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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 :

•Menganalisis pentingnya penyusunan Renstra dinas 
pendidikan secara partisipatif dan terbuka

•Mengidentifikasi pengalaman dalam penyusunan 
Renstra dan koordinasi dengan instansi lain

•Menggali persepsi tentang konsep rencana strategis

•Menggali persepsi tentang perkembangan kapasitas 
individu, institusi, maupun lembaga masing masing 
yang terkait dengan sektor pendidikan
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DISKUSI
• Perhatikan Lembar Kerja yang dibagikan

• Kerjakan secara individu

• Setelah selesai tahap individu, bentuk kelompok 
dan bahas dalam kelompok untuk mencapai 
kesepakatan bersama dalam 

• Gabung 3 kelompok menjadi satu dan bahas dalam 
gabungan kelompok untuk mencapai kesepakatan 
bersama

• Laporkan hasil diskusi gabungan kelompk dalam 
pleno
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KERJA INDIVIDU
Masing-masing peserta menuliskan jawaban atas pertanyaan 

dibawah ini

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

2. Jika jawaban no 1, ya, siapa saja stake holder 
pendidikan di kabuaten?

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

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

5. Melalui penyusunan Renstra, bagaimana bisa 
meningkatkan kapasitas masing-masing pihak untuk
memenuhi hak anak terhadap pendidikan?
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PERSEPSI KELOMPOK
Masing-masing kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan 

dibawah ini

1. Apakah penyusunan Renstra Dinas Pendidikan di 
Kabupaten perlu melibatkan pihak-pihak yang 
berkepentingan (stakeholder)? Jika ya, siapa dan 
mengapa?

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

3. Melalui penyusunan Renstra, bagaimana bisa 
meningkatkan kapasitas masing masing pihak untuk
memenuhi hak anak terhadap pendidikan?

4. Bagaimana Dinas Pendidikan bisa memastikan pendidikan 
berkualitas, khususnya untuk anak dari keluarga tidak 
mampu?

5. Bagaimana Dinas Pendidikan bisa menyampaikan 
pelayanan yang lebih baik? (msl, pelatihan buat pejabat? 
Rekrutmen yang lebih efektif? Pengumpulan data yang 
lebih akurat? dll)
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PERSEPSI GABUNGAN KELOMPOK
Masing-masing gabungan kelompok menuliskan jawaban atas 

pertanyaan dibawah ini dalam waktu 5 menit:

1. Apakah penyusunan Renstra Dinas Pendidikan di 
Kabupaten perlu melibatkan pihak-pihak yang 
berkepentingan (stakeholder)? Jika ya, siapa dan 
mengapa?

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

3. Melalui penyusunan Renstra, bagaimana bisa 
meningkatkan kapasitas masing masing pihak untuk
memenuhi hak anak terhadap pendidikan?

4. Bagaimana Dinas Pendidikan bisa memastikan pendidikan 
berkualitas, khususnya untuk anak dari keluarga tidak 
mampu?

5. Bagaimana Dinas Pendidikan bisa menyampaikan 
pelayanan yang lebih baik? (msl, pelatihan buat pejabat? 
Rekrutmen yang lebih efektif? Perkumpulan data yang 
lebih akurat? dll) 6



PRESENTASI

• Juru bicara setiap gabungan kelompok 
mempresentasikan hasil diskusi (masing-
masing gabungan kelompok 5 menit)

• Tanggapan umum peserta bila ada hasil diskusi 
gabungan kelompok yang  berbeda

• Saran untuk penyempurnaan 
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