kunci 
Realisasi 

Target 
2010Kondisi 

Awal 2005 2006 2007 2008 2009

1

Sekolah bertaraf atau dirintis 
untuk bertaraf Internasional 
(kumulatif)       

a. SD       

b. SMP       

c. SMA       

d. SMK       

2

Sekolah berbasis keunggulan 
lokal       

a. SMA       

b. SMK       

3 Perolehan medali emas pada 
Olimpiade Internasional       

Format 3.1.l : Capaian Kinerja Tata-Kelola Departemen Pendidikan Nasional 2004-2008

No Indikator Kinerja 
Kunci 2005 2006 2007 2008 2009 Perkiraan 

2010

1
Opini BPK atas Laporan 
Keuangan Dinas 
Pendidikan

      

2 Peringkat LAKIP       

3

Persentase Temuan BPK 
tentang Penyimpangan 
di Dinas Pendidikan 
terhadap Objek yang 
Diperiksa

      

4

Persentase Temuan 
Bawasda tentang 
Penyimpangan di 
Depdiknas terhadap 
Objek yang Diperiksa

      

5 Aplikasi SIM (Kumulatif)       

6
Sertifikat ISO 9001:2000 
yang Diraih Satker 
Eselon II (Kumulatif)

      

7
Sertifikat ISO 9001:2000 
yang Diraih UPT 
(Kumulatif)

      

1. Dalam kelompok, diskusikan berapa alokasi yang ideal untuk Belanja Langsung dan 
Belanja tidak langsung,

2. Berapa rata-rata pertumbuhan belanja urusan wajib pendidikan?
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lembar Kerja Peserta (lKP 3.2)  Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan 
Manajemen Berbasis Sekolah

INDIKATOR STANDAR PElAYANAN MINIMAl DAN MANAJEMEN 
BERBASIS SEKOlAh

Standar Pelayanan Mimimal Pendidikan Dasar (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 
15/2010) memiliki 27 indikator pencapaian yang harus diwujudkan paling lambat tahun 2014. 
Indikator Pencapaian (IP) adalah tolok ukur kinerja kuantitatif dan kualitatif yang digunakan 
untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu jenis 
pelayanan SPM tertentu, baik berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. 
Lagipula, anatara indikator SPM bisa melihat bahwa ada beberapa indikator yang terkait dengan 
pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (yaitu: tentang kurikulum, manajemen sekolah, dan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan).  

Indikator-indikator SPM diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok I adalah indikator 
SPM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian 
Agama, dan Kantor  Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Kelompok II adalah indikator SPM 
yang menjadi tanggung jawab setiap SD/MI atau SMP/MTs.

Indikator SPM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah 
Kementerian Agama, dan Kantor  Kementerian Agama Kabupaten/Kota ada sebanyak 14 indikator. 
Indikator ini mencakup beberapa jenis layanan, yaitu: (1) Sarana Prasarana, (2) Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan, (3) Kurikulum, dan (4) Penjaminan Mutu Pendidikan. Sedangkan indikator 
pelayanan di tingkat satuan pendidikan terdiri atas: 1) Sarana dan Prasarana, 2) Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan, 3) Kurikulum, 4) Penilaian Pendidikan, 5)  Penjaminan Mutu Pendidikan, 
dan 6) Manajemen Sekolah.  Secara lengkap, indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada 
Tabel 3.1 berikut.
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Indikator Pencapaian SPM yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah 
Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Jenis 
Pelayanan 

Dasar

No Indikator

I. SPM Kabupaten

Sarana dan 
Prasarana
 

1 Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu 
maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman 
permanen didaerah terpenci. 

2 Jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar untuk SD dan MI tidak melebihi 32 
orang, dan untuk SMP dan MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan 
belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang 
cukup peserta didik dan guru serta papan tulis. 

3 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan 
meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal satu set peralatan praktek 
IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

 4 Di setiap SD/MI  dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan 
meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan 
lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah 
dari ruang guru. 

Pendidik 
dan Tenaga 
Pendidikan

5 Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 
6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 
(empat) orang guru setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 orang 
guru setiap satuan pendidikan. 

 6 Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, 
dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun  mata 
pelajaran.  

 7 Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik 
S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

 8 Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV 
sebanyak 70% dan  separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah 
memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% 
dan 20%.

 

9 Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 
telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran 
Matematika, IPA, Bahasa Indonesia  dan Bahasa Inggris. 

 
10 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 

atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

 
11 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 

atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

 
12 Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki 

kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. 

Kurikulum 13 Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk 
membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses 
pembelajaran yang efektif.

Penjaminan 
Mutu 
Pendidikan

14 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan 
dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan 
pembinaan.
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II. SPM Satuan Pendidikan

Sarana dan 
Prasarana

1 Setiap SD dan MI menyediakan  buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya  
oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, 
IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

2 Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan  kelayakannya 
oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set 
untuk setiap perserta didik. 

3 Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari 
kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan 
optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster IPA. 

4 Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan 
Setiap SMP dan MTs memiliki  200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi. 

Pendidik 
dan Tenaga 
KePendidikan
 
 

5 Setiap guru tetap bekerja 37,5  jam per minggu di satuan pendidikan termasuk 
merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil 
pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas 
tambahan. 

6 Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran di satuan pendidikan 
selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : 

 Kelas I-II : 18 jam per minggu

Kelas III : 24 jam per minggu

Kelas IV - VI : 27 jam per minggu

Kelas VII - IX : 27 jam per minggu 

Kurikulum 7 Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

8 Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun 
berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya. 

Penilaian 
Pendidikan

9 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu 
meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. 

Penjaminan 
Mutu 
Pendidikan

10 Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada 
guru dua kali dalam setiap semester. 

11 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil 
penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam 
bentuk laporan hasil prestasi belajar. 

12 Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester 
(UAS)  dan ulangan kenaan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN)  kepada orang 
tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota  pada setiap 
akhir semester. 

Manajemen 
Sekolah

13 Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS)
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Format Kelengkapan Data Untuk Mencapai SPM dan Memperdalam MBS

Format 3.2.a

No. 
Format Data yang diperlukan Ada/Tidak

1. Dalam kelompok, diskusikan berapa alokasi yang ideal untuk Belanja Langsung dan 
Belanja tidak langsung,

2. Berapa rata-rata pertumbuhan belanja urusan wajib pendidikan?
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Lembar Kerja Peserta (LKP 3.3)  Profil Belanja Pendidikan (Dalam Jutaan Rupiah)

ANGGARAN
Tren Proyeksi

APBD 
2006

APBD 
2007

APBD 
2008

APBD 
2009

APBD 
2010

APBD 
2011

APBD 
2012

APBD 
2013

APBD 
2014

Belanja Langsung 
Urusan Wajib 
Pendidikan

Belanja Pegawai
(berorientasi pada 
tatakelola)

Belanja Modal
a. berorientasi 

pada 
peningkatkan 
akses 

b. berorientasi 
pada 
peningkatkan 
dan mutu)

Belanja Barang dan 
Jasa 

a. berorientasi 
pada 
peningkatkan 
akses

b. Berorientasi 
pada 
peningkatkan 
dan mutu)

1. Dalam kelompok, diskusikan berapa alokasi yang ideal untuk Belanja Langsung dan 
Belanja tidak langsung.

2. Berapa rata-rata pertumbuhan belanja urusan wajib pendidikan?
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LEMBAR PRESENTASI

lPT. PEMUThIRAN PROFIl PENDIDIKAN (UNTUK lOKAKARYA)

LANGKAH 3
PEMUTAKHIRAN PROFIL 
LAYANAN PENDIDIKAN

120 Menit

1

TUJUAN
Tujuan khusus adalah agar peserta mampu

1. Menjelaskan tugas pokok dan fungsi dinas
pendidikan.

2. Mengidentifikasi data yang diperlukan untuk
menyusun profil pelayanan pendidikan.

3. Menggunakan SPM sebagai acuan dalam
penyusunan profil pelayanan Bidang
Pendidikan Dasar.

4. Menjelaskan skema alokasi anggaran
pendidikan di kabupaten/kota.

4

MENGAPA PENTING

Ketersediaan dan keakuratan data menjadi
dasar penting suatu perencanaan

Tim penyusun Renstra di dinas pendidikan
perlu memilah data-data yang benar-benar
strategis untuk dijadikan pijakan dalam
penyusunan Renstra.

2

TUPOKSI DINAS PENDIDIKAN
Diskusi Kelompok

• Bacalah Langkah 3 pada buku 8 Langkah
Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, pada
bagian TUPOKSI Dinas Pendidikan

• Setiap kelompok mendiskusikan hal-hal yang
berbeda antara dalam bahan bacaan dan
kondisi nyata daerahnya, serta memberi
penjelasan mengapa berbeda

5

TUJUAN

Tujuan umum: menjelaskan pentingnya
pemutahiran profil pelayanan pendidikan
dalam penyusunan Renstra.

3

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN/ KOTA PP 41/2007 (Organisasi 

Perangkat Daerah)

• Sekretariat Daerah
• Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Inspektorat
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
• Dinas Daerah
• Lembaga Teknis Daerah + RSUD
• Kecamatan 
• Kelurahan

6
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dll

TUGAS & FUNGSI PERANGKAT DAERAH PP 41/2007
SEKDA

BADAN

DINAS

BAPPEDA Pengkoordinasian Perencanaan
Pembangunan Daerah 

KANTOR

Pemberian Dukungan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas
Dinas, Badan & Kantor

Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan & Pelayanan UmumU

R
U

SA
N

 P
EM

ER
IN

TA
H

A
N

PP
 3

8/
20

07

Teknis Operasional

Sekolah

Rumah SakitUnit Pelayanan Teknis

7

Mutu
• Angka Mengulang Kelas (AMK)
• Nilai Ujian Sekolah (US)
• Angka Lulusan
• Rasio jumlah murid per guru kelas
• Rasio jumlah peserta didik/rombongan

belajar
• Rasio buku teks pelajaran per peserta

didik untuk setiap mata pelajaran pokok
• Indikator penerapan MBS

10

ELEMEN KELEMBAGAAN DINAS 
PENDIDIKAN

1. Urusan Pemerintahan
2. Kelembagaan
3. Ketatalaksanaan
4. SDM
5. Sarana – Prasarana
6. Pembiayaan

8

Tata Kelola
• Rasio jumlah ruang kelas per rombel
• Rasio jumlah guru kelas per rombel
• Penggabungan SD
• Pembentukan sekolah ‘kelas rangkap’
• Distribusi guru
• Peningkatan fisik sekolah
• Ketersediaan RKS
• Kunjungan pengawas ke sekolah
• Jadwan rapat Dewan Pendidikan
• Bentuk dan jumlah kontribusi masyarakat

untuk sekolah
11

PROFIL LAYANAN PENDIDIKAN

Akses
• Angka Partisipasi Murni (APM)
• Angka Putus Sekolah (APTS)
• Angka Melanjutkan (AM)
• Rasio Jumlah Peserta Didik Laki-laki:

Perempuan
• Jarak Sekolah dari pemukinan yang terjauh

9

STRUKTUR PENULISAN

• Profil Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
• Profil Pendidikan Dasar berdasarkan analisa

Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan
pencapaiannnya,

• Profil Pendidikan Menengah
• Profil Pendidikan Non Formal, dan
• Profil Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

12
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DISKUSI KELOMPOK
• Cermati dan pelajari format yang dibagikan

• Format mana yang perlu didiskusikan?

• Apakah data-data di dalam format tersebut
telah tersedia di dinas pendidikan? Jika
belum tersedia, maka hal ini menjadi
pekerjaan rumah bagi tim penyusun Renstra
untuk melengkapi data dalam format
tersebut.

13

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH 
(MBS) 

• MBS adalah tolok ukur kinerja pelayanan
pendidikan dasar dan menengah melalui jalur
pendidikan formal yang seharusnya
diselenggarakan oleh Sekolah, Pemerintah
Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat
dengan melibatkan semua pemangku kepentingan
dalm proses pengambilan keputusan untuk
meningkatkan mutu pendidikan

• Permendiknas No. 20 /2003

• Pemerintah Kabupaten/Kota harus merancang dan
mundukung pelaksanaan program MBS sehingga
diharapkan pada tahun 2014 MBS sudah
diterapkan dengan optimal dan sesuai dengan
tujuan nasional16

STANDAR PELAYANAN (SPM) 
PENDIDIKAN DASAR

• SPM Pendidikan Dasar adalah tolok ukur
kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui
jalur pendidikan formal yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

• Permendiknas No. 15 Tahun 2010

• Pemerintah Kabupaten/Kota harus merancang
dan melaksanakan program pencapaian SPM.
Sehingga diharapkan pada tahun 2014 SPM
telah mencapai 100%.

14

MBSà STRATEGI IMPLEMENTASI

Implementasi MBS juga mencakup komponen
proses mengajar-belajar dan peran serta
masyarakat.

Indikator MBS dalam SPM:
Komite sekolah berfungsi baik,
Memiliki rencana kerja tahunan,
Memiliki laporan tahunan

Tolong ditambah dengan indikator MBS yang lain
18

SPM à STRATEGI IMPLEMENTASI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
• SNP dicita-citakan sebagai tingkat minimal

layanan pendidikan;

• SPM dapat digunakan sebagai instrumen
untuk mengendalikan implementasi SNP
secara bertahap dan terprogram à instrumen
pengelolaan kinerja.

• Lihat apa saja indikator SPM, pelajari dan
tanyakan jika ada yang tidak dipahami.

15
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PROFIL BELANJA PENDIDIKAN

• Belanja Langsung

• Belanja Pegawai

• Belanja Modal

• Belanja barang dan Jasa

19

BELANJA BARANG DAN JASA
• Pembelian/pengadaan barang yg nilai

manfaatnya kurang dari 12 bulan

• Pemakaian jasa dalam melaksanakan program
dan kegiatan pemerintahan daerah

• Terdiri atas: Belanja barang pakai habis,
bahan/material, jasa kantor, premi asuransi,
perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan,
sewa rumah/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas
dan lain-lainnya (Ps 53 Permendagri 13/2006)

22

BELANJA LANGSUNG
• Dianggarkan terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan

• Jenis belanja yang langsung dapat diukur
dengan hasil dari suatu program dan kegiatan
yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam
pencapaian keluaran dan hasil tersebut

• Terdiri dari
– Belanja pegawai untuk membayar

honorarium/upah kerja
– Belanja barang dan jasa
– Belanja modal 20

BELANJA MODAL
• Pembelian/pengadaan atau pembangunan

aktiva tetap (aset tetap berwujud) yang
mempunyai nilai manfaat lebih 12 bulan

• Dianggarkan dalam belanja modal hanya
sebesar harga beli/bangun aset

• Belanja honorarium panitia pengadaan dan
administrasi pembelian/pembangunan
dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau
belanja barang dan jasa

23

BELANJA PEGAWAI
• Belanja Tidak Langsung (BTL)

– Gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya
– Uang representasi dan tunjangan pimpinan

dan anggota DPRD
– Gaji dan tunjangan kepala daerah dan

wakilnya

• Belanja Langsung
– Honorarium/upah melaksanakan program dan

kegiatan

21

1. Perbandingan (tren)

Jumlah belanja tiap tahun (bisa untuk tiap item
pengeluaran yang sama), apakah terjadi
peningkatan yang mencolok

Antar bidang/sektor, antar wilayah, dll.
(benchmark)

24
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2. Proporsi Belanja
Alokasi Belanja yang paling besar di
sektor/bidang mana, untuk apa?

Alokasi Belanja yang paling kecil, sektor mana
dan untuk apa?

Alokasi Belanja untuk kelompok marginal?

Alokasi Bantuan Keuangan, untuk siapa? Apakah
batuan tersebut tepat sasaran?

25

DISKUSI KELOMPOK

Perhatikan Dana APBD dan anggaran Dinas
Pendidikan, jelaskan bagaimana tren belanja
pendidikan

Presentasikan hasilnya

26

RANGKUMAN
Pascalokakarya, untuk menyusun Renstra,
peserta harus menganalisis

– Profil pendidikan
– Profil belanja pendidikan
– Apakah ada belanja pendidikan yang

ditargetkan untuk anak dari keluarga tidak
mampu dan anak berkebutuhan khusus?

– Apakah alokasi dana akan bisa memenuhi
hak anak atas pendidikan yang berkualitas?

27
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lANGKAh 3.2 – PEMUTAKhIRAN PROFIl PElAYANAN PENDIDIKAN

Waktu: 120 Menit

(Panduan Fasilitasi untuk Lokakarya Pemangku Kewajiban/kepentingan)

PENGANTAR

Pada penyajian Langkah 2 peserta telah memahami penyusunan Renstra dinas Pendidikan. 
Pada Langkah 3 ini Tim Penyusun Renstra akan menyajikan kemajuan penyusunan Renstra 
dinas pendidikan, terutama tentang Profil Pelayanan Dinas Pendidikan. Profil pelayanan ini 
menunjukkan sejauh mana program-program dinas telah memberikan hasil bagi kemajuan 
pendidikan di kabupaten/kota. Profil ini menjadi bagian yang penting dalam perumusan isu-isu 
strategis yang akan dibahas pada Langkah 4. 

Ketersediaan dan keakuratan data menjadi dasar penting suatu perencanaan. Kualitas dokumen 
perencanaan akan ditentukan salah satunya oleh analisis terhadap data yang akurat. Namun, 
karena data terkait dengan pelayanan pendidikan sangat banyak dan luas ruang lingkupnya, 
tim penyusun Renstra di dinas pendidikan perlu memilah data-data yang benar-benar strategis 
untuk dijadikan pijakan dalam penyususnan Renstra.

Langkah ini akan diawali dengan melakukan reviu atau penelaahan kembali terhadap tugas 
pokok dan fungsi.  Berikutnya adalah penyajian profil kinerja pelayanan dinas pendidikan 
yang difokuskan pada kinerja yang masih kurang memuaskan, sehingga memunculkan isu-isu 
strategis yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan kebijakan strategis dan program 
strategis. Pada bagian akhir juga perlu ditampilkan profil belanja dinas pendidikan secara ”time 
series” sampai dengan tahun berjalan. 

TUJUAN

Tujuan umum langkah ini adalah untuk menjelaskan profil kinerja pelayanan pendidikan yang 
perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kebijakan strategis dan program strategis dalam 
penyusunan Renstra agar dapat memenuhi hak anak terhadap pendidikan. Tujuan khusus 
adalah agar peserta mampu sebagai berikut:

1. Memahami tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan,

2. Mengidentifikasi kinerja pelayanan dinas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan,

3. Memahami pencapaian standar pelayanan minimal,

4. Menjelaskan skema alokasi anggaran pendidikan di kabupaten/kota,

5. Memberikan tanggapan, masukan, dan saran untuk penyempurnaan draf Renstra.

POKOK BAHASAN

1. Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan,

2. Profil kinerja pelayanan pendidikan,

3. SPM Pendidikan dasar sebagai manifestasi dari perencanaan berbasis hak,

4. Profil Belanja Pendidikan.
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METODE PENYAJIAN

1. Curah pendapat,

2. Diskusi kelompok,

3. Studi kasus,

4. Presentasi interaktif.

PENGATURAN RUANGAN

Disarankan bentuk ruangan dengan menggunakan “round table” agar peserta bisa leluasa 
bergerak dengan semua metode yang dilakukan fasilitator.

PERALATAN DAN BAHAN

1. Ringkasan draf Renstra Bab I, II, dan III, 

2. Tren anggaran pendidikan,

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal,

4. Lembar Presentasi Fasilitator (dikembangkan sendiri oleh Kelompok Kerja Penyusun 
Renstra),

5. LCD, Laptop, dan perangkat pendukungnya,

6. Langkah 3 Pemutakhiran Profil Pelayanan Pendidikan dalam Buku 8 (delapan) Langkah 
Menyusun Renstra Dinas Pendidikan.

PERSIAPAN FASILITASI

1. Satu jam sebelum sesi, ruangan dipastikan telah diatur sesuai dengan yang diinginkan,

2. Fasilitator (dari kelompok Kerta Tim Renstra Kabupaten/Kota) menyiapkan bahan 
presentasi dalam powerpoint beserta peralatannya (LCD, laptop dll),

3. Fasilitator (dari kelompok Kerta Tim Renstra Kabupaten/Kota) menyiapkan Lembar Kerja 
Peserta (jika diperlukan).

TAHAPAN PROSES FASILITASI

Tupoksi Dinas Pendidikan (45 menit)

1. Pengantar (5 menit)

Fasilitator menayangkan slide judul, membuka sesi dengan salam dan menyampaikan mengapa 
sesi ini penting. Fasilitator kemudian menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam Langkah 3. . 

Pengantar
(5 menit)

Penjelasan 
TUPOKSI

(15 menit)
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2. Penjelasan tentang TUPOKSI Dinas Pendidikan (15)

Fasilitator menjelaskan TUPOKSI Dinas Pendidikan. Penjelasan dilanjutkan dengan tanya jawab. 
Penjelasan ini penting agar peserta memiliki gambaran mengenai Tugas, Pokok, dan Fungsi apa 
saja yang menjadi tanggungjawab dan wewenang Dinas Pendidikan.

Profil Pelayanan Pendidikan (70 menit)

3. Penjelasan (5 menit)

Fasilitator menjelaskan tentang data yang digunakan untuk membuat profil pelayanan 
pendidikan. 

4. Kerja Kelompok (30 menit)

Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah bidang yang 
ada di Dinas Pendidikan.  Masing-masing bidang dikoordinir oleh Kepala Bidang masing-masing.

Kepala Bidang menyajikan profil layanan pendidikan sesuai dengan bidangnya. Peserta 
ditugaskan untuk mengidentifikasi dan mengkritisi layanan apa saja yang penting dan perlu 
ditingkatkan. Hasil identifikasi peserta direkam oleh kelompok untuk disajikan dalam presentasi 
Pleno, sebagai bahan rekomendasi bagi Tim Penyusun Renstra (15 menit). 

5. Rekomendasi (15 menit)

Setelah diskusi selesai dilanjutkan dengan presentasi rekomendasi dari masing-masing bidang. 
Setiap kelompok bidang diminta menyajikan rekomendasinya. Tim Penyusun Renstra mencatat 
rekomendasi peserta untuk dijadikan masukan dalam perbaikan draf Renstra.

6. Diskusi dan Tanya Jawab SPM (20 menit)

Fasilitator membagikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar. Fasilitator 
menjelaskan bahwa indikator SPM yang digunakan untuk profil adalah indikator SPM No. 1 – 
14. Fasilitator menjelaskan pencapaian SPM Kabupaten/Kota (10 menit). 

Setelah presentasi dilanjutkan dengan tanya jawab (10 menit). 

Penjelasan Data
(5 menit)

Kerja Kelompok 
(30 menit)

Rekomen-dasi
(15 menit)

Diskusi dan 
Tanya Jawab 

SPM
(20 menit)
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Profil Belanja Pendidikan (30 menit)

7. Penjelasan Fasilitator (5 menit)

Fasilitator menjelaskan tren belanja pendidikan di Kabupaten/Kota. Peserta juga diberi profil 
belanja pendidikan

8. Diskusi Pleno (20 menit)

Peserta diminta untuk menyampaikan pemikirannya terhadap hal-hal sebagai berikut antara 
lain:

a. Perlukah alokasi dana pendidikan ditingkatkan?

b. Bagaimana peran pemangku kewajiban/kepentingan dalam membantu meningkatkan 
anggaran pendidikan?

c. Sektor mana saja yang perlu mendapat prioritas anggaran?

d. Dan lain-lain (yang dapat dikembangkan sendiri oleh Tim Penyusun Renstra). 

9. Rangkuman dan Penutup (5 menit)

a. Fasilitator merangkum dan mempertajam hasil rekomendasi peserta khususnya pada 
profil pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Jika memungkinkan profil tersebut ditulis 
di kertas plano untuk dipajangkan atau dicetak untuk dibagikan ke peserta. Hal ini akan 
memudahkan dalam perumusan isu-isu strategis pada Langkah 4. 

b. Fasilitator menutup sesi dengan ucapan terima kasih atas perhatian dan partisipasi 
semua peserta.

Penjelasan
(5 menit)

Kerja Kelompok 
dan Presentasi

(20 menit)

Rangkuman dan 
Penutup
(5 menit)
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LEMBAR PRESENTASI FASILITATOR

lPT PEMUTAKhIRAN PROFIl PElAYANAN PENDIDIKAN

Presentasi PowerPoint disiapkan sendiri oleh Kelompok Kerja Penyusun Renstra

LANGKAH 3
PEMUTAKHIRAN PROFIL LAYANAN 

PENDIDIKAN
120 Menit

1

TUPOKSI DINAS PENDIDIKAN 

(Slide TUPOKSI disusun sendiri oleh Tim
Penyusun Renstra, sesuai dengan TUPOKSI
Dinas Pendidikan setempat contoh)

4

TUJUAN UMUM

Tujuan umum - menjelaskan profil kinerja
pelayanan pendidikan yang perlu
ditindaklanjuti dengan penyusunan
kebijakan strategis dan program strategis
dalam penyusunan Renstra

2

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA
PP 41/2007 (Organisasi Perangkat Daerah)

• Sekretariat Daerah
• Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Inspektorat
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
• Dinas Daerah
• Lembaga Teknis Daerah + RSUD
• Kecamatan
• Kelurahan

5

TUJUAN KHUSUS
• Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas

Pendidikan
• Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas

Pendidikan yang masih perlu ditingkatkan
(termasuk kapasitasnya)

• Memahami pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SBM)

• Memahami peran Dinas Pendidikan dalam
pelaksanaan Manajem Berbasis Sekolah (MBS)

• Menjelaskan skema alokasi anggaran pendidikan
di kabupaten/kota

• Memberikan tanggapan, masukan, dan saran
untuk penyempurnaan draf Renstra

3 dll

TUGAS & FUNGSI PERANGKAT DAERAH PP 41/2007
SEKDA

BADAN

DINAS

BAPPEDA Pengkoordinasian Perencanaan
Pembangunan Daerah 

KANTOR

Pemberian Dukungan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas
Dinas, Badan & Kantor

Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan & Pelayanan Umum

U
R

U
SA

N
 P

EM
ER

IN
TA

H
A

N
PP

 3
8/

20
07

Teknis Operasional

Sekolah
Rumah SakitUnit Pelayanan Teknis

6
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ELEMEN KELEMBAGAAN DINAS 
PENDIDIKAN

üUrusan Pemerintahan
üKelembagaan
üKetatalaksanaan
üSDM
üSarana – Prasarana
üPembiayaan

7

STRUKTUR PENULISAN (1)
• Profil Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

• Profil Pendidikan Dasar berdasarkan
analisa Standar Pelayanan Minimum (SPM)
dan pencapaiannnya

• Untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah
Menengah (SMP) termasuk fokus khusus
pada pelaksanaan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)

10

PROFIL LAYANAN PENDIDIKAN
Profil pelayanan pendidikan difokuskan pada tiga
pilar, yaitu akses, mutu, dan tata kelola
disesuaikan dengan Renstra Kemdiknas

Akses
• Angka Partisipasi Murni (APM)
• Angka Putus Sekolah (APTS)
• Angka Melanjutkan (AM)
• Rasio Jumlah Peserta Didik Laki-laki:

Perempuan
• Jarak sekolah dari pemukinan yang terjauh

8

STRUKTUR PENULISAN (2)

• Profil Pendidikan Menengah

• Profil Pendidikan Non Formal, dan

• Profil Tenaga Pendidik dan Kependidikan

11

Mutu
• Angka Mengulang

Kelas (AMK)
• Nilai Ujian Sekolah

(US)
• Angka Lulusan
• Rasio jumlah murid

per guru kelas
• Rasio jumlah peserta

didik/rombongan
belajar

• Rasio buku teks
pelajaran per
peserta didik untuk
setiap mata
pelajaran pokok

• Dan indikator buat
penerapaan MBS

Tata Kelola
• Rasio jumlah ruang kelas per

rombel
• Rasio jumlah guru kelas per

rombel
• Penggabungan SD
• Pembentukan sekolah ‘kelas

rangkap’
• Distribusi guru
• Peningkatan fisik sekolah
• Ketersediaan RKS
• Kunjungan pengawas ke

sekolah
• Jadwan rapat Dewan

Pendidikan
• Bentuk dan jumlah kontribusi

masyarakat untuk sekolah 9

KERJA KELOMPOK
1. Peserta bekerja dalam kelompok

dikoordinir oleh Kepala Bidang
2. Peserta mengidentifikasi dan

mengkritis layanan yang penting dan
perlu ditingkatkan

3. Hasil identifikasi peserta direkam
untuk dipresentasikan secara Pleno,
sebagai bahan rekomendasi bagi Tim
Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan

12
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REKOMENDASI
Rekomendasi masing-masing bidang
sebagai berikut:

Rekomendasi 1: ……………..
Rekomendasi 2: …………
dll…..

13

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
(SPM) PENDIDIKAN DASAR 

• SPM Pendidikan Dasar adalah tolok ukur
kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui
jalur pendidikan formal yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

• Permendiknas No. 15 Tahun 2010
• Pemerintah Kabupaten/Kota harus merancang

dan melaksanakan program pencapaian SPM.
Sehingga diharapkan pada tahun 2014 SPM
telah mencapai 100%

14

SPM à STRATEGI IMPLEMENTASI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

• SNP dicita-citakan sebagai tingkat minimal
layanan pendidikan;

• SPM dapat digunakan sebagai instrumen
untuk mengendalikan implementasi SNP
secara bertahap dan terprogram à
instrumen pengelolaan kinerja.

• Lihat apa saja indikator SPM, pelajari dan
tanyakan jika ada yang tidak dipahami

15

PENCAPAIAN SPM

(Tim Renstra menyajikan pencapaian 
SPM Kabupaten/Kota)

16

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH 
(MBS) 

• MBS adalah tolok ukur kinerja pelayanan
pendidikan dasar dan menengah melalui jalur
pendidikan formal yang seharusnya
diselenggarakan oleh Sekolah, Pemerintah
Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat

• Permendiknas No. 20/2003

• Pemerintah Kabupaten/Kota harus merancang dan
mundukung pelaksanaan program MBS sehingga
diharapkan pada tahun 2014 MBS sudah
diterapkan dengan optimal dan sesuai dengan
tujuan nasional 17

MBSà STRATEGI IMPLEMENTASI

MBS dicita-citakan sebagai cara yang terbaik
untuk proses mengejar-belajar dan juga muncul
di SPM

Termasuk: PAKEM, Partisipasi Serta Masyarakat
(PSM) dan pembuatan masing-masing rencana
perkembangan di tingkat sekolah dan
pengelolaan dana dengan keterbukaan

18
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PELAKSANAAN MBS

(Tim Renstra menyajikan pelaksanaan
MBS di Kabupaten/Kota)

Bagaimana cara untuk meningkatkan
pelaksanaan MBS di masa depan?

20

PROFIL BELANJA PENDIDIKAN

• Belanja Langsung

• Belanja Pegawai

• Belanja Modal

• Belanja barang dan Jasa

21

DISKUSI PLENO
Kemukakan pemikiran Bapak/Ibu terhadap
hal-hal sebagai berikut antara lain:

– Perlukan dana pendidikan ditingkatkan?
– Bagaimana peran pemangku kepentingan dalam

membantu meningkatkan anggaran pendidikan?
– Sektor mana saja yang perlu mendapat prioritas

anggaran?
– .........dan lain-lain (yang dapat dikembangkan

sendiri oleh Tim Penyusun Renstra)
– Hasil diskusi akan dipakai oleh Tim Penyusunan

Renstra
22
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lANGKAh 4 – PERUMUSAN ISU STRATEGIS

Waktu: 150 Menit

PENGANTAR

Penyusunan rencana strategis secara partisipatif  memandang masyarakat  sebagai pemangku 
kewajiban/kepentingan  utama dan pemegang hak untuk mendapat pelayanan pendidikan yang 
berkualitas. Sebagai pemangku kewajiban/kepentingan utama masyarakat wajib dilibatkan 
mulai dari identifikasi dan Analisis Isu Strategis yang  akan dijadikan basis dalam penyusunan 
Rencana Strategis, karena masyarakatlah yang sehari-hari berhadapan dengan isu tersebut.

Sesi ini akan memandu tim penyusun Renstra untuk merumuskan isu strategis bidang pendidikan 
jangka menengah secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan komponen masyarakat yang 
berkepentingan (pemangku kewajiban/kepentingan). Penyusunan isu strategis ini didasarkan 
pada hasil pemutakhiran data profil pendidikan dan Reviu kebijakan dari dokumen-dokumen 
perencanaan yang perlu diacu dan dipedomani dalam penyusunan Rentra Dinas Pendidikan, 
serta menyerap aspirasi masyarakat. 

TUJUAN

Tujuan umum dari sesi ini adalah merumuskan isu strategis secara partisipatif bedesarkdan 
data yang akurat dan perencanaan berbasis hak anak. Tujuan khusus dari sesi ini adalah agar 
peserta mampu: 

1. Menjelaskan pengertian, pendekatan, dan proses penyusunan isu strategis,

2. Mengidentifikasi isu-isu pendidikan di tingkat Kabupaten,

3. Menganalisis keterkaitan antar isu pendidikan di tingkat Kabupaten,

4. Menganalisis Keterkaitan Isu Tingkat Kabupaten dengan Tingkat Provinsi dan Nasional,

5. Merumuskan Isu Strategis Jangka Menengah.

POKOK BAHASAN

1. Isu strategis: pengertian, pendekatan, proses penyusunannya,

2. Isu-isu Pendidikan di Tingkat Kabupaten,

3. Keterkaitan antar isu pendidikan di tingkat Kabupaten,

4. Keterkaitan antar isu pendidikan tingkat Kabupaten dengan tingkat Provinsi dan Nasional,

5. Rekomendasi Rumusan Isu Strategis Pendidikan yang dijadikan basis Rencana Strategis 
Kabupaten.

METODE PENYAJIAN

1. Penjelasan interaktif,

2. Curah Pendapat,

3. Diskusi Kelompok,

4. Analisis sebab akibat.
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PERALATAN DAN BAHAN

1. Lembar Presentasi Fasilitator,

2. 4 kartu judul isu.

3. Kertas Plano,

4. Flipchart,

5. Spidol,

6. Kartu Metaplan,

7. Lakban Kertas,

8. LCD,

9. Laptop,

10. Renstra Dinas Pendidikan Propinsi,

11. Renstra Kemdiknas,

12. RPJMD,

13. RPJPD,

14. Langkah 4 Merumuskan Isu Strategis dalam Buku 8 (delapan) Langkah Menyusun 
Renstra Dinas Pendidikan.

PERSIAPAN FASILITASI

1. Satu jam sebelum sesi, ruangan dipastikan telah diatur sesuai dengan yang diinginkan,

2. Fasilitator menyiapkan bahan-bahan presentasi dalam powerpoint  beserta peralatannya 
(LCD, lap top dll),

3. Fasilitator menyiapkan/memperbanyak Lembar Kerja Peserta, serta alat dan bahan yaitu 
metaplan, spidol, lakban kertas, flipchart, dan kertas plano. 

TAHAPAN PROSES FASILITASI

Mutu Akses Tata Kelola Isu lain-lain

Diskusi
kelompok 

rekomendasi isu 
dan Presentasi

(50 menit)

Pengantar
(10 menit)

Penjelasan 
tentang Isu 

Strategis 
(25 menit)

Curah pendapat 
perumusan isu 

strategis
(35 menit)

Penutup 
(10 menit)

Pengecekan isu 
dengan Tupoksi 

SKPD 
(20 menit)
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1. Pengantar (10 menit)

a. Fasilitator melakukan reviu hasil sesi  sebelumnya, misalnya dengan cara menanyakan 
kembali kepada peserta tentang data pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan hal-hal 
apa yang perlu ditingkatkan. 

b. Fasilitator menayangkan tujuan sesi dan langkah fasilitasi, serta menjelaskan kepada 
peserta bahwa sesi ini merupakan rangkaian awal dari proses penyusunan Rencana 
Strategis untuk ditindaklanjuti dalam tahap Perumusan Rencana dan Program Strategis. 

2. Penjelasan tentang Isu Strategis (25 menit)

a. Fasilitator menjelaskan pengertian isu strategis serta pendekatan dan langkah-langkah 
untuk merumuskan isu strategis. 

b. Fasilitator memberikan contoh rumusan isu dan cara menuliskannya pada kartu metaplan. 
Isu yang dimunculkan diarahkan untuk mengacu pada data profil pelayanan pendidikan. 
Contoh isu: 

•	 Peningkatan pemberian beasiswa pada anak-anak dari keluarga miskin,

•	 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah dasar sehingga memenuhi 
SPM 100% di tingkat Kabupaten,

•	 Peningkatan mutu guru untuk memenuhi SPM 100%.

3. Curah Pendapat Perumusan Isu Strategis (35 menit)

a. Fasilitator menempelkan 4 kartu metaplan bertuliskan 4 judul isu (akses, mutu, tata 
kelola, dan isu lainnya) pada flipchart. Fasilitator menjelaskan pengertian kelompok isu 
yang berkaitan dengan akses, mutu, tata kelola, dan isu lainnya.

b. Fasilitator menugaskan kepada masing-masing peserta untuk mengidentifikasi  isu 
yang paling penting dan mendesak  di bidang pendidikan (baik isu internal maupun isu 
eksternal) dan menuliskannya pada kartu metaplan, dengan pertanyaan kunci “Hal apa 
yang paling penting dan mendesak untuk ditingkatkan dalam memperbaiki pendidikan 
di Kabupaten Anda?”

c. Peserta diminta untuk mengidentifikasi dan menuliskan isu di kertas metaplan sebanyak-
banyaknya.

Catatan fasilitator: 

•	 Isu internal berkaitan dengan kondisi mutakhir penyelenggaraan pendidikan. 
Contoh: Peningkatan kapasitas dengan pemantauan dan evaluasi

•	 Isu dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak dasar warga negara seperti aturan 
yang mengatur hubungan dengan instansi-instansi lain dalam penyampaian 
pelayanan.

•	 Isu eksternal berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan 
pemerintah baru, maupun kebijakan di tingkat pusat. Misalnya Peningkatan 
mutu guru untuk memenuhi SPM 100%.

•	 Cara menuliskan isu ke dalam kertas metaplan: satu kartu satu isu, tulisan 
besar, maksimum 7 kata.

Catatan fasilitator: 
•	 Isu internal berkaitan dengan kondisi mutakhir penyelenggaraan pendidikan. Contoh: Peningkatan kapasitas dengan 

pemantauan dan evaluasi
•	 Isu dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak dasar warga negara seperti aturan yang mengatur hubungan dengan 

instansi-instansi lain dalam penyampaian pelayanan.
•	 Isu eksternal berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah baru, maupun kebijakan di 

tingkat pusat. Misalnya Peningkatan mutu guru untuk memenuhi SPM 100%.
•	 Cara menuliskan isu ke dalam kertas metaplan: satu kartu satu isu, tulisan besar, maksimum 7 kata.
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d. Peserta diminta menempelkan kartu metaplan berisi isu sesuai kelompok isu yang telah  
ditempelkan sebelumnya oleh fasilitator. Fasilitator melakukan klarifikasi tentang isu dan 
pengelompokannya.

e. Fasilitator memandu peserta untuk mengupayakan isu yang termasuk dalam katagori 
lain-lain masuk ke dalam tiga isu besar, bila tidak memungkinkan tetap masuk kelompok 
isu lain-lain.

4. Diskusi Kelompok Rekomendasi Isu (50 menit)

a. Peserta dikelompokkan ke dalam 3 – 4 kelompok, sesuai dengan jumlah kelompok isu.

b. Fasilitator memandu peserta untuk merumuskan kriteria untuk menentukan sebuah isu 
untuk diangkat menjadi isu strategis (kriteria itu misalnya:  mendesak, berdampak luas). 
Kriteria ini sedapat mungkin muncul dan disepakati oleh peserta.

c. Setelah kelompok menyepakati satu isu strategis, fasilitator memandu peserta dalam 
diskusi kelompok untuk menganalisis antar isu dengan menggunakan teknik analisis 
sebab akibat. Isu manakah merupakan sebab dari isu strategis yang telah disepakati dan 
isu manakah merupakan akibat dari isu strategis? Isu yang menjadi sebab di letakkan di 
bawah isu strategis dan isu yang menjadi akibat diletakkan di atas. Tandai dengan panah 
antar isu yang berkaitan secara langsung sehingga akan muncul bagan sebagaimana 
dalam contoh dibawah ini: 
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d. Fasilitator menyajikan isu strategis pendidikan tingkat nasional dan propinsi. 

e. Masing-masing kelompok merekomendasikan antara 2 – 3 isu strategis yang sinergis 
dengan isu Renstra di tingkat propinsi dan nasional. Masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil rekomendasi isu.

5. Pengecekan Isu (20 menit)

Fasilitator meminta peserta untuk memeriksa apakah isu strategis yang dirumuskan sudah 
sesuai dengan tupoksi Dinas Pendidikan. 

Catatan: jika jumlah isu strategis yang tidak sesuai dengan tupoksi cukup banyak maka 
perlu dipertimbangkan untuk mengganti dengan isu strategis yang sesuai dengan tupoksi 
Dinas Pendidikan. Jika isu tidak sesuai dengan Tupoksi isu tersebut akan diberikan kepada 
SKPD lain. 

6. Penutup (10 menit)

Fasilitator menjelaskan bahwa hasil rumusan isu strategis ini akan menjadi masukan utama 
dalam perumusan Rencana dan Program Strategis Bidang Pendidikan yang akan didiskusikan 
pada sesi selanjutnya.
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LEMBAR PRESENTASI 

lPT.  ISU STRATEGIS

LANGKAH 4
PERUMUSAN ISU STRATEGIS

150 menit

1

REVIU

• Bagaimana pencapaian kinerja dinas
pendidikan di tempat Bapak/Ibu?

• Hal-hal apa yang perlu ditingkatkan?
(misalnya, kapasitas penyampaian pelayanan,
keterampilan pejabat, pengambilan data yang
akurat, dll)

4

TUJUAN

Tujuan umum dari sesi ini adalah
merumuskan isu strategis secara partisipatif.

2

PENGERTIAN
Isu strategis: pilihan-pilihan kebijakan yang
mendasar yang diperlukan atau tantangan yang
kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi
terbaik yang diinginkan

Isu strategis pendidikan: suatu kebijakan yang
mendasar yang diperlukan atau tantatangan kritis
terkait dengan pelayanan pendidikan yang memiliki
pengaruh penting untuk mencapai suatu kondisi ideal
terkait dengan pendidikan (misalnya, memberikan
bantuan kepada anak dari keluarga tidak mampu
supaya semua anak bersekolah sesuai dengan hak
mereka)

5

TUJUAN
Tujuan khusus dari sesi ini adalah agar peserta

mampu
1. Menjelaskan pengertian, pendekatan, dan

proses penyusunan isu strategis
2. Mengidentifikasi isu-isu pendidikan di tingkat

kabupaten
3. Menganalisis keterkaitan antar isu pendidikan

di tingkat kabupaten
4. Menganalisis keterkaitan isu tingkat Kabupaten

dengan tingkat Provinsi dan Nasional
5. Merumuskan Isu Strategis Jangka Menengah.

3

TAHAPAN PERUMUSAN
1. Identifikas isu–isu pendidikan
2. Pengelompokan isu berdasarkan 3 pilar

pembangunan pendidikan
3. Perumusan isu strategis dengan analisis

hubungan sebab akibat (misalnya, kapasitas
untuk menyampaikan pelayanan bisa lebih
dioptimalkan lagi)

4. Identifikasi keterkaitan isu dengan Tupoksi
5. Perumusan rekomendasi isu strategis

6
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CONTOH
• Peningkatan pemberian beasiswa pada anak-

anak dari keluarga miskin
• Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

sekolah dasar sehingga memenuhi SPM 100% di
tingkat kabupaten

• Peningkatan mutu guru untuk memenuhi SPM
100%

• Menguatkan penerapan MBS (Manajemen
Berbasis Sekolah) dalam peningkatan kualitas
proses mengajar-belajar

• Menguatkan sisem Monev oleh Dinas
7

• Tempelkan kartu metaplan

• Klasifikasikan isu-isu strategis ke dalam 4
kelompok isu:
– Akses
– Mutu
– Tata Kelola (Kapasitas Dinas, sinergi

dengan instansi lain, kelemahan dalam
regulasi, dll)

– Lain-lain

10

CURAH PENDAPAT

Apa yang paling penting dan mendesak
untuk ditingkatkan dalam memperbaiki
pendidikan di kabupaten Anda? Tuliskan
dalam kertas metaplan

(Catatan: isu sedapat mungkin dengan
mempertimbangkan pencapaian kinerja
pendidikan pada sesi sebelumnya)

8

DISKUSI KELOMPOK

• Peserta bekerja dalam kelompok

• Tentukan 2-3 isu strategis

• Susun indikator isu untuk menentukan isu
strategis (mendesak/berdampak luas/dll)

11

CARA PENULISAN DI METAPLAN

• Satu kertas satu ide

• Tulisan besar, dapat dibaca dengan jelas

• Tuliskan hal yang penting saja, maksimum 7 
kata 

9

REKOMENDASI
• Rekomendasikan 3-4 isu

• Cek apakah isu tersebut sesuai dengan
TUPOKSI Dinas Pendidikan

• Cek apakah isu tersebut sesuai dengan target
nasional (yang ada pada Renstra Kementerian
Pendidikan Nasional)

• Presentasikan hasil rekomendasi isu

12
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PENGECEKAN

Fasilitator meminta peserta untuk
memeriksa apakah isu strategis yang
dirumuskan sudah sesuai dengan Tupoksi
Dinas Pendidikan.

13

PENUTUP

Isu strategis ini akan menjadi masukan
utama dalam perumusan Rencana dan
Program Strategis Bidang Pendidikan yang
akan didiskusikan pada sesi selanjutnya.

14
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 lANGKAh 5 – MERUMUSKAN RENCANA STRATEGIS

Waktu 150 menit

PENGANTAR

Pada Langkah 5 ini peserta akan berdiskusi untuk Merumuskan Rencana Strategis, meliputi 
Visi, Misi, dan Tata Nilai. Berdasarkan Visi, Misi, dan Tata Nilai tersebut peserta kemudian 
merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.

Setiap perencanaan memerlukan fokus yaitu Visi. Visi dapat dikatakan juga semacam ‘tujuan 
ke depan’ yang dapat mengarahkan dan mendorong semua pemangku kewajiban/kepentingan 
(pemerintah dan non-pemerintah) berkontribusi pada pencapaian Visi. Keterlibatan pemangku 
kewajiban/kepentingan (masyarakat) dalam merumuskan visi dan misi sangat penting karena 
didasarkan pada prinsip perencanaan berbasis hak, sebagaimana yang diterangkan pada 
Langkah 1, di mana masyarakat dipandang sebagai pemegang hak dan pemerintah sebagai 
pemangku kewajiban untuk melayani masyarakat. Visi mempunyai jangkauan lima tahun ke 
depan atau lebih. Visi merupakan keadaan ‘ideal’, sifatnya memberikan inspirasi dan arah 
serta posisi daerah di masa depan. Misi merupakan jabaran tentang apa yang akan dilakukan, 
siapa penerima  manfaat, apa kompetensi utama SKPD, dan mengapa itu perlu dilakukan. Misi 
sifatnya berlaku secara terus menerus (tidak terbatas waktunya).

Isu-isu strategis seperti yang telah dirumuskan pada Langkah 4 serta program prioritas 
pembangunan dan visi-misi kepala daerah berfungsi sebagai bahan masukan yang penting 
dalam merumuskan visi-misi Dinas Pendidikan, tentu saja dengan memperhatikan tugas pokok 
dan fungsi Dinas Pendidikan.  Berdasarkan rencana strategis yang disusun dalam Langkah 5 
selanjutnya dikembangkan program strategis yang perlu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan 
untuk mencapai visi-misi. program strategis akan dibahas pada Langkah 6.

TUJUAN

Tujuan umum dalam langkah ini adalah untuk merumuskan rencana strategis yang berisi 
Visi, Misi, Tata Nilai, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan secara partisipatif bedesarkan 
perencanaan berbasis hak agar mampu memenuhi hak anak terhadap pelayanan pendidikan 
bermutu. 

Tujuan khusus adalah agar peserta mampu: 

1. Memamahi pengertian Visi, Misi, Tata Nilai, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan,

2. Menerapkan langkah-langkah perumusan rencana strategis secara partisipatif,

3. Merumuskan draf  Visi, Misi, Tata Nilai untuk penyusunan Renstra SKPD,

4. Merumuskan draf rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  untuk penyusunan 
Renstra SKPD ( no 3 dan 4 untuk lokakarya pemangku kewajiban/kepentingan).
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POKOK BAHASAN

1. Visi,

2. Misi,

3. Tata Nilai,

4. Tujuan dan Sasaran,

5. Strategi,

6. Kebijakan.

METODE PENYAJIAN

1. Presentasi Interaktif,

2. Curah Pendapat,

3. Diskusi Kelompok, 

4. Diskusi Pleno.

PENGATURAN RUANGAN

Usahakan ruangan diatur sedemikian rupa sehingga peserta bisa leluasa bergerak. Disarankan 
bentuk ruangan dengan menggunakan “round table”.

PERALATAN DAN BAHAN

1. Lembar Presentasi,

2. Kertas Plano,

3. Kertas Meta Plan,

4. Lakban Kertas,

5. Spidol,

6. Flip Chart,

7. White Board,

8. Laptop,

9. LCD Projector,

10. Langkah 5 dalam Delapan Langkah Penyusunan Rencana Strategis,

11. Khusus untuk Lokakarya Pemangku Kewajiban/kepentingan, bahan-bahan tambahan 
yang perlu disiapkan adalah:

- Hasil usulan rumusan isu strategis (dari Langkah 4),

- Rumusan Tupoksi SKPD (draf Renstra Bab II),

- Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Program Strategis pada RPJMD yang terkait 
dengan Tupoksi SKPD.

PERSIAPAN FASILITASI

1. Sebelum sesi, ruangan dipastikan telah diatur sesuai dengan langkah-langkah kegiatan/
sesi yang akan dilakukan.

2. Fasilitator menyiapkan bahan presentasi dalam powerpoint beserta peralatannya (LCD, 
laptop dll), serta Lembar Kerja Peserta.
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TAHAPAN PROSES FASILITASI

1. Pengantar (10 menit)

Fasilitator menayangkan slide pertama tentang judul sesi. Fasilitator kemudian mereviu 
sesi sebelumnya tentang rumusan isu strategis dan Tupoksi Dinas Pendidikan. Fasilitator 
menayangkan slide tentang tujuan sesi dan langkah fasilitasi. 

2. Penjelasan Interaktif Tentang Perumusan Visi (10 menit)

Fasilitator menayangkan slide presentasi tentang visi. Fasilitator menjelaskan kepada peserta 
tentang:

•	 Kerangka logis penyusunan rencana strategis untuk menunjukkan kaitan mandat 
(tupoksi) dengan visi dan misi yang akan dirumuskan,

•	 Pengertian dan pentingnya Visi, Misi, dan Tata Nilai,

•	 Langkah-langkah menyusun Visi, Misi, dan Tata Nilai.

Penjelasan dilakukan secara interaktif. 

3. Identifikasi Berbagai Contoh Visi (20 Menit)

Tugaskan peserta mengidentifikasi visi Dinas Pendidikan (jika sudah ada), visi-misi Bupati, visi 
Dinas Pendidikan Propinsi, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Visi tersebut di tulis di papan 
tulis/dipajangkan (slide 11).

4. Perumusan Visi Dinas Pendidikan (45 Menit)

Kerja Kelompok (20 Menit)

1. Fasilitator membagi peserta ke dalam 4 kelompok yang anggotanya berbeda dengan 
kelompok pada langkah sebelumnya,

2. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk merumuskan “mimpi” atau “cita-cita” 
mereka tentang kondisi pendidikan 5 tahun ke depan dalam bentuk gambar berdasarkan 
isu strategis dan tupoksi Dinas Pendidikan,

Pengantar
(10 menit)

Penjelasan 
interaktif 

tentang visi 
(10 menit)

Identifikasi 
berbagai visi  
(20 menit)

Perumusan 
Visi Dinas 

Pendidikan
(45 menit)

Rangkuman 
dan Penutup 

(5 menit)

Presentasi hasil 
Diskusi

 (20 menit)

Penyusunan Misi, 
Tujuan, Sasaran, 

Strategi Dan 
Kebijakan

 (40 menit)
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3. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk memaknai gambar dengan cara 
merumuskannya dalam satu kalimat pernyataan visi. 

Pleno (25 menit)

a. Fasilitator mempersilakan perwakilan masing-masing kelompok untuk mem-presentasikan 
rumusan visi Dinas Pendidikan dalam bentuk gambar dan pernyataan,

b. Fasilitator memandu diskusi untuk memadukan rumusan visi masing-masing kelompok 
menjadi satu rumusan visi bersama yang diusulkan menjadi Visi Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota. 

 Catatan: 

•	 Jika peserta belum sepakat dengan pernyataan rumusan visi, peserta diminta menyepakati 
rumusan kata-kata kunci terlebih dahulu. Tim Renstra akan memadukan kata-kata kunci 
menjadi rumusan pernyataan visi pada kegiatan pendampingan berikutnya. 

•	 Rumusan visi harus sederhana, jelas, sehingga mudah dipahami dan dapat digunakan 
untuk mengembangkan kultur dan nilai-nilai tertentu yang dapat menstimulasi pemangku 
kepentingan untuk mencapainya.

•	 Visi sejauh mungkin spesifik dan berakar pada kondisi dan situasi setempat dan disepakati 
oleh semua pemangku kepentingan. 

•	 Ada keterkaitan antara visi, misi, agenda kepala daerah dan visi, misi, dan tupoksi (tugas 
pokok dan fungsi) SKPD.

•	 Rumusan visi dan misi harus memayungi tugas pokok Dinas Pendidikan yang terkait 
pelayanan.

•	 Sinkronisasi antara visi, misi, dan program kepala daerah.

5. Penyusunan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan (40 Menit)

a. Fasilitator menugaskan peserta untuk menyusun misi, tujuan, sasaran, strategi dan 
kebijakan. Sebelum bekerja fasilitator menjelaskan kisi-kisi dalam merumuskan misi, 
tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, serta memberikan contoh dengan menayangkan 
lembar kerja tentang contoh runtutan penyusunan program terkait rumusan visi, misi, 
tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan.

b. Fasilitator meminta peserta untuk berkelompok berdasarkan bidang yang ada di Dinas 
Pendidikan (misalnya bidang pendidikan non formal, bidang pendidikan dasar, bidang 
pendidikan menengah dan kejuruan, bidang tenaga pendidik dan kependidikan). 
Masing-masing kelompok berdiskusi untuk merumuskan tentang misi, tujuan, sasaran, 
strategi, dan kebijakan Dinas Pendidikan berdasarkan visi yang telah disepakati. Peserta 
mengerjakan tugas dengan menggunakan lembar kerja LKP 5.1. 

Fasilitator dan peserta dapat membaca contoh rumusan rencana strategis dalam buku Delapan 
Langkah Penyusunan Rencana Strategis, Langkah 5 Merumuskan Rencana Strategis.

6. Presentasi hasil Diskusi (20 Menit)

•	 Fasilitator mempersilahkan perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan 
rumusan misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Pendidikan.

•	 Fasilitator mempersilakan peserta untuk menanggapi presentasi kelompok lain.



Merumuskan Rencana Strategis  |  89

Kemendiknas / UNICEF / EU

7. Rangkuman Dan Penutup (5 Menit)

Fasilitator memberikan catatan tentang butir-butir penting yang dihasillkan pada sesi ini dan 
yang akan ditindaklanjuti dalam sesi selanjutnya, yaitu penyusunan program strategis. 

Catatan: finalisasi rumusan tentang visi misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan akan 
dilakukan pada proses pendampingan selanjutnya.

LEMBAR KERJA PESERTA (LKP 5.1)

Lembar Kerja Peserta 5.1 Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
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LEMBAR PRESENTASI

lPT.  Merumuskan Rencana Srategis

MERUMUSKAN 
RENCANA STRATEGIS

150 menit

1

PENTINGNYA VISI

Perencanaan strategis memerlukan arah
tujuan dan fokus yang jelas à VISI

Kejelasan tujuan akan mengarahkan dan
mendorong semua pemangku
kepentingan pendidikan (pemerintah &
non pemerintah) untuk berkontribusi
dengan peran masing-masing untuk
mencapai visi yang telah ditetapkan

4

TUJUAN

Tujuan umum - merumuskan rencana
strategis yang berisi Visi, Misi, Tata Nilai,
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
secara partisipatif

2

VISI

Visi merupakan keadaan ‘ideal’, sifatnya
memberikan inspirasi dan arah serta
posisi (setting) daerah di masa depan

5

TUJUAN
Tujuan khusus

1. Memamahi pengertian Visi, Misi, Tata Nilai,
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

2. Menerapkan langkah-langkah perumusan
rencana strategis secara partisipatif

3. Merumuskan draf Visi, Misi, Tata Nilai untuk
penyusunan Renstra SKPD

4. Merumuskan draf rumusan tujuan, sasaran,
strategi, dan kebijakan untuk penyusunan
Renstra SKPD

3

“Lulusan sekolah yang cerdas,
mandiri, berakhak mulia, dan
memiliki daya saing yang kuat”

CONTOH VISI

6
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VISI DINAS PENDIDIKAN 
KUANTAN SINGINGI 2006 – 2011 

“Terwujudnya Pendidikan yang Mandiri,
Memiliki Kualitas Unggul dan Berbudaya
untuk menunjang Tercapainya
Masyarakat Madani yang Sejahtera”

7

PERUMUSAN VISI DINAS PENDIDIKAN
Kerja kelompok (20 menit)
Pertanyaan Kunci:
• Apa Mimpi Bapak/Ibu terhadap dunia

pendidikan 5 Tahun ke depan?
• Bagaimana cara-cara untuk mencapainya?
• Tuangkan dalam bentuk gambar
• Buatlah pernyataan yang terkait dengan

gambar

10

PERHATIKAN
Rumusan visi harus jelas, sederhana
sehingga mudah dipahami,
mengembangkan kultur, nilai-nilai
tertentu yang dapat menstimulasi
pemangku kepentingan untuk
mencapainya

Visi sejauh mungkin spesifik dan berakar
pada kondisi dan situasi setempat dan
disepakati oleh semua pemangku
kepentingan

8

PLENO (25 menit)

Perwakilan masing-masing kelompok
mempresentasikan rumusan visi dinas
pendidikan dalam bentuk gambar dan
pernyataan

Diskusi pleno untuk menentukan satu visi
Dinas Pendidikan

11

IDENTIFIKASI CONTOH

Identifikasi berbagai contoh visi dan
tuliskan pada kertas plano

9

MISI, TUJUAN, SASARAN, 
STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Misi merupakan jabaran tentang apa
yang akan dilakukan, siapa penerima
manfaat (beneficiaries), apa kompetensi
utama daerah dan mengapa itu perlu
dilakukan

Misi sifatnya berlaku secara terus
menerus (tidak terbatas waktunya)

12
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Misi terdiri atas pernyataan misi dan nilai-nilai
utama atau ‘core values’ yang menjadi
landasan operasional untuk mencapai visi

Perumusan misi perlu menjawab:
– Siapa kita? Apa tujuan kita?
– Masalah utama apa yang kita perlu tangani?
– Bagaimanakah kita bisa mengatasi kelemahan

kita yang menghambat pencapaian visi kita?
– Apa yang membuat kita unik sebagai Pemerintah

Daerah atau Organisasi?
– Nilai-nilai utama apa yang akan memandu kita

mencapai visi?
13

PERUMUSAN

Tujuan,Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Pendidikan

16

KEMDIKNAS - CONTOH VISI 
Visi Misi 

Terselenggaranya
Layanan Prima 
Pendidikan Nasional 
untuk membentuk Insan 
Indonesia Cerdas 
Komprehensif

• Meningkatkan ketersediaan
layanan pendidikan

• Meningkatkan keterjangkauan
layanan pendidikan

• Meningkatkan kualitas/mutu
dan relevansi layanan
pendidikan

• Meningkatkan kesetaraan
dalam memperoleh layanan
pendidikan

• Meningkatkan kepastian/
keterjaminan layanan
pendidikan

14

TUJUAN
Tujuan-tujuan adalah pernyataan tentang apa
yang perlu dicapai untuk mencapai visi, misi
dan mengatasi isu yang dihadapi.

Tujuan-tujuan strategis dirumuskan berasaskan
pendekatan SMART

– SPESIFIK
– TERUKUR
– DAPAT DICAPAI
– REALISTIS DAN BERORIENTASI HASIL
– JANGKA WAKTU PENCAPAIAN YANG JELAS

17

VISI MISI DINAS PENDIDIKAN KOTA 
BANDA ACEH

Visi Misi 

Insan cerdas 
dan kompetitif 
yang dilandasi 
Nilai-nilai Islami

• Mewujudkan pendidikan yang merata,
dan terbebas dari hambatan biaya

• Meningkatkan pengelolaan lembaga
pendidikan yang Islami, profesional,
transparan, akuntabel dan bebas
KKN

• Mewujudkan pendidikan yang
bermutu untuk menciptakan insan
cerdas, terampil dan gemar IPTEK
sehingga mampu bersaing di tingkat
Nasional dan Internasional.

15

PRINSIP-PRINSIP

Penetapan Tujuan

– Mengacu pada Renstra KEMDIKNAS, Visi,
Misi, dan Isu Strategis Pendidikan

– Disusun dengan pendekatan SMART dengan
mengacu pada SPM dan urusan pendidikan
dan menjadi dasar penentuan sasaran

– Merupakan pernyataan positif dari isu
strategis

– Menerangkan situasi yang akan terjadi bila
permasalahan diatasi

18
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PRINSIP-PRINSIP
Penetapan Sasaran (Strategis)

– Sasaran adalah deskripsi dari tujuan yang
bisa diukur yang akan dicapai secara nyata
oleh Dinas Pendidikan P&O dalam periode
5 tahun ke depan

– Sasaran memberikan fokus pada
penyusunan kegiatan sehingga harus
spesifik, terinci dan dapat diukur

– Menunjukkan tingkat capaian dari
penangan isu strategis

19

PENETAPAN KEBIJAKAN

Merupakan arah tindakan yang diambil
untuk menentukan program-program dan
kegiatan untuk mencapai tujuan dan
sasaran pelayanan SKPD

22

PERENCANAAN RENSTRA PENDIDIKAN

VISI

MISI

TUJUAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN
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20

PRESENTASI

Perwakilan masing-masing kelompok
diminta mempresentasikan rumusan misi,
tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan
Dinas Pendidikan

Peserta diminta untuk menanggapi
presentasi kelompok dan menyampaikan
masukan untuk menyempurnakan misi,
tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

23

PRINSIP-PRINSIP
Penetapan Strategi

– Merupakan rumusan langkah-langkah yang
diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran
pelayanan/pembangunan Pendidikan

– Fokus pada elemen-elemen kunci

– Saling berkaitan satu sama lain

– Sinkronkan kegiatan dengan pemangku
kepentingan lain untuk mengoptimalkan
manfaat buat siswa

– Saling mendukung satu sama lain

21

RANGKUMAN

Rumusan tentang visi misi, tujuan, sasaran,
strategi, dan kebijakan, akan ditindaklanjuti
dalam sesi selanjutnya, yaitu penyusunan
program strategis

”Intinya dibalik semua visi dan misi Dinas
Pendidikan harus termasuk pemenuhan hak
anak terhadap pendidikan yang bermutu”,
UNICEF Indonesia

24
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lANGKAh 6 – MENYUSUN PROGRAM STRATEGIS DAN PAGU 
INDIKATIF PEMBIAYAAN            

Waktu: 120 Menit

PENGANTAR

Dalam Langkah 6 ini akan dirumuskan program strategis dan pagu indikatif pembiayaan. 
Penyusunan program strategis dan pagu indikatif pembiayaan dilakukan secara partisipatif, 
yaitu memandang peserta sebagai narasumber yang diyakini telah memiliki kepentingan dan 
pengaruh yang besar dalam perumusan program dan kegiatan di bidang pendidikan. Besarnya 
kepentingan dan pengaruh dari narasumber ini akan diolah  dengan cara diskusi dan kerja 
kelompok terarah untuk menghasilkan rumusan program dan kegiatan strategis bidang 
pendidikan dalam jangka menengah. 

Sesi ini akan memandu para pemangku kewajiban/kepentingan untuk mengembangkan alternatif 
program strategis bidang pendidikan jangka menengah, yang didasarkan atas rumusan-rumusan 
Isu Strategis (Langkah 4) dan Rencana Strategis (Langkah 5). Program merupakan penyatuan 
berbagai aktivitas dan sumber yang diperlukan untuk mencapai suatu sasaran tertentu atau 
serangkaian sasaran tertentu. 

Program-program yang dirumuskan selanjutnya disesuaikan dengan program-program yang 
tercantum dalam Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar dapat dianggarkan 
dalam APBD Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan pengembangan program strategis diproyeksikan pagu indikatif atau besar dana 
yang digunakan untuk membiayai program tersebut. Pagu indikatif ini didasarkan pada gambaran 
keuangan daerah, yaitu gambaran keuangan daerah dalam 3-5 tahun ke belakang dan 5 tahun 
ke depan. 

TUJUAN

Tujuan umum dari langkah ini adalah agar peserta mampu menyusun program strategis dan 
pagu pembiayaan indikatif.

Tujuan khusus adalah agar peserta mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan komponen program strategis (program, kegiatan, indikator 
kinerja, pagu indikatif pembiayaan). 

Catatan: indikator kinerja diterjemahkan dari hasil (outcome/result), jadi merupakan 
indikator kinerja dalam 5 tahun.

2. Menyusun program berdasarkan Permendagri 59/2007,

3. Menentukan indikator kinerja pada setiap program yang diusulkan,

4. Menghitung pagu indikatif pembiayaan pada setiap program yang diusulkan.
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POKOK BAHASAN

1. Program: pengertian, komponen, langkah-langkah penyusunan,

2. Usulan prioritas program kegiatan  Dinas Pendidikan untuk menjawab isu strategis dan 
kebijakan strategis,

3. Gambaran kemampuan keuangan daerah (gambaran 3-5 tahun kebelakang dan 5 
tahun ke depan).

METODE PENYAJIAN

1. Simulasi,

2. Penjelasan interaktif,

3. Diskusi,

4. Curah Pendapat.

PENGATURAN RUANGAN

Usahakan ruangan diatur sedemikian rupa sehingga peserta bisa leluasa bergerak. Disarankan 
bentuk ruangan dengan menggunakan “round table”.

PERALATAN DAN BAHAN

1. Lembar Presentasi Fasilitator,

2. Lembar Kerja Peserta (LKP 6.1),

3. Handout 6,

4. Flipchart,

5. Kartu Metaplan,

6. Lakban kertas,

7. Spidol,

8. LCD,

9. Laptop,

10. Permendagri No. 13/2006 dan Permendagri No. 59/2007,

11. Isu strategis (dari Langkah 4),

12. Langkah 6 dari buku Delapan Langkah Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota.

PERSIAPAN FASILITASI

1. Satu jam sebelum sesi, pastikan ruangan telah diatur sesuai dengan yang diinginkan,

2. Siapkan bahan presentasi dalam powerpoint  beserta peralatannya (LCD, lap top dll),

3. Siapkan Lembar Kerja Peserta LKP 6.1. 
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TAHAPAN PROSES FASILIATASI

1. Pengantar (5 menit)

a. Fasilitator menayangkan slide pertama dengan judul sesi,

b. Fasilitator menyampaikan bahwa penyusunan program strategis dan pagu indikatif 
pembiayaan merupakan lanjutan dari proses penyusunan Rencana Strategis,

c. Fasilitator menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam sesi ini serta langkah fasilitasi.

2. Penentuan Jenis Program Strategis (15 menit)

a. Fasilitator menampilkan rangkaian slide pengertian dan komponen program berdasarkan 
PERMENDAGRI No. 59/2007,

b. Fasilitator meReviu kembali Langkah 5 khususnya tentang Strategi dan Kebijakan yang 
telah dihasilkan oleh peserta. Jika memungkinkan hasil-hasil ini dibagikan kepada 
peserta,

c. Fasilitator memandu peserta untuk mengkaitkan Strategi dan Kebijakan (dari Langkah 
5) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59/2007 dan memilih program dalam 
PERMENDAGRI sesuai dengan isu strategis, dan menentukan bidang penanggungjawab 
program dan kegiatan tersebut. Bidang ini disesuaikan dengan bidang-bidang di Dinas 
Pendidikan.

3. Penyusunan Program Strategis (40 menit)

a. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah bidang 
yang ada di Dinas Pendidikan. Masing-masing bidang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang 
masing-masing,

b. Fasilitator menjelaskan kerangka logis  antara rencana strategis dan program strategis,

c. Masing-masing kelompok mendiskusikan penyusunan program strategis (LKP 6.1) 
meliputi program, kegiatan, tolok ukur kinerja, dan target capaian (%) per tahun selama 
lima tahun sesuai dengan bidang masing-masing. 

Pengantar
(5 menit)

Penentuan
jenis program  

(15 menit)

Penyusunan 
program
strategis 

(40 menit)

Presentasi hasil 
diskusi

(10 menit)

Penutup 
(5 menit)

Presentasi hasil 
diskusi

 (15 menit)

Penyusunan 
pagu indikatif

(30 menit)
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Catatan: tolok ukur kinerja dan target mungkin tidak harus dilengkapi untuk semua 
kegiatan, hanya 2-3 saja untuk latihan. Proses untuk melengkapi dilakukan pada kegiatan 
pendampingan.

4. Presentasi hasil Diskusi (10 menit)

Fasilitator mempersilakan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 
Kelompok yang lain memberikan tanggapan, komentar, dan saran perbaikan.

5. Penentuan Pagu Indikatif Pembiayaan (30 menit)

a. Fasilitator memberikan penjelasan tentang pagu indikatif pembiayaan,

b. Fasilitator menugaskan kepada setiap kelompok untuk melanjutkan tugasnya menyusun 
program strategis dan menghitung pagu indikatif. 

Catatan: 
Dalam pagu indikatif hanya 2-3 kegiatan saya yang diisi sebagai bentuk pelatihan, sedangkan 
melengkapinya dilakukan pada saat pendampingan.
Fasilitator diharapkan memberikan pendampingan kepada peserta selama pengisian pagu 
indikatif.

6. Presentasi hasil Diskusi (15 menit)

Fasilitator mempersilahkan kelompok untuk mempersentasikan hasil diskusi kelompok. Kelompok 
yang lain memberikan tanggapan, komentar, dan saran perbaikan.

7. Penutup (5 menit)

Fasilitator merangkum hasil diskusi dan menutup sesi.
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LEMBAR KERJA PESERTA (LKP 6.1)

Lembar Kerja Peserta (LKP) 6.1 Menyusun Program Strategis dan Pagu Indikatif Pembiayaan

PROGRAM
 

KEGIATAN
 

INDIKATOR 
KINERJA

 

TARGET 
CAPAIAN (%)

SKPD 
PENUNJANG

 

PAGU INDIKATIF 
(dalam jutaan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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BAHAN BACAAN 

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai sinergi antara upaya-upaya yang dilakukan di berbagai tingkat pemerintahan, 
telah dilakukan penyeragaman program-program pengembangan pendidikan. Berdasarkan 
sasaran dan arah kebijakan, RPJM Nasional menetapkan 10 program pengembangan pendidikan. 
Kementerian Pendidikan Nasional juga memiliki program-program yang sama (lihat Renstra 
Kemdiknas), ditambah dengan beberapa program khusus. Provinsi dan Kabupaten/Kota pada 
gilirannya juga harus mengimplementasikan program-program yang sama walaupun kegiatan 
yang dilakukan berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih 
tinggi.

Program-program yang dirumuskan harus sesuai dengan program-program yang tercantum 
dalam Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar dapat dianggarkan dalam 
APBD Kabupaten/Kota. Program-program yang relevan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

2. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun,

3. Program pendidikan menengah,

4. Program pendidikan non formal,

5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan,

6. Program manajemen pelayanan pendidikan,

7. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan,

8. Program penguatan kelembagaan dan pengarus-utamaan gender dan anak,

9. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara,

10. Program pengelolaan sumber daya manusia/aparatur,

11. Program lainnya sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD/Dinas Pendidikan, misalnya 
di suatu SKPD ada subdin kebudayaan, maka program kebudayaan harus masuk.
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Kode Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Kode Program dan Kegiatan

1 URUSAN WAJIB

 

1 1 xx Pendidikan 

1 1 xx 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 1 xx 15 1 Pembangunan gedung sekolah 

1 1 xx 15 2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

1 1 xx 15 3 Penambahan ruang kelas sekolah 

1 1 xx 15 4 Penambahan ruang guru sekolah 

1 1 xx 15 5 Pembangunan ruang locker siswa

1 1 xx 15 6 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 

1 1 xx 15 7 Pembangunan sarana dan prasarana bermain

1 1 xx 15 8 Pembangunan ruang serba guna/aula

1 1 xx 15 9 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 1 xx 15 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

1 1 xx 15 11 Pembangunan ruang ibadah

1 1 xx 15 12 Pembangunan perpustakaan Sekolah

1 1 xx 15 13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

1 1 xx 15 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitari

1 1 xx 15 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 

1 1 xx 15 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah 

1 1 xx 15 17 Pengadaan pakaian olahraga

1 1 xx 15 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1 1 xx 15 19 Pengadaan mebeler sekolah 

1 1 xx 15 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 

1 1 xx 15 21 Pengadaan alat rumah tangga sekolah 

1 1 xx 15 22 Pengadaan sarana mobilitas sekolah 

1 1 xx 15 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 

1 1 xx 15 24 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 
sekolah

1 1 xx 15 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 

1 1 xx 15 26 Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 

1 1 xx 15 27 Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa

1 1 xx 15 28 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 

1 1 xx 15 29 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain

1 1 xx 15 30 Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
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1 1 xx 15 31 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 1 xx 15 32 Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah

1 1 xx 15 33 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah

1 1 xx 15 34 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah

1 1 xx 15 35 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan 
perlengkapannya

1 1 xx 15 36 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary

1 1 xx 15 37 Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa

1 1 xx 15 38 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler sekolah 

1 1 xx 15 39 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 

1 1 xx 15 40 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 

1 1 xx 15 41 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 

1 1 xx 15 42 Rehabilitasi sedang/berat  bangunan sekolah 

1 1 xx 15 43 Rehabilitasi sedang/berat  rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

1 1 xx 15 44 Rehabilitasi sedang/berat  asrama siswa 

1 1 xx 15 45 Rehabilitasi sedang/berat  ruang kelas sekolah 

1 1 xx 15 46 Rehabilitasi sedang/berat  ruang guru sekolah 

1 1 xx 15 47 Rehabilitasi sedang/berat  ruang locker siswa

1 1 xx 15 48 Rehabilitasi sedang/berat  sarana olahraga 

1 1 xx 15 49 Rehabilitasi sedang/berat  sarana bermain

1 1 xx 15 50 Rehabilitasi sedang/berat  ruang serba guna/aula

1 1 xx 15 51 Rehabilitasi sedang/berat  taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 1 xx 15 52 Rehabilitasi sedang/berat  ruang unit kesehatan sekolah

1 1 xx 15 53 Rehabilitasi sedang/berat  ruang ibadah

1 1 xx 15 54 Rehabilitasi sedang/berat  perpustakaan sekolah

1 1 xx 15 55 Rehabilitasi sedang/berat  jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

1 1 xx 15 56 Rehabilitasi sedang/berat  sarana air bersih dan sanitary

1 1 xx 15 57 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik

1 1 xx 15 59 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

1 1 xx 15 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

1 1 xx 15 60 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini

1 1 xx 15 61 Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini

1 1 xx 15 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan 
Anak Usia Dini

1 1 xx 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1 1 xx 15 64 Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini

1 1 xx 15 65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

1 1 xx 15 66 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

1 1 xx 15 67 Dst……………..
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1 1 xx 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 1 xx 16 1 Pembangunan gedung sekolah 

1 1 xx 16 2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

1 1 xx 16 3 Penambahan ruang kelas sekolah 

1 1 xx 16 4 Penambahan ruang guru sekolah 

1 1 xx 16 5 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah 

1 1 xx 16 6 Pembangunan ruang locker siswa

1 1 xx 16 7 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 

1 1 xx 16 8 Pembangunan ruang serba guna/aula

1 1 xx 16 9 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 1 xx 16 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

1 1 xx 16 11 Pembangunan ruang ibadah

1 1 xx 16 12 Pembangunan perpustakaan sekolah

1 1 xx 16 13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

1 1 xx 16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

1 1 xx 16 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 

1 1 xx 16 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah 

1 1 xx 16 17 Pengadaan pakaian olahraga

1 1 xx 16 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1 1 xx 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah  

1 1 xx 16 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 

1 1 xx 16 21 Pengadaan alat rumah tangga sekolah 

1 1 xx 16 22 Pengadaan sarana mobilitas sekolah 

1 1 xx 16 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 

1 1 xx 16 24 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 
sekolah

1 1 xx 16 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 

1 1 xx 16 26 Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 

1 1 xx 16 27 Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa

1 1 xx 16 28 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 

1 1 xx 16 29 Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula

1 1 xx 16 30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 1 xx 16 31 Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah

1 1 xx 16 32 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah

1 1 xx 16 33 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah

1 1 xx 16 34 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan 
perlengkapannya

1 1 xx 16 35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
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1 1 xx 16 36 Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa

1 1 xx 16 37 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah 

1 1 xx 16 38 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 

1 1 xx 16 39 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 

1 1 xx 16 40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 

1 1 xx 16 41 Rehabilitasi sedang/berat  bangunan sekolah 

1 1 xx 16 42 Rehabilitasi sedang/berat  rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

1 1 xx 16 43 Rehabilitasi sedang/berat  asrama siswa 

1 1 xx 16 44 Rehabilitasi sedang/berat  ruang kelas sekolah 

1 1 xx 16 45 Rehabilitasi sedang/berat  ruang guru sekolah 

1 1 xx 16 46 Rehabilitasi sedang/berat  laboratorium dan ruang praktikum sekolah 

1 1 xx 16 47 Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah

1 1 xx 16 48 Rehabilitasi sedang/berat  ruang locker siswa

1 1 xx 16 49 Rehabilitasi sedang/berat  sarana olahraga 

1 1 xx 16 50 Rehabilitasi sedang/berat  ruang serba guna/aula

1 1 xx 16 51 Rehabilitasi sedang/berat  taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 1 xx 16 52 Rehabilitasi sedang/berat  ruang unit kesehatan sekolah

1 1 xx 16 53 Rehabilitasi sedang/berat  ruang ibadah

1 1 xx 16 54 Rehabilitasi sedang/berat  perpustakaan sekolah

1 1 xx 16 55 Rehabilitasi sedang/berat  jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

1 1 xx 16 56 Rehabilitasi sedang/berat  sarana air bersih dan sanitary

1 1 xx 16 57 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik

1 1 xx 16 58 Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi

1 1 xx 16 59 Pelatihan Penyusunan kurikulum 

1 1 xx 16 60 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

1 1 xx 16 61 Pembinaan SMP Terbuka

1 1 xx 16 62 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs/SMPLB

1 1 xx 16 63
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan 
SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara 
SD dan SMP

1 1 xx 16 64 Penyediaan Biaya Operasional Madrasah

1 1 xx 16 65 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs

1 1 xx 16 66 Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI dan SMP/MTs 

1 1 xx 16 67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD

1 1 xx 16 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

1 1 xx 16 69 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1 1 xx 16 70 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

1 1 xx 16 71 Pengembangan Contextual Teaching And Learning (CTL)
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1 1 xx 16 72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan 
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 

1 1 xx 16 73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

1 1 xx 16 74 Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah 

1 1 xx 16 75 Penyediaan beasiswa transisi 

1 1 xx 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

1 1 xx 16 77 Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil

1 1 xx 16 78 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

1 1 xx 16 79 Dst……………..

 

1 1 xx 17 Program Pendidikan Menengah

1 1 xx 17 1 Pembangunan gedung sekolah 

1 1 xx 17 2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

1 1 xx 17 3 Penambahan ruang kelas sekolah 

1 1 xx 17 4 Penambahan ruang guru sekolah 

1 1 xx 17 5 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium 
bahasa, komputer, IPA , IPS dan lain-lain)

1 1 xx 17 6 Pembangunan ruang locker siswa

1 1 xx 17 7 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 

1 1 xx 17 8 Pembangunan ruang serba guna/aula

1 1 xx 17 9 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 1 xx 17 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

1 1 xx 17 11 Pembangunan ruang ibadah

1 1 xx 17 12 Pembangunan perpustakaan sekolah

1 1 xx 17 13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

1 1 xx 17 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

1 1 xx 17 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 

1 1 xx 17 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah 

1 1 xx 17 17 Pengadaan pakaian olahraga

1 1 xx 17 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1 1 xx 17 19 Pengadaan mebeler sekolah  

1 1 xx 17 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 

1 1 xx 17 21 Pengadaan alat rumah tangga sekolah 

1 1 xx 17 22 Pengadaan sarana mobilitas sekolah 

1 1 xx 17 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 

1 1 xx 17 24 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 
sekolah

1 1 xx 17 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 

1 1 xx 17 26 Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 
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1 1 xx 17 27 Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa

1 1 xx 17 28 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 

1 1 xx 17 29 Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula

1 1 xx 17 30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 1 xx 17 31 Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah

1 1 xx 17 32 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah

1 1 xx 17 33 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah

1 1 xx 17 34 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan 
perlengkapannya

1 1 xx 17 35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary

1 1 xx 17 36 Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa

1 1 xx 17 37 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah 

1 1 xx 17 38 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 

1 1 xx 17 39 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 

1 1 xx 17 40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 

1 1 xx 17 41 Rehabilitasi sedang/berat  bangunan sekolah 

1 1 xx 17 42 Rehabilitasi sedang/berat  rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

1 1 xx 17 43 Rehabilitasi sedang/berat  asrama siswa 

1 1 xx 17 44 Rehabilitasi sedang/berat  ruang kelas sekolah 

1 1 xx 17 45 Rehabilitasi sedang/berat  ruang guru sekolah 

1 1 xx 17 46 Rehabilitasi sedang/berat  laboratorium dan ruang praktikum sekolah 

1 1 xx 17 47 Rehabilitasi sedang/berat  ruang locker siswa

1 1 xx 17 48 Rehabilitasi sedang/berat  sarana olahraga 

1 1 xx 17 49 Rehabilitasi sedang/berat  ruang serba guna/aula

1 1 xx 17 50 Rehabilitasi sedang/berat  taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 1 xx 17 51 Rehabilitasi sedang/berat  ruang unit kesehatan sekolah

1 1 xx 17 52 Rehabilitasi sedang/berat  ruang ibadah

1 1 xx 17 53 Rehabilitasi sedang/berat  perpustakaan sekolah

1 1 xx 17 54 Rehabilitasi sedang/berat  jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

1 1 xx 17 55 Rehabilitasi sedang/berat  sarana air bersih dan sanitary

1 1 xx 17 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah

1 1 xx 17 57 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik

1 1 xx 17 58 Pelatihan penyusunan kurikulum 

1 1 xx 17 59 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

1 1 xx 17 60 Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-
daerah perdesaan, terpencil dan kepulauan

1 1 xx 17 61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 

1 1 xx 17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

1 1 xx 17 63 Penyelenggaraan Paket C setara SMU
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1 1 xx 17 64 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

1 1 xx 17 65 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan 
teknologi informasi dan komunikasi 

1 1 xx 17 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri

1 1 xx 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

1 1 xx 17 68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

1 1 xx 17 69 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

1 1 xx 17 70 Dst……………..

 

1 1 xx 18 Program Pendidikan Non Formal

1 1 xx 18 1 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

1 1 Xx 18 2 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 

1 1 xx 18 3 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 

1 1 xx 18 4 Pengembangan pendidikan keaksaraan

1 1 xx 18 5 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

1 1 xx 18 6 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 

1 1 xx 18 7 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 

1 1 xx 18 8 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 

1 1 xx 18 9 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan 
non formal 

1 1 xx 18 10 Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal

1 1 xx 18 11 Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal 

1 1 xx 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 

1 1 xx 18 13 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

1 1 xx 18 14 Dst……………..

 

1 1 xx 19 Program Pendidikan luar Biasa

1 1 xx 19 1 Pembangunan gedung sekolah 

1 1 xx 19 2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

1 1 xx 19 3 Penambahan ruang kelas sekolah 

1 1 xx 19 4 Penambahan ruang guru sekolah 

1 1 xx 19 5 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium 
bahasa, komputer, IPA , IPS dan lain-lain)

1 1 xx 19 6 Pembangunan ruang locker siswa

1 1 xx 19 7 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 

1 1 xx 19 8 Pembangunan ruang serba guna/aula

1 1 xx 19 9 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 1 xx 19 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
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1 1 xx 19 11 Pembangunan ruang ibadah

1 1 xx 19 12 Pembangunan perpustakaan sekolah

1 1 xx 19 13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

1 1 xx 19 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

1 1 xx 19 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 

1 1 xx 19 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian 
olahraga 

1 1 xx 19 17 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1 1 xx 19 18 Pengadaan mebeler sekolah  

1 1 xx 19 19 Pengadaan perlengkapan sekolah 

1 1 xx 19 20 Pengadaan alat rumah tangga sekolah 

1 1 xx 19 21 Pengadaan sarana mobilitas sekolah 

1 1 xx 19 22 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 

1 1 xx 19 23 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 
sekolah

1 1 xx 19 24 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 

1 1 xx 19 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 

1 1 xx 19 26 Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa

1 1 xx 19 27 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 

1 1 xx 19 28 Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula

1 1 xx 19 29 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 1 xx 19 30 Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah

1 1 xx 19 31 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah

1 1 xx 19 32 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah

1 1 xx 19 33 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan 
perlengkapannya

1 1 xx 19 34 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary

1 1 xx 19 35 Pemeliharaan rutin/berkala buku-buku ajar 

1 1 xx 19 36 Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa

1 1 xx 19 37 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler sekolah 

1 1 xx 19 38 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 

1 1 xx 19 39 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 

1 1 xx 19 40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 

1 1 xx 19 41 Rehabilitasi sedang/berat  bangunan sekolah 

1 1 xx 19 42 Rehabilitasi sedang/berat  rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

1 1 xx 19 43 Rehabilitasi sedang/berat  asrama siswa 

1 1 xx 19 44 Rehabilitasi sedang/berat  ruang kelas sekolah 

1 1 xx 19 45 Rehabilitasi sedang/berat  ruang guru sekolah 
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1 1 xx 19 46 Rehabilitasi sedang/berat  laboratorium dan ruang praktikum sekolah 

1 1 xx 19 47 Rehabilitasi sedang/berat  ruang locker siswa

1 1 xx 19 48 Rehabilitasi sedang/berat  sarana olahraga 

1 1 xx 19 49 Rehabilitasi sedang/berat  ruang serba guna/aula

1 1 xx 19 50 Rehabilitasi sedang/berat  taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 1 xx 19 51 Rehabilitasi sedang/berat  ruang unit kesehatan sekolah

1 1 xx 19 52 Rehabilitasi sedang/berat  ruang ibadah

1 1 xx 19 53 Rehabilitasi sedang/berat  perpustakaan sekolah

1 1 xx 19 54 Rehabilitasi sedang/berat  jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

1 1 xx 19 55 Rehabilitasi sedang/berat  sarana air bersih dan sanitary

1 1 xx 19 56 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik

1 1 xx 19 57 Pelatihan Penyusunan kurikulum 

1 1 xx 19 58 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

1 1 xx 19 59 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

1 1 xx 19 60 Dst……………..

 

1 1 xx 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 1 xx 20 1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

1 1 xx 20 2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

1 1 xx 20 3 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

1 1 xx 20 4 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

1 1 xx 20 5 Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 

1 1 xx 20 6 Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG) 

1 1 xx 20 7 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

1 1 xx 20 8 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi 
pendidik dan tenaga kependidikan

1 1 xx 20 9 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga 
kependidikan

1 1 xx 20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi 
pendidik

1 1 xx 20 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi 
pendidik dan tenaga kependidikan

1 1 xx 20 12 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

1 1 xx 20 13 Dst……………..

1 1 xx 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 1 xx 21 1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong 
terwujudnya masyarakat pembelajar

1 1 xx 21 2 Pengembangan minat dan budaya baca 
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1 1 xx 21 3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan 
khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 

1 1 xx 21 4 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan

1 1 xx 21 5 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

1 1 xx 21 6 Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca

1 1 xx 21 7 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca

1 1 xx 21 8 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

1 17 xx 21 9 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 

1 1 xx 21 10 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

1 1 xx 21 11 Dst……………..

 

1 1 xx 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 1 xx 22 1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

1 1 xx 22 2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 

1 1 xx 22 3 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas 
penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan

1 1 xx 22 4 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 

1 1 xx 22 5 Pembinaan Dewan Pendidikan 

1 1 xx 22 6 Pembinaan Komite Sekolah 

1 1 xx 22 7 Penerapanan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1 1 xx 22 8 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah 
tentang berbagai isu pendidikan

1 1 xx 22 9 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

1 1 xx 22 10 Dst……………..

 

1 1 xx 23 Program dst…………
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LEMBAR PRESENTASI 

lPT. Menyusun program strategis dan pagu indikatif  
pembiayaan

LANGKAH 6
MENYUSUN PROGRAM STRATEGIS 

DAN PAGU INDIKATIF
PEMBIAYAAN

120 Menit

1

PROGRAM STRATEGIS

PROGRAM MERUPAKAN – Instrumen Kebijakan
yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran

Serangkaian kegiatan yang memiliki kesamaan 
tujuan 

4

Tujuan umum – dari langkah ini adalah agar
peserta mampu menyusun program
strategis dan pagu pembiayaan indikatif.

2

TUJUAN JENIS-JENIS PROGRAM DAN KEGIATAN 
DALAM RENSTRA

PROGRAM SKPD
Sekumpulan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah

PROGRAM LINTAS SKPD
Sekumpulan Rencana Kerja beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah

PROGRAM KEWILAYAHAN
Sekumpulan rencana kerja terpadu antar Satuan Kerja
Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa
wilayah, daerah, atau kawasan

5

Tujuan khusus :
• Menjelaskan pengertian dan komponen program

strategis (program, kegiatan, indikator kinerja, pagu
indikatif). Catatan: indicator kinerja diterjemahkan
dari outcome, jadi merupakan indikator kinerja dalam
5 tahun)

• Menyusun program berdasarkan Permendagri 59
• Menentukan indikator kinerja pada setiap program

yang diusulkan
• Menghitung pagu indikatif pada setiap program yang

diusulkan

3

TUJUAN

6

Sumber daya: sumberdaya manusia, barang
modal termodal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut

PENGERTIAN KEGIATAN

Kegiatan merupakan jabaran dari program, yang
berupa sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya dalam rangka pencapaian sasaran
terukur (output)
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PROGRAM PERLU DIRUMUSKAN 
SUPAYA

7

1. Pengambilan keputusan berorientasi hasil
2. SKPD mengetahui secara jelas siapa yang

perlu dilayani
3. Manfaat masing-masing program dapat

dicapai
4. Integrasi program dengan penganggaran

berbasis kinerja menjadi optimal
5. Hubungan tujuan-tujuan dengan operasi,

kinerja, dan anggaran SKPD menjadi optimal
6. Masyarakat mengetahui tujuan dan hasil

program dari pemerintah daerah dan
terlibat/mendukung pelaksananya

PENYUSUNAN PROGRAM STRATEGIS
(30 menit)

Peserta berkelompok membentuk bidang-bidang
(kelompok dikoordinir oleh Kepala Bidang
masing-masing)

Masing-masing kelompok mendiskusikan
penyusunan program strategis (LKP 6.1) meliputi
program, kegiatan, tolok ukur kinerja, dan target
capaian (%) per tahun selama 5 tahun sesuai
dengan bidang masing-masing

10

UNSUR-UNSUR PENTING DALAM 
PROGRAM DAN KEGIATAN 

8

Adanya kejelasan:

• Tujuan
• Jenis Pelayanan
• Target Kelompok Sasaran Pelayanan
• Manfaat
• Lokasi
• Jadwal Waktu
• Ukuran Kinerja
• SKPD yang bertanggung jawab/terlibat
• Sumber Dana

11

visi

MISI 1 MISI 2 MISI 3

Tujuan Tujuan Tujuan

Sasaran 1.2 Sasaran 2.1 Sasaran 2.2 Sasaran 3.1 Sasaran 3.2Sasaran 1.1

STRATEGI 2.1.3

STRATEGI 2.1.2

STRATEGI 2.1.1

KEBIJAKAN
KEBIJAKAN

KEBIJAKAN

PROGRAM 2PROGRAM 1

KEGIATAN
KEGIATAN

KEGIATAN

KEGIATAN
KEGIATAN 1.1

KETERKAITAN PROGRAM DAN RENCANA STRATEGIS

PENENTUAN JENIS PROGRAM
(tugas kelompok)

• Perhatikan strategi dan kebijakan (dari Langkah
5)

• Pilih program dan kegiatan yang sesuai dengan
Permendagri 59 Tahun 2007 untuk setiap
strategi dan kebijakan

• Tentukan bidang sebagai penanggungjawab
program dan kegiatan tersebut. Bidang ini
disesuaikan dengan bidang-bidang di Dinas
Pendidikan

9

PRESENTASI (10 menit)

Fasilitator mempersilahkan salah satu
kelompok untuk mempersentasikan hasil
diskusi kelompok

Kelompok yang lain memberikan
tanggapan, komentar, dan saran
perbaikan

12
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ISTILAH PAGU INDIKATF

• RPJMD

• RKPD

• Renja SKPD

13 16

CONTOH PAGU INDIKATIF PADA RKPD
No Prioritas

Pembangunan
Program/
Kegiatan

Indikator Program Indikator Kegiatan
organisasi

Pagu indikatif
LOKASI

Hasil Keluaran Hasil Jumlah(Rp) Sumber

1 Peningkatan 
Kualitas SDM

1.Program 
PAUD

Rasio AUD yang 
Sekolah dengan 
Jumlah AUD 1 : 3

Dinas Pen-
didikan

858.000.000

a. 
Pembanguna
n Gedung TK

5 (lima) Unit 
gedung 
sekolah TK 
baru

1. Rasio jumlah 
sekolah di-
banding anak 
didik sebesar 
1:50
2. Jumlah anak 
yang terlayani 
menjadi 400 
orang

754.000.000 APBD 1. Kec. A
Desa X 1 Unit
Desa Y 2 Unit

2. Kec. B
Desa Z 2 Unit

b. Pengadaan 
Mebelair 
Sekolah

Mebelaier 
pendidikan 
untuk 5 (lima) 
unit gedung 
sekolah baru

1. Rasio jumlah 
sekolah di-
banding anak 
didik sebesar 
1:50
2. Jumlah anak 
yang terlayani 
400 orang

57.000.000 APBD Kabupaten

c. 
Pengembanga
n kurikulum, 
bahan ajar, 
dan model 
pem-belajaran 
PAUD dengan 
muatan lokal 

Tersusunnya 7 
mata pelajaran 
pokok 
berbasis minat 
dan bakat 
bermuatan 
lokal

Terpenuhinya 
materi pem-
belajaran untuk 
400 orang murid

47.000.000 APBD Kabupaten

TREN BELANJA

Dalam merancang anggaran yang
digunakan untuk membiayai program yang
tercantum di Renstra perlu dilakukan
analisis belanja

Analisis belanja digunakan untuk
mengetahui tren anggaran pendidikan
(lihat Langkah 3)

14 17

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF  
1.Program PAUD 858.000.000

a. Pembangunan Gedung TK 5 (lima) Unit gedung sekolah TK baru 754.000.000

b. Pengadaan Mebelair 
Sekolah

Mebelaier pendidikan untuk 5 (lima) unit 
gedung sekolah baru 57.000.000

c. Pengembangan kurikulum, 
bahan ajar, dan model pem-
belajaran PAUD dengan 
muatan lokal 

Tersusunnya 7 mata pelajaran pokok 
berbasis minat dan bakat bermuatan lokal 47.000.000

PAGU INDIKATIF KEGIATAN      =  STD. KUANTITAS   X   STD. HARGA SATUAN

PEMB. GEDUNG TK                     =        5 UNIT                X    Rp 150, 8 JUTA

15

CONTOH PAGU INDIKATIF PADA RPJMD
N
o Kebijakan Program/Kegiatan

Indikator
organisa

si

Pagu indikatif
Kondisi Tahun 

20XXHasil Keluaran Jumlah(Rp) Sumbe
r

1 Peningkata
n Kualitas 
SDM

1.Program PAUD Rasio AUD yang 
Sekolah dengan 
Jumlah AUD 1 : 
2 

Dinas 
Pen-
didikan

7.800.000.000 Rasio AUD yang 
Sekolah dengan 
Jumlah AUD 1 : 5

a. Pembangunan 
Gedung TK

1. Rasio jumlah 
sekolah di-
banding anak 
didik sebesar 
1:40
2. Jumlah anak 
yang ter-layani 
500 orang

50 (lima 
puluh) Unit 
gedung 
sekolah TK 
baru

6.900.000.000 APBD 1. Rasio jumlah 
ruang kelas di-
banding anak 
didik sebesar 1:70
2. Jumlah anak 
yang tidak 
terlayani 1200 
orang

b. Pengadaan 
Mebelair Sekolah

1. Rasio jumlah 
sekolah di-
banding anak 
didik sebesar 
1:40
2. Jumlah anak 
yang ter-layani 
500 orang

Mebelaier 
pendidikan 
untuk 50 
(lima 
puluh) unit 
gedung 
sekolah 
baru

650.000.000 APBD 1. Rasio jumlah 
ruang kelas di-
banding anak 
didik sebesar 1:70
2. Jumlah anak 
yang tidak 
terlayani 1200 
orang

c. Pengembangan 
kurikulum, bahan 
ajar, dan model 
pem-belajaran 
PAUD dengan 
muatan lokal 

Terpenuhinya 
materi pem-
belajaran untuk 
500 orang murid

Tersusunn
ya 10 mata 
pelajaran 
pokok 
berbasis 
minat dan 
bakat 
bermuatan 
lokal

250.000.000 APBD Belum tersedia-
nya kurikulum, 
bahan ajar, dan 
model pem-
belajaran PAUD 
dengan muatan 
lokal

STANDAR HARGA SATUAN

Merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku untuk daerah
tertentu

Dikeluarkan melalui Peraturan Kepala
Daerah

18
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PENENTUAN PAGU INDIKATIF
(45 menit)

Setiap kelompok untuk melanjutkan
tugasnya menyusun program strategis dan
menghitung pagu indikatif

Presentasi kelompok

19

PENUTUP (5 menit)
• Program dan kegiatan mengacu pada

Permendagri 59/2000
• Pagu indikatif adalah rancangan/draf atau

kemungkinan awal patokan batas
maksimal/tertinggi sejumlah dana yang akan
digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan
SKPD yang direncanakan untuk 5 tahun ke
depan mengacu kepada APBD

• Pagu indikatif anggaran pada dasarnya
merupakan batas maksimal alokasi anggaran
yang dibutuhkan untuk mendukung
implementasi kebijakan (baik program maupun
kegiatan) berdasarkan rencana yang telah
ditetapkan 20
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lANGKAh 7 – PEMANTAUAN & EVAlUASI

Waktu: 90 menit

PENGANTAR

Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan  memiliki tanggung-jawab dalam 
melaksanakan program pendidikan serta menjamin mutu semua aspek penyelenggaraan dan 
hasil pendidikan. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut,  secara sistematis perlu 
dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program tersebut.

Melalui pemantauan dan evaluasi akan dapat diketahui apakah  pelaksanaan program  berjalan 
sesuai yang direncanakan,  apa saja tantangan yang terjadi, dan bagaimana mengatasi 
tantangan tersebut. Demikian pula, melalui pemantauan dan evaluasi secara komprehensif 
akan dapat diketahui sejauh mana kemajuan atau hasil-hasil pendidikan dapat dicapai. Tanpa 
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, tidak dapat dikatakan apakah pendidikan mengalami 
kemajuan atau tidak.

Pemantauan dan evaluasi menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan 
keputusan. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi yang bermanfaat adalah yang 
menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan cukup untuk pengambilan keputusan. Langkah 
7 dalam panduan ini memberikan panduan langkah demi langkah dalam mengembangkan 
rencana pemantauan dan evaluasi. 

TUJUAN

Tujuan umum dari langkah ini adalah bertujuan utuk mengembangkan rencana pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan periode 5 tahun mendatang. Tujuan khusus 
adalah agar peserta mampu:

1. Memahami konsep pemantauan dan evaluasi (pengertian, prinsip, manfaat, dan langkah-
langkah),

2. Mengembangkan indikator kunci terkait dengan program dan kegiatan,

3. Menyusun instrumen untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 
yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan (siapa, kapan, berapa biaya, dll)

4. Keterlibatan pemangku kewajiban lain.

POKOK BAHASAN

1. Konsep pemantauan dan evaluasi,

2. Indikator program dan kegiatan di Dinas Pendidikan,

3. Instrumen (alat) pemantauan dan evaluasi.

METODE PENYAJIAN

1. Penjelasan interaktif, 

2. Curah pendapat, 

3. Diskusi,

4. Simulasi.
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PERALATAN DAN BAHAN

1. Lembar Presentasi Fasilitator,

2. Lembar Kerja Peserta (LKP 7),

3. Flipchart,

4. Kartu Metaplan,

5. Lakban kertas,

6. Spidol,

7. LCD,

8. Laptop,

9. Langkah 7 dalam buku “ Delapan Langkah Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota: Panduan Bagi Tim Penyusun” .

PERSIAPAN FASILITASI

1. Sebelum pelatihan tim Renstra/fasilitator telah memperbanyak ringkasan draf Renstra 
Bab I, II, dan III untuk dibagikan kepada peserta,

2. Satu jam sebelum sesi, ruangan dipastikan telah diatur sesuai dengan yang diinginkan,

3. Fasilitator menyiapkan bahan presentasi dalam powerpoint  beserta peralatannya (LCD, 
lap top dll),

4. Fasilitator menyiapkan Lembar Kerja Peserta LKP 7.1.

TAHAPAN PROSES FASILITASI

1. Pengantar (10 menit)

a. Fasilitator menampilkan judul sesi dan menjelaskan sesi yang akan dilakukan,

b. Fasilitator meReviu hasil diskusi sesi sebelumnya yaitu tentang “Menyusun Program 
Strategis” serta mengaitkannya dengan pemantauan dan evaluasi,

c. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi. 

Pengantar
(10 menit)

Penjelasan 
tentang Monev 

(20 menit)

Diskusi 
merancang 

Monev
(35 menit)

Penutup 
(5 menit)

Presentasi hasil 
diskusi

(20 menit)
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2. Penjelasan Interaktif tentang Pemantauan dan Evaluasi (monev) (20 menit)

Fasilitator menjelaskan tentang konsep pemantauan dan evaluasi, meliputi (pengertian monev, 
perbedaan pemantauan dan evaluasi, tujuan monev, komponen monev, pelaksana monev, dan 
manfaat hasil monev).

3. Diskusi Kelompok Merancang Pemantauan dan Evaluasi (35 menit)

a. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok sesuai dengan bidang yang ada di 
Dinas Pendidikan. 

b. Setiap kelompok memilih dua program dan mengembangkan rencana pemantauan dan 
evaluasi.

Program: ……………….

Indikator kinerja program: ……………………………

No. Kegiatan Indikator 
Kinerja

Alat ukur/
Instrumen

Responden/
Sumber Data

...... ............. ............. ............. .............

...... ............. ............. ............. .............

4. Presentasi hasil Diskusi (20 menit)

a. Fasilitator meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompok,

b. Fasilitator meminta kelompok lain untuk menanggapi,

c. Fasilitator mengklarifikasi hasil diskusi kelompok.

5. Penutup (5 menit)

Fasilitator mengantarkan peserta untuk mengikuti sesi berikutnya tentang ”Konsultasi Publik”.
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LEMBAR KERJA PESERTA

Lembar Kerja Peserta (LKP) 7.1 Format Pemantauan dan Evaluasi

Program: …………………………………………………………………………..

No. Kegiatan hasil yang 
diharapkan Indikator Kinerja Alat/

Instrumen
Responden/
Sumber Data
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LEMBAR PRESENTASI 

lPT.  Pemantauan dan Evaluasi

PENYUSUNAN RENCANA 
PEMANTAUAN & EVALUASI 

120 menit

1

KEGIATAN-1
Menyiapkan Rancangan Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan
serangkaian kegiatan yang sistematik dan
teratur untuk mendapatkan dan menggunakan
data dan informasi sebagai dasar perbaikan
implementasi program.

4

TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
• Adalah untuk menilai sejauh mana rencana

program/kegiatan telah dilaksanakan dan sejauh mana
dampak kegiatan tersebut terhadap perubahan
kelompok sasaran

• Untuk mengenali masalah pelaksanaan program,
melakukan koreksi/perbaikan pelaksanaan program,
mengukur pencapaian sasaran program, dan menilai
tren perubahan yang diharapkan.

• Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diharapkan
dapat menjamin apakah program tetap berorientasi
terhadap manfaat bagi kelompok sasaran, dan dapat
menilai apakah program yang dijalankan tersebut
efisien, produktif, dan efektif 2

MODEL PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

TUJUAN

INDIKATOR

INPUT PROSES OUTPUT/
OUTCOME

EFEKTIVITAS

PRODUKTIVITASEFISIENSI

5

Apa yang dibutuhkan untuk melakukan 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI?

Tuliskan dalam meta-plan

CURAH PENDAPAT

3

MODEL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Model Pemantauan dan Evaluasi yang dipakai
hendaknya mencakup semua komponen sistem,
seperti :

• Input (berkaitan dengan sumberdaya yang
digunakan)

• Proses (bagaimana program diimplementasikan),
dan hasil (baik berupa output maupun outcome)

• Serta menilai apakah hasil tersebut dapat mencapai
tujuan berdasarkan indikator yang dikembangkan

6
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KEGIATAN-2
Menyiapkan Indikator Pencapaian Kinerja Renstra

• Tujuan tahap ini adalah menetapkan indikator
kinerja pencapaian program berdasarkan
sasaran yang telah ditetapkan

• Perubahan situasi yang dipantau dan dievaluasi
dari waktu ke waktu, diukur melalui indikator-
indikator

• Isu penting pada bagian ini adalah menetapkan
indikator kinerja yang akan digunakan untuk
mengukur keberhasilan program

7

Indikator yang digunakan antara lain
• Persentase Kepala Sekolah dan Guru menurut

Ijazah Tertinggi (% GI)
• Persentase Kelayakan Mengajar Kepala Sekolah

dan Guru (% GL)
• Persentase Ruang Kelas Menurut Kondisi (% RK)
• Persentase Fasilitas Terhadap Jumlah Sekolah

(%FS)
• Angka Lulusan (AL)
• Angka Mengulang Kelas (AMK)
• Angka Putus Sekolah (APTS)
• Indikator terkait dengan penerapan MBS di tingkat

sekolah
10

INDIKATOR
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan

Suatu petunjuk atau keterangan yang dapat digunakan
untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan
dilihat dari segi peningkatan dan pemerataan
partisipasi/akses pendidikan. Indikator kunci yang dapat
digunakan antara lain:

• Angka Melanjutkan (AM)
• Angka Partisipasi Kasar (APK)
• Angka Partisipasi Murni (APM)
• Angka Partisipasi Sekolah (APS)
• Jarak Sekolah dari tempat tinggal

8

Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan
pencitraan publik

Suatu petunjuk atau keterangan yang dapat
digunakan untuk mengukur keberhasilan
pembangunan pendidikan dengan mewujudkan
sistem pengelolaan pendidikan yang efisien,
efektif, dan akuntabel dengan menekankan
pada peranan desentralisasi dan otonomi
pendidikan di setiap jenjang pendidikan dan
masyarakat, serta meningkatkan citra publik

11

Peningkatan mutu, relevansi dan daya 
saing

Suatu petunjuk atau keterangan yang dapat
digunakan untuk mengukur keberhasilan
pembangunan pendidikan untuk mewujudkan
pendidikan masyarakat yang bermutu, berdaya
saing, dan relevan dengan kebutuhan
masyarakat

9

Indikator kunci yang dapat digunakan
antara lain
• Rata-rata Lama Belajar
• Rasio sekolah yang telah memiliki RPS/RKS
• Kinerja Komite Sekolah (lihat tabel 62)
• Rasio sekolah yang melakukan laporan keuangan

tahunan
• Laporan tahunan Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota yang dipublikasikan
• Kinerja Dewan Pendidikan
• Ketersediaan Rencana Perkembangan Sekolah

(RKS)
12
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Unit lain yang relevan 

Beberapa program, seperti BOS, DAK bidang
Pendidikan, dan lainnya telah mendesain
kegiatan Pemantauan dan Evaluasi sebagai
suatu tahapan kegiatan yang harus dilakukan
baik dilakukan secara internal oleh pelaksana
program maupun oleh pihak eksternal

Bagaiman bisa melibatkan stakeholder lain,
seperti LSM, dalam Pemantauan dan Evaluasi?

15

HUBUNGAN ANTARA PROGRAM, 
INDIKATOR KINERJA, DAN UNIT KERJA

RPJMD

RENSTRA
SKPD

PROGRAM
KEGIATAN KUA PENDANAAN

INDIKATOR KINERJA SKPD

SUBDIN
SATUAN

PENDIDIKAN

UPTD

13

LEMBAR KERJA -2: KELOMPOK

Tentukan 2 indikator program yang akan di
evaluasi?
Bagaimana indikator tersebut di evaluasi
(apa ukurannya dan apa alat ukurnya)?
Kapan dan berapa sering akan
mengumpulkan data untuk indikator
tersebut? Data storage/software, databes,
analsysi etc?
Berapakah biaya untuk melakukan
pemantauan indikator tersebut? 16

KEGIATAN-3
Identifikasi Unit Kerja yang Dapat Melakukan Pemantauan 

dan Evaluasi

Tujuan pada tahap ini adalah untuk mengidentifikasi
unit kerja mana yang dapat melakukan Pemantauan
dan evaluasi implementasi Renstra. Unsur-unsur yang
dapat melakukan Pemantauan dan evaluasi
implementasi Renstra meliputi

– Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
– Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang Pendidikan
– Satuan Pendidikan
– Dewan Pendidikan, dan
– Komite Sekolah

14

KEGIATAN-4: 
Melakukan Analisis Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Tujuan tahap ini adalah untuk memberikan
gambaran bagaimana data dan informasi yang
diperoleh melalui Pemantauan dan Evaluasi
dianalisis.

Analisis yang digunakan sesuai dengan tujuan
dari Pemantauan dan Evaluasi , yaitu untuk:

17

1) Mengukur Tingkat Ketercapaian Sasaran
Program

Untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran
diperlukan seperangkat data pada setiap indikator
keberhasilan, pertama adalah data baseline yang
menggambarkan kondisi awal sebelum
program/kegiatan dilaksanakan.

2) Memprediksi keberhasilan program
Salah satu lingkup evaluasi adalah evaluasi tengah
masa (midterm evaluation) atau dikenal juga dengan
on going evaluation. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan
bahan untuk melakukan prediksi, apakah sasaran
program akan tercapai sesuai dengan rencana, lebih
rendah atau lebih tinggi

18
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Jika hasil proyeksi menunjukkan adanya
kecenderungan tingkat pencapaian indikator
kinerja lebih rendah dari rencana, maka perlu
dicari kendala-kendala yang menyebabkan
rendahnya tingkat pencapaian tersebut. Selain
itu, alternatif-alternatif kebijakan perlu
diformulasikan agar sasaran program dapat
tercapai sesuai rencana. Alternatif-alternatif
kebijakan yang disarankan dapat mencakup
perubahan sumberdaya yang dibutuhkan,
strategi yang digunakan, serta kebijakan yang
diterapkan

19

3) Mengukur Tingkat Keberhasilan Program
Indikator keberhasilan program berdasarkan sasaran
yang telah ditetapkan perlu diukur tingkat
pencapaiannya melalui pelaksanaan Pemantauan dan
evaluasi. Data baseline diisi sesuai dengan data yang
ada pada profil pendidikan, data Pemantauan ke-1
disesuaikan dengan hasil Pemantauan yang dilakukan
pada tahun ke berapa (i = 1, 2, 3, … dst.)

Contoh Indikator
Kinerja

Baseline Pemantauan ke-
1

Pemantauan
ke-2

Pemantauan
ke-n

Angka Partisipasi Sekolah 
7-12 tahun

Angka melanjutkan SD ke 
SMP

20

ACUAN
• Indikator kinerja pada RPJMD kabupaten/kota

• Indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
bidang Pendidikan, Kepmen Diknas No. 129a
Tahun 2004

• Indikator pada pelaksanaan Manajeman Berbasis
Sekolah (MBS), dan manfaatnya buat siswa

• Ukuran kinerja kunci Renstra Depdiknas 2005-
2009

• Indikator pencapaian kinerja pada Renstra Dinas
Pendidikan Propinsi dan Nasional 21
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lANGKAh 8 – MERENCANAKAN KONSUlTASI PUBlIK

Waktu: 120 Menit

PENGANTAR

Dalam konteks perencanaan berbasis hak, masyarakat dipandang sebagai pemangku hak dan 
pemerintah selaku pemangku kewajiban. Oleh karena itu konsultasi publik merupakan suatu 
keharusan karena dengan konsultasi publik hak warga, khususnya hak berpartisipasi dan politik 
dapat terpenuhi. Di samping itu konsultasi publik dapat menjadi forum pengejawantahan 
masyarakat selaku pemberi mandat kepada pemerintah sebagai pelaksana pembangunan.

Konsultasi publik merupakan rangkaian proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan untuk 
menguji apakah dokumen Renstra yang disusun sudah benar-benar menampung kepentingan 
berbagai pihak di dunia pendidikan.

Sesi ini  akan menggali pengalaman peserta dalam menerapkan beragam bentuk konsultasi 
publik dalam perumusan kebijakan yang pernah mereka lakukan sekaligus untuk memberikan 
pemahaman akan penting dan manfaat konsultasi publik dalam perumusan kebijakan-kebijakan 
daerah dan keterlibatan pemengku kewajabian dalam penyampaian pelayanan pendidikan 
kepada anak-anak sehingga dapat memenuhi hak anak terhadap pendidikan.

TUJUAN

Tujuan umum langkah ini adalah meningkatkan kemampuan peserta dalam merencanakan 
konsultasi publik. Secara khusus langkah ini bertujuan agar peserta mampu:

1. menjelaskan pengertian, pentingnya, manfaat dan  prinsip konsultasi publik,

2. memahami keragaman metode konsultasi publik dan memilih metode yang tepat dan 
mendorong partisipasi pemangku kewajiban/kepentingan,

3. merancang lokakarya konsultasi publik.

POKOK BAHASAN

1. Pentingnya  konsultasi publik dalam perumusan kebijakan daerah,

2. Prinsip & manfaat konsultasi public,

3. Berbagai bentuk metode konsultasi publik.

METODE PENYAJIAN

Curah pendapat, diskusi kelompok & penjelasan interaktif

PENGATURAN RUANGAN

Ruangan diatur sedemikian rupa sehingga peserta bisa leluasa bergerak. Ruangan diatur 
dengan formasi “round table”. 

Catatan: jika ruangan  tidak memungkinkan untuk round table, disarankan pengaturan 
ruangan tetap dapat mendukung keterlibatan peserta, misalnya bentuk U.
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PERALATAN DAN BAHAN

1. Lembar Presentasi Fasilitator,

2. Lembar Kerja Peserta (LKP 8.1 dan LKP 8.2),

3. Flipchart,

4. Kertas Plano,

5. Spidol,

6. Kertas Metaplan,

7. Isolasi kertas,

8. LCD,

9. Laptop,

10. Langkah 8 dari buku  “ Delapan Langkah Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota”.

PERSIAPAN FASILITASI 

1. Satu jam sebelum sesi, ruangan dipastikan telah diatur sesuai dengan yang diinginkan,

2. Fasilitator menyiapkan bahan presentasi dalam powerpoint beserta peralatannya (LCD, 
lap top dll), serta kertas metaplan, lakban, dan lain-lain.

TAHAPAN PROSES FASILITASI

1. Pengantar

Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan agenda acara sesi ini. Fasilitator meminta kepada 
peserta untuk terlibat secara aktif dalam sesi ini, karena sesi ini akan banyak menggali 
pengalaman peserta selama ini untuk  kemudian saling berbagi. Fasilitator menjelaskan tujuan 
sesi dan langkah-langkah fasilitasi.

2. Curah Pendapat (15 menit)

Fasilitator mengajukan pertanyaan kunci sebagai berikut, “ Menurut Bapak dan Ibu apa yang 
dimaksud konsultasi publik?” Jawaban peserta (2-3 orang) tuliskan di kertas plano. Setelah 

Pengantar
(5 menit)

Curah Pendapat
(15 menit)

Kerja Kelompok
(20 menit)

Presentasi hasil 
(20 menit)

Penutup 
(5 menit)

Simulai Disain 
(20 menit)

Tugas Kelompok 
Mendisain FGD 

(25 menit)

Penguatan 
(10 menit)
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pendapat peserta dirasakan cukup, fasilitator mengulas dengan merumuskan beberapa kata kunci 
dari daftar pendapat peserta. Kemudian Fasilitator bersama peserta merumuskan ”pengertian 
konsultasi publik”. Langkah berikutnya, Fasilitator menampilkan tayangan powerpoint tentang 
pengertian Konsultasi Publik.

3. Kerja Kelompok (20 menit)

Fasilitator membagi peserta menjadi empat kelompok. Setelah kelompok terbentuk dan 
berkumpul, fasilitator meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan beberapa hal sebagai 
berikut: 

a. Kelompok 1:

i. Mengapa konsultasi publik Renstra Dinas Pendidikan itu penting?

ii. Apa saja manfaat konsultasi publik dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan? 

b. Kelompok 2:

i. Apa saja Prinsip-Prinsip Konsultasi Publik? Jelaskan secara singkat setiap prinsip.

c. Kelompok 3:

i. Metode apa yang digunakan dalam konsultasi publik? Berikan penjelasan singkat 
pada setiap metode.

d. Kelompok 4:

i. Identifikasikan siapa saja pemangku kewajiban/kepentingan pendidikan yang 
seharusnya terlibat dalam konsultasi publik Renstra Pendidikan. Buatlah kategorisasi 
sebagai berikut: paling berkepentingan, berkepentingan dan cukup berkepentingan.

Peserta berdiskusi dengan dipandu dengan Lembar Kerja Peserta 8.1. 

4. Presentasi hasil Kerja Kelompok (20  menit)

Setelah semua kelompok selesai berdiskusi, mintalah perwakilan kelompok untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya, lalu beri kesempatan pada kelompok lain untuk 
menanggapinya. 

5. Penguatan (10 menit)

Setelah presentasi kelompok, fasilitator memberikan ’penjelasan interaktif’ untuk mempertajam hasil 
diskusi kelompok. Fasilitator jangan lupa memberikan apresiasi positif pada hasil diskusi kelompok.

6. Mendisain FGD Konsultasi Publik (25 menit)

Masih dengan kelompok yang sama, fasilitator mengajak peserta untuk mendisain salah  satu 
metode konsultasi publik yaitu FGD (Focus Group Discussion) dengan memberi topik bahasan 
setiap kelompok sebagai berikut:

a. Kelompok 1: Kebijakan, Program, dan Kegiatan PAUD dalam Renstra,

b. Kelompok 2: Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pendidikan Dasar (SD/SMP) dalam 
Renstra,

c. Kelompok 3: Kebijakan, Program dan Kegiatan Pendidikan Menengah dan Kejuruan 
dalam Renstra,

d. Kelompok 4: Isu Strategis dalam Renstra Pendidikan.

Setiap kelompok berdiskusi dengan dipandu oleh Lembar Kerja Peserta 8.2.
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7. Simulasi Disain (20 menit)

Setelah semua kelompok selesai berdiskusi, pilihlah beberapa kelompok untuk mensimulasikan 
(jika waktu cukup) atau mempresentasikan (jika waktu terbatas) disain FGD. Berikan kesempatan 
pada kelompok lain untuk menanggapinya.

Fasilitator memberikan apresiasi pada hasil diskusi dan memberikan penegasan pada beberapa 
hal yang diperlukan. 

8. Penutup (5 menit)

Fasilitator menyampaikan apresiasinya terhadap dinamika proses pada sesi ini, dan menekankan 
pentingnya melibatkan semua pemangku kewajiban/kepentingan daerah dalam rangkaian 
proses perumusan kebijakan daerah sebagi perwujudan dan pengakuan atas hak setiap warga 
negara. 

LEMBAR KERJA PESERTA

lembar Kerja Peserta (lKP 8.1) Pertanyaan untuk diskusi kelompok

a. Kelompok 1:

•	 Mengapa konsultasi publik Renstra Dinas Pendidikan itu penting?

•	 Apa saja manfaat konsultasi publik dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan? 

b. Kelompok 2:

•	 Apa saja Prinsip-Prinsip Konsultasi Publik? Jelaskan setiap prinsip secara singkat.

c. Kelompok 3:

•	 Metode apa yang digunakan dalam konsultasi publik? Berikan penjelasan singkat 
pada setiap metode.

•	 Kelompok 4: Identifikasikan siapa saja pemangku kewajiban/kepentingan 
pendidikan yang seharusnya terlibat dalam konsultasi publik Renstra Pendidikan. 
Buatlah kategorisasi sebagai berikut: paling berkepentingan, berkepentingan dan 
cukup berkepentingan.

lembar Kerja Peserta (lKP 8.2) Merancang Konsultasi Publik dengan Metode FGD

Topik perkelompok :

a. Kelompok 1: Kebijakan, Program, dan Kegiatan PAUD dalam Renstra,

b. Kelompok 2: Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pendidikan Dasar (SD/SMP) dalam 
Renstra,

c. Kelompok 3: Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dalam 
Renstra,

d. Kelompok 4: Isu Strategis dalam Renstra Pendidikan.
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No. Tahapan Kegiatan Substansi/Jumlah/Jenis Keterangan

1. Judul Topik FGD

2. Tujuan & Keluaran

3. Peserta

4. Daftar Pertanyaan Kunci

5. Waktu & Tempat

6. Personil & Tanggung 
Jawabnya 

7. Alat bantu/kebutuhan 
perlengkapan FGD

8. Rincian Pelaksanaan FGD 
(proses)
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LEMBAR PRESENTASI

lPT. Merencanakan Konsultasi Publik

LANGKAH 8
KONSULTASI PUBLIK

120 menit

1

CURAH PENDAPAT
Apa Konsultasi Publik?

4

TUJUAN

Tujuan umum - meningkatkan kemampuan
peserta dalam merencanakan konsultasi
publik dan meningkatkan keterlibatan
masyarakat dengan pendidikan.

2

KONSULTASI PUBLIK

“Suatu proses interaksi antar
multi stake holders dalam
arena konsultasi guna
menggali persoalan,
memberi kategori
terhadap persoalan, dan
menemukenali berbagai
alternatif yang dapat
dijadikan sebagai input
dalam formulasi
kebijakan.”

5

TUJUAN
Tujuan khusus - peserta mampu sebagai berikut.

• Menjelaskan pengertian, pentingnya, manfaat
dan prinsip konsultasi publik

• Memahami keragaman metode konsultasi
publik, memilih metode yang tepat, dan
mendorong partisipasi pemangku kepentingan

• Merancang lokakarya konsultasi publik dan
merangsang keterlibatan masyarakat
setelahnya.

• Meningkatkan keterbukaan pemerintahan dan
akuntabilitas terhadap pengelolaan dana dan
pelaksanaan kegiatan dinas pendidikan

• Mengoptimalisasikan manfaat untuk semua
anak anak di kabupaten 3

DISKUSI KELOMPOK
Kelompok 1 
Mengapa konsultasi publik Renstra Dinas
Pendidikan itu penting ?

Apa saja manfaat konsultasi publik untuk
membahas tentang filosofi konsultasi publik
Renstra Dinas Pendidikan ?

Kelompok 2
Apa saja prinsip-prinsip Konsultasi Publik?
Jelaskan secara singkat setiap prinsipnya.

6
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Kelompok 3
Menurut saudara metode konsultasi publik apa
saja yang saudara kenal? Berikan penjelasan
singkat pada setiap metode dan manfaatnya.

Kelompok 4
Identifikasilah siapa saja stakeholders
pendidikan yang seharusnya terlibat dalam
konsultasi publik Renstra Pendidikan. Buatlah
kategorisasi sebagai berikut: paling
berkepentingan, berkepentingan dan cukup
berkepentingan. Juga memberi penjelasan
kenapa penting melibatkan stakeholders
tersebut dan bagaimana akan membantu
memenuhi hak anak terhadap pendidikan yang
bermutu. 7

• Warganegara bukan obyek pasif kebijakan
pemerintah, tetapi aktor yang aktif
menentukan kebijakan.

• Keterlibatan masyarakat akan mendorong
keterbukaan pemerintahan dan akuntabilitas
pemerintah

• Partisipasi bukanlah pemberian pemerintah
tetapi hak warganegara

• Keterlibatan stakeholder diluar Dinas
Pendidikan akan memastikan relevansi
rencana dan kegiatan yang disusun dalam
dokumen Renstra 10

MENGAPA KONSULTASI PUBLIK ITU 
PENTING ? 

PRESENTASI 

• Perwakilan kelompok diminta
mempresentasikan hasil diskusinya

• Kelompok lain memberi komentar/
menanggapi

8

MANFAAT KONSULTASI PUBLIK (1)
• Membangun suatu pemerintahan daerah yang 

dianggap memiliki rapor baik oleh warganya
• Memperkuat dukungan warga (publik) 

masyarakat terhadap kebijakan 
• Meningkatkan efektifitas kebijakan
• Meningkatkan mutu keputusan yang diambil
• Memperbaiki komunikasi diantara kelompok-

kelompok kepentingan
• Menyinkronkan bekerja pemerintah (horizontal 

dan vertical)
• Menigkatkan kesadaran masyarakat

11

MENGAPA KONSULTASI PUBLIK ITU 
PENTING ? 

• Warga negara adalah pembayar pajak dan
pemberi mandat pemerintahan. Untuk
menyelenggarakan pelayanan publik, Renstra
adalah dokumen pelayanan publik

• Masyarakat bukan hamba (client) melainkan
warga (citizen)

• Warganegara sejajar dengan pemerintah
dalam mengelola pemerintahan dan
pembangunan

• Keterlibatan masyarakat dan stakeholders lain
akan mengoptimalisasikan hasil untuk anak-
anak 9

MANFAAT KONSULTASI PUBLIK (2)
• Menghindari atau mengurangi konflik di

tingkat masyarakat dan dari masyarakat
terhadap pemerintah

• Memahami masalah-masalah kelompok
• Mengidentifikasi dampak atau implikasi

kebijakan
• Menciptakan sebuah forum untuk

mempengaruhi kebijakan.
• Meningkatkan kepedulian stakeholders lain

sehingga merekan ikut terlibat untuk
memenuhi hak anak terhadap pendidikan

• Meningkatkan akuntabilitas pemerintah
12
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PRINSIP KONSULTASI PUBLIK
1. Berpihak kepada kelompok 

marginal (msl, minoritas, orang 
tidak mampu, anak catat)

2. Terbuka
3. Partisipatif
4. Musyawarah dan mufakat
5. Kolaboratif
6. Kesetaraan
7. Inklusif
8. Pemberdayaan Masyarakat
9. Akuntabilitas
10. Fleksibilitas
11. Ketepatan waktu
12. Bisa Dijalankan (Implementatif)

13

BENTUK-BENTUK /METODE
KONSULTASI PUBLIK

• Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)

• Jajak Pendapat

• Lokakarya Pemangku Kepentingan

• Musyawarah Warga

• Talk Show di Radio/TV

• dll…………

16

PERTIMBANGAN PILIHAN METODE
• Kesesuaian dengan tujuan konsultasi publik

yang ingin dicapai

• Ketersediaan fasilitator yang mampu
menjalankan metode tersebut

• Murah, artinya tidak terlalu membutuhkan
alat bantu yang banyak

14

MARI BERLATIH MENDESAIN FGD 
Kelompok 1  
Kebijakan, Program dan Kegiatan PAUD dalam Renstra

Kelompok 2  
Kebijakan,Program dan Kegiatan Pendidikan Dasar 
(SD/SMP) dalam Renstra

Kelompok 3  
Kebijakan,Program dan Kegiatan Pendidikan Menengah 
(SMA) dalam Renstra

Kelompok 4 
Isu Strategis dalam Renstra Dinas Pendidikan

Dipandu Lembar Kerja 8.2 (tentang konsultasi publik)
17

PERTIMBANGAN PILIHAN METODE
• Besarnya peserta konsultasi publik dengan

keterwakilan dari semua instansi dan
kelompok masyarakat yang terkait dengan
sektor pendidikan

• Metode tersebut mampu mendorong warga
untuk terlibat aktif selama konsultasi publik
dan selama implementasi kegiatan nanti

• Ketersediaan waktu

15

SIMULASI DISAIN

Setelah semua kelompok selesai berdiskusi,
beberapa kelompok diminta untuk
mensimulasikan (jika waktu cukup) atau
mempresentasikan (jika waktu terbatas) disain
FGD

Kelompok lain menanggapi

18
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PENUTUP
Konsultasi publik merupakan rangkaian proses
untuk menguji apakah dokumen Renstra yang
disusun sudah benar-benar menampung
kepentingan dan keterlibatan berbagai pihak di
dunia pendidikan untuk memenuhi hak anak
terhadap pendidikan yang berkualitas

Oleh sebab itu sangat penting melibatkan duty-
bearer/stakeholder sebagi perwujudan dan
pengakuan atas hak anak-anak sebagai warga
negara

19
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Evaluasi 

Waktu: 60 Menit

PENGANTAR

Evaluasi adalah untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf 
kemajuan, perkembangan, dan pencapaian tujuan loakarya dari peserta, serta efektivitas 
proses pembelajaran. 

Evaluasi lokakarya ini ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran 
proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul 
dalam proses pelaksanaan, dan sejenisnya. Evaluasi proses pembelajaran ini akan mencakup 
kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran 
yang ditetapkan, kemampuan fasilitator  dalam melaksanakan proses pembelajaran, serta 
kemampuan peserta  dalam mengikuti proses pembelajaran.

TUJUAN

1. Memperoleh input dari peserta terhadap penyelenggaraan lokakarya,

2. Mengetahui kesan dan pesan secara umum dari perwakilan peserta,

3. Menghimpun rekomendasi untuk penyempurnaan penyelenggaraan lokakarya yang akan 
datang.

POKOK BAHASAN

a. Peserta,

b. Fasilitator,

c. Metode,

d. Materi,

e. Logistik.

METODE PENYAJIAN   

a. Penjelasan interaktif,

b. Pengisian lembar evaluasi.

PENGATURAN RUANGAN

Usahakan ruangan diatur sedemikian rupa sehingga peserta bisa leluasa bergerak. Disarankan 
bentuk ruangan dengan menggunakan “round table”.

PERALATAN DAN BAHAN

1. Lembar presentasi fasilitator,

2. Lembar evaluasi,

3. Flipchart,

4. Spidol,

5. LCD,

6. Lap top.
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PERSIAPAN FASILITASI

1. Satu jam sebelum sesi, pastikan ruangan telaH diatur sesuai dengan yang diinginkan,

2. Siapkan bahan presentasi dalam power point beserta peralatannya (LCD, laptop dll),

3. Siapkan lembar kerja peserta.

TAHAPAN PROSES FASILITASI

1. Pengantar  (5 menit)

Fasilitator menjelaskan tujuan dilakukannya evaluasi penyelenggaraan pelatihan ini. 

2. Evaluasi Penyelenggaraan  (15 menit)

Fasilitator menyampaikan pada peserta bahwa demi perbaikan kualitas penyelenggaraan 
Lokakarya dimasa yang akan datang, panitia membutuhkan input berharga dari peserta. 
Fasilitataor mempersilakan peserta mengisi form evaluasi.

3.  Kesan & Pesan Peserta (5 menit)

Fasilitator meminta dua orang perwakilan peserta untuk menyampaikan kesan dan pesan 
mereka selama mengikuti proses lokakarya.

4. Sambutan Penutupan (kurang lebih 15 menit)

Fasilitator mempersilahkan pejabat berwenang yang ada untuk memberi sambutan sekaligus 
menutup rangkaian proses Lokakarya.
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lEMBAR KERJA PESERTA

EVAlUASI lOKAKARYA

Tanggal: ..................................................

Kabupaten:...............................................

Provinsi: ..................................................

Pilihlah jawaban yang mewakili pendapat Anda dengan memberikan tanda silang pada huruf 
yang sesuai!

1. Menurut Anda bagaimanakah tingkat keaktifan peserta selama lokakarya berlangsung?

a. Sangat aktif     b. Aktif   c. Biasa d. Kurang aktif          e. Tidak aktif

2. Menurut Anda, bagaimana interaksi fasilitator dengan peserta? 

a. Sangat baik    b. Baik c. Biasa d. Kurang baik          e. Tidak baik

3. Apakah metodologi lokakarya yang diterapkan sesuai dengan harapan Anda?

a. Sangat sesuai   b. Sesuai c. Biasa d. Kurang sesuai        e. Tidak sesuai

4. Teknik/metode manakah yang menurut Anda paling efektif? 

a. Disksui e. Curah pendapat

b. Simulasi f. Tanya jawab

c. Penugasan individu g. Ceramah/Presentasi

d. Penugasan kelompok

5. Teknik/metode manakah yang menurut Anda kurang efektif? 

a. Disksui e. Curah pendapat

b. Simulasi f. Tanya jawab

c. Penugasan individu g. Ceramah/Presentasi

d. Penugasan kelompok

6. Bagaimanakah tingkat kebermanfaatan materi lokakarya bagi  Anda? 

a. Sangat 
bermanfaat    b. Bermanfaat c. Biasa d. Cukup 

Bermanfaat        
e. Kurang 

Bermanfaat
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7. Apakah materi lokakarya meningkatkan kepercayaan diri Anda untuk terlibat lebih aktif 
dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan jika dibandingkan sebelum mengikuti 
lokakarya?

a. Sangat 
meningkat b. Meningkat c. Sama saja d. Kurang 

meningkat        
e. Tidak 

meningkat 

8. Materi manakah yang paling bermanfaat dan kurang bermanfaat bagi anda? 

No Materi
Bermanfaat

Ya Tidak

1 Pembukaan dan orientasi

2 Overviu Renstra

3 Langkah 1: Memahami Pembangunan Berbasis Hak

4 Langkah 2: Memahami konsep Renstra  

5 Langkah 3: Pemutakhiran Profil Pendidikan

6 Langkah 4: Merumuskan isu strategis

7 Langkah 5: Merumuskan rencana strategis

8 Langkah 6 : Merumuskan program strategis

9 Langkah 7 : Merencanakan pemantauan dan evaluasi

10 Langkah 8 : Melaksanakan konsultasi publik

9. Apakah pengaturan logistik (akomodasi, konsumsi dll) memadai?

a. Sangat 
memadai b. Memadai c. Biasa d. Kurang 

memadai     
e. Tidak 
memadai

Mohon berikan saran untuk memperbaiki lokakarya di masa yang akan datang:






