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TUJUAN

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

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

• Hal-hal apa yang perlu ditingkatkan? 
(misalnya, dengan kapasitas penyampaian 
pelayanan, keterampilan pejabat, 
pengambilan data yang akurat, dll)
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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 tantangan 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 dapat bersekolah sesuai dengan hak mereka)
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TAHAPAN PERUMUSAN

1. Identifikasi isu–isu pendidikan

2. Pengelompokan isu  berdasarkan 3 pilar 
pembangunan pendidikan

3. Perumusan isu strategis dengan analisis 
hubungan sebab akibat (misalnya, kelemahan 
kapasitas untuk menyampaikan pelayanan 
dengan optimal)

4. Identifikasi keterkaitan isu dengan Tupoksi

5. Perumusan rekomendasi isu strategis
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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) untuk meningkatkan kualitas 
proses belajar-mengajar.

• Menguatkan sistem Monev oleh Dinas
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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)
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CARA PENULISAN DI METAPLAN

• Satu kertas satu ide

• Tulisan besar, dapat dibaca dengan jelas

• Tuliskan hal yang penting saja, maksimum 7 

kata 
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• Tempelkan kartu metaplan

• Klasifikasikan isu-isu strategis ke dalam 4 
kelompok isu:

– Akses
– Mutu
– Tata Kelola (Kapasitas Dinas, sinergi 

dengan instansi lain, kelemahan regulasi, 
dll)

– Lain-lain 
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DISKUSI KELOMPOK

• Peserta bekerja dalam kelompok

• Untuk menentukan 2-3 isu strategis

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

• Rekomendasikan 3-4 isu

• Cek apakah isu tersebut sesuai dengan 
TUPOKSI Dinas Pendidikan

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

• Presentasikan hasil rekomendasi isu
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PENGECEKAN

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

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

14


