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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
Kata Pengantar
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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 1: Delapan Langkah Penyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota –
Panduan Bagi Tim Penyusun Renstra ini berisi bahan bacaan untuk meningkatkan pemahaman
bagi anggota tim penyusun Renstra serta panduan tahap-demi tahap dalam penyusunan
Renstra. 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.
Program UNICEF di Indonesia
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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.

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.

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

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

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

Kita belum pernah ketemu
Kalian juga belum tahu aku
Jadi

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

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

My Right to Learn (Hak Saya untuk Belajar)
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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 20052025. 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
(atau
’penyedia
provider’
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, sekolahsekolah memiliki anggaran yang sangat terbatas untuk menutupi pengeluaran operasional, dan
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sebagai konsekuensinya, sekolah-sekolah tersebut menjadi sangat bergantung pada programprogram 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 baik. Lagipula, keterlibatan masyarakat
dalam proses penyusunan Renstra sangat rendah sehingga ada kemungkinan bahwa banyak
dokumen yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kurang relevan, kurang terbuka,
kurang akuntabel, dan tidak akan bisa memenuhi hak anak terhadap pendidikan seperti yang
telah dijamin oleh perundangan Indonesia.
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.
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Tujuan umum disusunnya buku panduan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam penyampaian pelayanan pendidikan dan manajemen,
meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap anak-anak dan masyarakat, dan
meningkatkan keterlibatan pemangku Kewajiban (kepentingan) dengan penyampaian pelayanan
pendidikan.
Secara khusus buku panduan ini bertujuan untuk:
1. Meningkatkan pemahaman tentang pengembangan program pendidikan yang

berdasarkan pada hak anak-anak,
2. Meningkatkan pemahaman tentang kerangka konsep perencanaan strategis

berdasarkan penerapan pendeketaan perencanaan berbasis hak, dan
3. Memberikan panduan langkah demi langkah dalam penyusunan Rencana Strategis

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang akan mencepai tujuan diatas.
SISTEMATIKA BUKU PANDUAN
Buku panduan ini dibuat dalam 2 seri. Seri 1 merupakan buku panduan yang diperuntukkan
bagi tim penyusun Renstra yang terlibat dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan di tingkat
Kabupaten/Kota. Tim penyusun Renstra ini direkomendasikan terdiri dari:
a. Kelompok kerja Renstra yang terdiri dari perwakilan semua bidang dan sekretariat di Dinas

Pendidikan 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.

Buku panduan Seri 2 merupakan buku panduan bagi fasilitator dalam fasilitasi proses penyusunan
Renstra secara partisipatif bersama dengan para pemangku kewajiban (kepentingan).
Direkomendasikan setidaknya ada dua lokakarya untuk menyusun Renstra Dinas Pendidikan
secara partisipatif, yaitu a) Lokakarya Penguatan kapasitas Tim Penyusun Renstra Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, dan b) Lokakarya dengan Pemangku Kewajiban (kepentingan).
Buku seri 1 yang berjudul “Delapan Langkah Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota” Panduan Bagi Tim Penyusun Renstra, memuat pokok-pokok sebagai berikut:
Pendahuluan:

Berisi tentang latar belakang pentingnya penyusunan Renstra, tujuan
penyusunan dan sistematika buku panduan.

Langkah 1:

Memahami Konsep Perencanaan Berbasis hak yang berisi tentang alasan,
pengertian, serta panduan bagaimana menerapkankannya dalam penyusunan
Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Langkah 2:

Memahami Konsep Rencana Strategis berdesarkan pendekataan perencanaan
berbasis hak yang berisi tentang pengertian, landasan hukum, prinsip
penyusunan, keluaran utama, indikator kualitas Renstra, Renstra dalam sistem
perencanaan, sangkah-langkah serta sistematika Renstra Dinas Pendidikan.
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Langkah 3:

Pemutahiran Profil Pelayanan Pendidikan yang berisi tentang tugas pokok dan
fungsi Dinas Pendidikan, Standar Pelayanan Minimal, Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) 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 belanja pendidikan.

Langkah 4:

Merumuskan isu strategis yang berisi tentang alasan mengapa penting
merumuskan isu strategis, pengertian isu strategis, proses identifikasi dan
perumusan isu strategis.

Langkah 5:

Merumuskan rencana strategis yang berisi tentang pengertian dan langkahlangkah perumusan serta keterkaitan logis Visi, Misi, Tata Nilai, Tujuan,
Strategi dan Kebijakan.

Langkah 6:

Merumuskan program strategis yang berisi tentang program, kegiatan, dan
pagu indikatif, tahapan perumusan dan keterkaitan logis program dengan
strategi, misi dan visi. Pembahasan program dalam langkah ini juga akan
dibagi menjadi Program Lintas SKPD, Program Lintas Kewilayahan, dan
Pagu Indikatif serta Indikasi Sumber Pembiayaan.

Langkah 7:

Merumuskan rencana pemantauan dan evaluasi yang berisi tentang
pengertian serta model instrumennya.

Langkah 8:

Merencanakan Konsultasi Publik yang berisi tentang landasan filosofis,
landasan hukum, dan bentuk-bentuk kegiatan konsultasi publik agar
meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di masa
yang akan datang dan pendidikan anak-anak.

Diharapkan panduan ini akan membantu persiapan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota secara penuh, pemutahiran Renstra yang sudah ada atau revisi sebagian
rencana.
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LANGKAH 1 – MEMAHAMI KONSEP PERENCANAAN BERBASIS HAK

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial, maka......
Pembukaan UUD 1945

Tujuan umum dari Langkah 1 ini adalah agar para pemangku kepentingan dalam pendidikan
memahami konsep perencanaan berbasis hak serta mampu mengimplementasikan
dalam proses perencanaan. Secara khusus Langkah 1 ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman tentang:
1. Konsep pendekatan perencanaan berbasis hak,
2. Kerangka hukum yang memberikan jaminan pemenuhan hak anak dalam

memperoleh pendidikan,
3. Penerapan pendekatan perencanaan berbasis hak,
4. Manfaat penerapan pendekatan perencanaan berbasis hak dalam proses

pembangunan.

Indonesia telah mengalami proses reformasi dan transisi tata kelola pemerintahan yang lebih
demokratis, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah yang dulu dipandang sebagai
penguasa masyarakat, sekarang dipandang sebagai pemangku kewajiban yang melayani
masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari panduan pelaksanaan perencanaan yang diberikan oleh
Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2009 tentang pelaksanaan Analisis Situasi untuk Ibu
dan Anak (ASIA).
Indonesia telah mengadopsi pendekatan pembangunan dan
perencanaan berbasis hak sebagai refleksi dari komitmen
terhadap berbagai konvensi internasional. Namun demikian,
pendekatan tersebut belum banyak dipahami oleh aparatur
pemerintah, khususnya para perencana pembangunan
di daerah. Aparat sering berpikir bahwa perencanaan
berbasis hak hanyalah mencantumkan peraturan hukum
dan perundangan di dalam dokumen perencanaan. Aparat
belum terdorong untuk mengadopsi pendekatan ini secara
menyeluruh, atau upaya untuk mengadopsinya dengan
menghasilkan dokumen perencanaan yang sangat panjang
dengan memberikan rujukan hukum dan peraturan
pemerintah, sementara agak mengabaikan peran nyata
pemerintah dan pemangku kewajiban lainnya dalam
prosesnya.

Memahami Konsep Perencanaan Berbasis Hak
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Pengertian
Perencanaan pembanguanan berbasis hak berdasarkan panduan pelaksanaan perencanaan
yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2009 tentang pelaksanaan Analisis
Situasi untuk Ibu dan Anak (ASIA) adalah ”rencana, kebijakan, dan proses pembangunan yang
dikaitkan ke dalam sistem hak dan sejalan dengan kewajiban yang telah disepakati oleh hukum
nasional dan internasional”. Dalam konteks pendidikan, pemenuhan keseluruhan hak atas
pendidikan bukan hanya tentang akses, melainkan juga (antara lain) berkaitan dengan mutu
(berdasarkan nilai-nilai dan prinsip hak), lingkungan di mana pendidikan diberikan, kapasitas/
kemampuan pemangku kewajiban menyampaikan pelayanan yang baik, kesadaran masyarak
tentang pendidikan, bantuan khusus untuk anak dari keluarga tidak mampu, dan keterlibatan
masyarakat dengan proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan.
Pendekatan menyeluruh dalam perencanaan berbasis hak tidak hanya tentang peraturan
perundangan saja, melainkan juga menuntut “perubahan paradigma” tentang bagaimana
pejabat pemerintah memandang tugasnya untuk melayani masyarakat yang merupakan warga
negara sebagai pemegang hak, dan mengubah “cara lama” sebagai penguasa dan pelaksana
program.
Salah satu ciri penting pendekatan perencanaan pembangunan berbasis hak adalah membuat
konsep tentang peran pemerintah beserta aparatnya dan warga negara serta merumuskan
tugas yang yang harus dikerjakan baik oleh aparat pemerintah dan warga negara sesuai dengan
peran masing masing. Aparat pemerintah didefinisikan sebagai “pemangku kewajiban/dutybearers” atau mereka yang bertanggungjawab untuk memenuhi pelayanan kepada warga
negara, dan warga negara dipandang sebagai “pemegang hak untuk menuntut”. Warga
negara diartikan sebagai pemegang hak untuk menuntut karena undang-undang (kerangka
hukum lainnya) menjamin hak-hak mereka yang harus dipenuhi oleh pemangku kewajiban
melalui pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis hak oleh karenanya menuntut
sebuah ‘transisi psikologis’ dari aparat pemerintah. Mereka harus tidak lagi memandang diri
mereka sebagai ‘pemegang kekuasaan’, melainkan harus memandang diri mereka sebagai
’penyedia layanan’.
Beberapa istilah kunci dan pengertiannya dalam konteks perencanaan berbasis hak antara lain
adalah sebagai berikut:
•

Pemangku kewajiban (duty-bearers): termasuk setiap orang dalam jabatan apapun baik
formal maupun informal yang bisa mempengaruhi atau memiliki kekuasaan terhadap
anak dan pihak yang memiliki peran untuk memenuhi hak anak untuk memperoleh
pendidikan.

•

Pemegang hak untuk menuntut (claim-holders): setiap anak yang memiliki hak untuk
menerima layanan pendidikan berdasarkan hukum nasional dan internasional. Dalam
hal ini anak-anak dengan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang bebas terhadap
segala bentuk diskriminasi.

HAK-HAK ANAK DALAM PENDIDIKAN
Hak-hak anak dalam pendidikan secara umum dikelompokkan menjadi sebagai berikut:
1. Hak untuk mendapatkan akses pendidikan – hak setiap anak untuk mendapatkan
pendidikan berdasarkan kesamaan kesempatan tanpa adanya diskriminasi terhadap
etnik, agama, pengelompokan politik, dan pengelompokan lainnya.
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2.

Hak untuk menerima pendidikan yang bermutu – hak setiap anak untuk menerima
pendidikan yang bermutu agar mereka mampu mengembangkan seluruh potensi,
mewujudkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, dan mengembangkan
keterampilannya.

3. Hak untuk dihormati dalam lingkungan belajar – hak setiap anak untuk dihargai atas
kehormatan yang melekat dalam dirinya serta dihormati hak-hak asasinya dalam sistem
pendidikan.
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan pekerjaan yang membahayakan
diri mereka atau yang mempengaruhi pendidikan mereka.
PRINSIP DAN KERANGKA HUKUM PEMBANGUNAN BERBASIS HAK
Prinsip dasar perencanaan berbasis hak adalah sebagai berikut:
•

Kesetaraan, bahwa seluruh manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak,

•

Universalitas, bahwa Hak Asasi Manusia adalah standar bagi semua orang di seluruh
bagian di dunia ini,

•

Non-diskriminasi, bahwa seluruh manusia tidak boleh dibedakan berdasarkan ras, warna
kulit, gender, bahasa, agama, pandangan politik dan lainnya, asal nasional dan sosial,
kekayaan, kelahiran, dan status lainnya,

•

Indivisibilitas, bahwa tidak ada hak yang boleh dirampas dari manusia,

•

Saling ketergantungan, bahwa seluruh HAM merupakan bagian yang sangat penting dari
sebuah kerangka komplementer,

•

Akuntabilitas dan menghormati hukum, akuntabilitas pemerintah perlu ditingkatkan
secara jelas dengan cara mengidentifikasi pemegang hak dan pemangku kewajiban
(kepentingan) serta keterkaitan kewajiban antar keduanya dan untuk meningkatkan
kapasitas pemangku kewajiban agar mampu menyelesaikan tugasnya. Hal ini termasuk
megidentifikasi pemangku kewajiban non pemerintah yang berperan untuk memastikan
pemenuhan hak anak atas pendidikan.

BOKS 1. KEWAJIBAN MENGHORMATI ANAK DALAM LINGKUNGAN BELAJAR
• Menghormati setiap anak tanpa diskriminasi
• Mengajarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan, perdamaian, toleransi,
kesetaraan dan persahabatan
• Menghormati hak anak untuk menyampaikan pandangan berkaitan dengan kepedulian mereka
• Mengenali hak kebebasan menyampaikan pendapat, beragama, kepercayaan, pemikiran dan
berserikat
• Menghormati privasi, dan
• Melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, melukai perasaan atau pelecehan, pengabaian
atau pembiaran, perlakukan salah atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual
(Berdasarkan pada UNICEF/UNESCO, 2007, hal 35)
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Pembangunan sektor pendidikan diorientasikan pada upaya untuk mendukung tercapainya status
pembangunan manusia setinggi-tingginya yang berarti memberikan kesempatan memperoleh
pendidikan dan menikmati hidup yang layak.
Secara legal formal pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen yang tinggi dalam
melaksanakan kewajibannya memenuhi hak warga. Komitmen yang tinggi ini termaktub dalam
beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar 1945, telah mengatur dan menjamin hak anak mengenai kelangsungan
hidup, tumbuh-kembang anak serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Selain
itu, secara implisit juga diatur hak setiap orang atas status kewarganegaraannya, pembentukan
keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar, kesempatan kerja, kesejahteraan tempat tinggal,
lingkungan hidup, pelayanan pendidikan dan jaminan sosial serta perlindungan, penegakan dan
pemenuhan HAM (Amandemen UUD 1945, pasal 28B (2)). Juga pasal 31 menyebutkan bahwa
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, (2) Pemerintah mengusahakan
dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
Pembukaan UUD 1945 juga menekankan tujuan pembangunan nasional, yang antara lain,
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembukaan UUD 1945 juga menyatakan bahwa tujuan
nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum. Pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan.
Maka dari itu pendidikan merupakan hak asasi setiap anak.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 4/1974
tentang kesejahteraan Anak yang mengatur hak
dan perlindungan anak, yang mencakup hak
anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan
dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam
keluarga untuk mencapai tumbuh-kembang anak
secara optimal; pelayanan untuk mengembangkan
kemampuan dan kehidupan sosial; pemeliharaan
dan perlindungan perlindungan terhadap faktorfaktor yang membahayakan di sekitar lingkungan
hidup anak.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23/1992 tentang Kesehatan mengatur antara lain
pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dalam kandungan, masa bayi, pra-sekolah dan usia
sekolah. Lingkungan yang terdekat dengan anak diatur dalam kesehatan keluarga. Pengaturan
ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidup anak. Disamping
itu, Undang-Undang ini mengatur lingkungan terdekat lainnya dengan anak yang mencakup
sekolah, lingkungan sekitar tempat tinggal, dan masyarakat.
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BOKS 2. KEWAJIBAN UNTUK MENJAMIN HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN
PENDIDIKAN YANG BERMUTU
• Mengembangkan secara penuh kepribadian anak, bakat, dan kemampuan fisik maupun mental
• Mempromosikan kehormatan terhadap hak dan menyiapkan anak-anak untuk menjadi warga
bertanggungjawab yang hidup dalam semangat perdamaian
• Menghormati hak anak untuk beristirahat, bermain dan berpartisipasi dalamn seni dan budaya
(Berdasarkan pada UNICEF/UNESCO, 2007, hal. 32)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hak
dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah, masyarakat,
keluarga dan orang tua, kebutuhan anak yang berkaitan dengan identitas dan hak anak yang
dilahirkan dari perkawinan campuran dengan warga negara asing, kuasa asuh, perwalian,
pengasuhan dan pengangkatan anak. Selain itu, penyelenggaraan perlindungan anak juga
mencakup agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus anak
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 4
ayat 1 menyebutkan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta
tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural
dan kemajemukan bangsa. Pasal 5 ayat 1 dan ayat 5 semakin menegaskan persamaan dan
penghormatan hak atas pendidikan. Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai
hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sedangkan ayat 5 menyebutkan
bahwa setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang
hayat. Selain itu juga mengatur Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pendidikan yang ditujukan
kepada anak usia 0-6 tahun. Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang
pendidikan dasar dan dapat diselenggarakan melalui jalur formal dalam bentuk Taman KanakKanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat; dan jalur pendidikan nonformal yaitu yang berbentuk Kelompok Bermain (KB) dan Taman/Tempat Penitipan Anak (TPA)
atau bentuk lain yang sederajat; jalur pendidikan informal, yaitu yang dilakukan oleh keluarga
dan/atau lingkungan.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak
dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya melalui
penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan
yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan
sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitatisi sosial,
jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, dengan sangat
jelas mengatur peranan dan fungsi pemerintah sebagai penyedia/penyelenggara pelayanan
publik serta masyarakat sebagai pemegang hak atas pelayanan tersebut. Bab ruang lingkup
menyebutkan bahwa pendidikan adalah salah satu pelayanan publik dasar yang harus menjadi
perhatian pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kewajiban (kepentingan) lainnya.
Ada beberapa peraturan lain yang mewajibkan pemerintah untuk menyapaikan dan mendukung
pelayanan pendidikan yang bermutu. Maksud intinya dibalik peraturan tersebut adalah semua
anak berhak mendapat pendidikan yang bermutu. Peraturan tersebut termasuk Permendiknas
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No. 11/2005 tentang Buku Teks Pelajaran, Peraturan Pemerintah RI No. 19/2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah RI No. 74/2008 tentang Guru, dan Peraturan
Pemerintah RI No. 47/2008 tentang Wajib Belajar. Reg on inclusive education here
Catatan: ditempel dalam buku ini adalah kompilasi tentang semua peraturan dan regulasi yang terkait
dengan sektor pendidikan supaya pembaca akan mempunyai acuan materi.

Komitmen Pemerintah Indonesia
Terhadap Hak-Hak Anak
Forum pendidikan dunia tahun 2002 di Dakar,
Senegal, telah merumuskan aksi bersama yang
kemudian dikenal sebagai Kerangka Aksi Dakar.
Berdasarkan Kerangka Aksi Dakar tersebut,
pemerintah Indonesia juga telah merumuskan
Rencana Aksi Nasional dengan 6 tujuan utama
sebagai berikut:
1. Memperluas layanan pendidikan dan pembinaaan anak usia dini,
2. Menyediakan pendidikan dasar yang bebas biaya kepada semua anak,
3. Mempromosikan pelajaran dan keterampilan hidup bagi remaja dan orang dewasa,
4. Meningkatkan tingkat melek aksara untuk orang dewasa, khususnya perempuan,
5. Menjangkau pemerataan dan kesetaraan gender, dan
6. Meningkatkan mutu pendidikan untuk semua anak-anak.

Namun demikian, komitmen nasional dan rencana aksi tersebut masih perlu direfleksikan lebih
lanjut dalam proses perencanaan pembanguan di pemerintahan daerah, yang merupakan salah
satu tujuan program pengembangan kapasitas dalam penyusunan Renstra oleh Kemdiknas/
UNICEF.
Secara umum kewajiban Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah
sebagai berikut:
1. Menghormati: Negara tidak akan melakukan suatu tindakan yang akan menghilangkan

hak-hak seseorang untuk menikmati hak-haknya yang ada sekarang.
2. Melindungi: Negara akan melindungi seseorang dari tindakan pihak ketiga yang akan

mempengaruhi seseorang dalam menikmati hak-haknya. Pada saat yang sama negara
juga harus menghentikan tindakan pihak-pihak yang menindas hak-hak warga lainnya.
Dari sisi ini kinerja Indonesia dapat dipandang masih perlu ditingkatkan karena sistem
hukum belum dapat memberikan perlindungan yang memadai, khususnya terhadap
kaum miskin.
3. Memenuhi: Negara akan bertindak untuk a) Memfasilitasi, b)Menyediakan, dan c)

Mempromosikan seseorang dalam menikmati hak-haknya.
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Memfasilitasi: merupakan bentuk intervensi yang lebih positif – seperti membangun
infrastruktur atau menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan kesehatan masyarakat, dengan
tujuan untuk meningkatkan kapasitas warga untuk memperbaiki standar pembangunan mereka
sendiri.
Menyediakan: ini merupakan pilihan yang paling dituntut. Negara menjadi utama dalam
memenuhi pelayanan publik dasar untuk kesejahteraan warga.
Mempromosikan: Negara berkewajiban meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menuntut
hak-haknya serta mendorong aparat pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya.
Tabel 1. Contoh kewajiban Pemerintah PUSAT dan Pemerintah Daerah
Aspek Hak

Kewajiban
menghormati

Kewajiban Melindungi

Kewajiban memenuhi

Akses

Tidak
menghapuskan/
menghalangi hak
anak perempuan
untuk melanjutkan
sekolah ke jenjang
yang lebih tinggi

Tidak akan
membiarkan pihak
lain membatasi atau
melanggarar hak
anak perempuan
untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi

Melaksanakan program
untuk mempromosikan
akses yang lebih besar
terhadap kelompok yang
selama ini terpinggirkan
(misalnya: Perempuan)

Kandungan
Isi Pendidikan

Tidak membedakan
hak antara laki-laki
dan perempuan
dalam materi
pendidikan

Tidak akan
membiarkan materi
pendidikan yang
membeda-bedakan
antara hak laki-laki dan
perempuan

Memberlakukan
kurikulum/ materi tentang
kesamaan gender

PENERAPAN PENDEKATAN PERENCANAAN BERBASIS HAK DALAM PROSES
PENYUSUNAN RENSTRA
Penerapan pendekatan perencanaan program berbasis hak seharusnya dilakukan sepanjang
proses penyusunan Renstra dan pelaksanaan rencana tersebut. Pendekatan perencanaan
program berbasis hak juga memerlukan perhatian khusus, karena berpotensi juga menimbulkan
ketegangan-ketegangan di antara para pemegang hak. Sebagai contoh, pemerintah biasanya
memiliki dua tujuan utama ketika memutuskan pendanaan program pendidikian. Pertama
untuk mengembangkan tenaga kerja sehingga mampu mempromosikan kesejahteraan nasional
berdasarkan variasi antara daerah (atau kebutuhan lokal). Kedua untuk mempromosikan kohesi
sosial, integrasi, dan rasa nasionalisme.
Kedua tujuan tersebut kadang-kadang berlawanan, namunkadang-kadang juga bisa saling
mendukung karena masyarakat yang kaya dan bahagia dengan angkatan kerja yang terserap
akan memperkuat perdamaian, persatuan nasional, dan bangga terhadap identitas bangsa.
Kesulitan lain yang membutuhkan penyelesaian terkait dengan keterbatasan sumber daya dan
prioritas sektor pendidikan yang harus didanai adalah apakah harus memprioritaskan perluasan
akses, peningkatan mutu, atau membuat keseimbangan antara keduanya.
Memahami Konsep Perencanaan Berbasis Hak
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BOKS 3. CIRI-CIRI PENGEMBANGAN PROGRAM BERBASIS HAK
• Anak diakui sebagai aktor kunci dalam pendidikan dan pertumbuhan mereka
• Kapasitas pemangku kewajiban dan pemegang hak ditelaah untuk mengidentifikasi kelemahan
dan kebutuhan pengembangan kapasitas Dinas Pendidikan dan lembaga lain yang terkait dengan
pelayanan pendidikan atau pemantauan penyampaian pelayanan pendidikan
• Program pelatihan untuk guru dan kepala sekolah dimasukkan untuk meningkatkan mutu
pendidikan anak (misalnya, memastikan proses belajar-mengajar adalah ‘baik’, ramah, dll)
• Partisipasi para pemangku kewajiban (kepentingan) untuk menjamin agar program sesuai dengan
kebutuhan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah
• Pengawasan outcome dan proses dimasukan dalam disain program
• Menanggapai kebutuhan dasar sambil memfokuskan pada pemenuhan hak anak dan kebutuhan
kelompok-kelompok rentan
• Identifikasi prioritas masalah dan sebab-sebabnya
• Merumuskan tujuan untuk menjamin perubahan positif yang berkelanjutan tercapai
• Ada kerjasama antar sektor dalam memenuhi hak anak
• Ada sinergi antar berbagai tingkatan pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
• Kemitraan telah dikembangkan antara perusahaan swasta, LSM, dan pemangku kewajiban formal
untuk memenuhi hak anak
(Berdasarkan pada UNICEF/UNESCO, 2007, hal. 14-15)

Menyelesaikan kesulitan dalam penetapan kegiatan mana yang perlu diproioritaskan hanya
dapat dilakukan melalui proses perencanaan berbasis hak dalam setiap langkah.
Elemen berikut diperlukan dalam perencanaan berbasis hak:
1. Asesmen dan analisis untuk mengidentifikasi pemegang hak atas anak berdasarkan

kerangka hukum,
2. Asesmen terhadap sebab-sebab langsung, tidak langsung serta struktural sehingga

anak-anak tidak dapat mengakses haknya,
3. Asesmen terhadap kapasitas individu untuk menuntut hak dan kapasitas pemerintah

dalam melaksanakan tugasnya, yang mengarah ke strategi untuk memperkuat
kapasitas yang dibutuhkan (misalnya: pelatihan untuk guru atau mobilisasi sosial untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat bagaimana akan bisa mengakses biasiswa untuk
keluarga tidak mampu),
4. Keseluruhan proses penyusunan program harus diinformasikan,
5. Mengembangkan sebuah Sistem Pemantauan dan Evaluasi untuk memantau realisasi

hak-hak anak.
Implikasi dari penerapan pendekatan perencanaan program berdasarkan hak dalam proses
penyusunan Renstra Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut.
1. Ada Tujuan jangka panjang: yang terarah pada masyarakat dan pemenuhan hak-hak

mereka. Hal ini membutuhkan analisis masalah, sebab dan tanggung jawab pada setiap
jenjang pemerintahan.
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2. Menuntut kerjasama dengan instansi pemerintahan lain (horizontal and vertikal) maupun

dengan lembaga non pemerintah untuk mencapai tujuan bersama.
3. Kesetaraan dan non-diskriminasi: memberikan perhatian pada kelompok-kelompok yang

marjinal/terpinggirkan.
4. Akuntabilitas: menguatkan akuntabilitas pejabat/lembaga yang berwenang pada setiap

jenjang. Hal ini dicapai dengan kombinasi antara aksi nyata, perubahan peraturan dan
kebijakan, serta perubahan sikap dan perilaku.
5. Partispasi: mendukung masyarakat selaku pemegang hak (anak-anak, orang tua, LSM)

untuk menuntut hak mereka.

BOKS 4. PRINSIP DALAM ANALISIS ANGGARAN
• Memperhatikan semua kemungkinan sumber daya untuk memenuhi hak anak
• Non diskriminasi dalam alokasi dana
• Analisis biaya harus mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda
• Distribusi anggaran pada setiap tingkatan pendidikan dan pembiayaan dari sumber nasional dan
daerah
• Transparansi dalam penggunaan dana untuk mempromosikan akuntabilitas
(Berdasarkan UNICEF/UNESCO, 2007, hal. 45)

Ciri-ciri utama penerapan pendekataan pengembangan program berbasis hak dalam proses
perencanaan adalah sebagai berikut:
1. Menempatkan akses dan mutu di sektor pendidikan dalam kerangka hukum HAM,
2. Menguraikan tingkat kerentanan terhadap keseluruhan masalah tertentu, kemudian

memilih kelompok-kelompok yang mengalami penderitaan lebih besar sebagai kelompokkelompok prioritas untuk bantuan dalam program pembangunan (analysis),
3. Pembagian pemangku kewajiban (kepentingan) dalam kategori penguasa/pemegang

kewenangan dan pemegang hak (misalnya: siswa dan pejabat dinas, anak tidak mampu
dan orang tua, orang tua dan Dunia Usaha dan Industri, dll),
4. Memfokuskan upaya pada pemberdayaan pemegang hak dan akuntabilitas penguasa/

pemegang kewenangan dan pelaku lain yang punya mandat atau kemampuan
merespons/mempenuhi hak-hak pemegang hak (pemberdayaan dan meningkatkan
kapasitas mereka),
5. Mengurai kapasitas penguasa/pemegang kewenangan dan pemegang hak terhadap

kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah tertentu (misalnya, keterampilan,
dana, kesadaraan) dan kemudian pastikan program yang dilaksanakan akan meningkatkan
kapasitas bagi pihak-pihak tersebut supaya mereka ikut terlibat secara aktif dengan
pemenuhan hak anak terhadap pendidikan,
6. Menetapkan proses partisipasi yang akan memberi kesempatan bagi para pemangku

kewajiban (kepentingan) tersebut terlibat dalam proses perencanaan dengan sifat yang
berarti (partisipasi) dan meningkatkan kekuatan dan peran mereka dengan pemenuhan
hak anak setelah penyusunan Renstra diselesai.
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PENGANGGARAN
Kebijakan anggaran adalah instrumen penting yang dimiliki oleh Negara untuk menjalankan
kewajiban Negara (state obligation). Kebijakan anggaran adalah ranah strategis untuk mengukur
seberapa jauh pemenuhan dan penghargaan terhadap hak-hak warga negara tercapai. Ada
beberapa aspek pemenuhan hak yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah yaitu progresive
realization dan full use of maximum available resource. Selain itu, pengelolaan anggaran harus
efisien, efektif, diarahkan kepada kelompok yang menghadapi hambatan paling berat, dan
terbuka dan akuntabel.

Progressive realization berarti kewajiban pemerintah untuk secara terus menerus meningkatkan
pemenuhan hak dasar rakyat. Perwujudannya dalam kebijakan anggaran berupa kewajiban
pemerintah untuk terus menerus meningkatkan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk
kesejahteraan sosial. Kenaikan ini merupakan kenaikan riil bukan berdasarkan kenaikan untuk
menyesuaikan inflasi.
Sedangkan full use of maximum available resource memiliki makna kewajiban bagi pemerintah
untuk menggunakan semaksimal mungkin sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya untuk
pemenuhan hak asasi rakyat. Realisasinya dalam kebijakan anggaran adalah kewajiban
bagi pemerintah untuk semaksimal mungkin menggunakan ’sumber pendapatan’ anggaran
pemerintah bagi pembelanjaan terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia seperti pendidikan,
kesehatan, pangan, pekerjaan, dan lain-lain.
Peran Pemangku Kewajiban dalam Kerangka Penyusunan Program Berbasis Hak
Dalam pendekatan perencanaan program berbasis hak, anak-anak/siswa dilihat sebagai
’claim-holder’ dalam arti bahwa mereka mempunyai hak untuk menuntut kepada penguasa/
pemegang kewenangan agar membantu penyelesaian masalahnya berupa hak-haknya yang
tidak terpenuhi.
Aparat pemerintah pada semua tingkatan, baik di tingkat nasional maupun di daerah dilihat
sebagai pemangku kewajiban yang memiliki tugas, semaksimal mungkin dengan sumberdaya
yang ada, memenuhi hak-hak anak, khususnya anak-anak yang kurang beruntung.
Namun demikian, pemerintah tidak akan mampu memenuhi kewajibannya kepada anak-anak
tanpa dukungan aktif dan keterlibatan aktor-aktor lain. Salah satu alasannya adalah pemerintah
biasanya tidak memiliki sumber daya yang cukup (sumber daya manusia dan dana) untuk
memenuhi hak masyarakat. Alasan lain adalah ada banyak pihak yang mempunyai tanggung
jawab dan peran penting dalam upaya memenuhi hak-hak anak terhadap pendidikan.
Kewajiban para aktor beragaram. Mulai dari orang tua secara individu sampai pada aparat
pemerintah (UNICEF/UNESCO, 2007, p. 87). Di bawah ini beberapa contoh pemangku kewajiban
non pemerintah dan beberapa penjelasan tentang tugasnya. Contoh tersebut harus dipahami
sebagai gambaran, dan kondisi riilnya akan dinamis sesuai dengan kondisi lokal.
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Tabel 2. Kewajiban Para Aktor terhadap Anak
Orang tua
• Memberikan pembelajaran awal dalam kehidupan anak dan memastikan mereka siap untuk
bersekolah,
• Mendukung hak anak untuk memperoleh pendidikan dan mengajarkan nilai tentang pendidikan,
• Menjamin bahwa anak-anak tidak terbebani secara berlebihan dengan pekerjaan rumah dan,
memastikan anak mengerjakan pekerjaan rumah,
• Menjamin anaknya tiba di sekolah tepat waktu dan siap untuk belajar,
• Terlibat dalam kegiatan sekolah dan mendukung kegiatan pengumpulan dana sekolah, rapat
dengan guru, komite sekolah, pengurus sekolah, dan pembangunan sekolah seperti pembangunan
pagar, perbaikan gedung sekolah dan kegiatan untuk mendukung sekolah lainnya agar menjadi
lingkungan belajar yang sehat, bersih dan menyenangkan,
• Memberikan dukungan dan dorongan bagi pekerjaan anak-anak, dan bila memungkinkan membantu
mengerjakan pekerjaan rumahnya,
• Advokasi untuk pemenuhan hak anak – menuntut agar sekolah dan pihak yang berwenang lainnya
untuk memenuhi kewajiban mereka kepada anak, mengawasi perkembangan dan masalah-masalah
pemenuhan hak anak,
• Menjamin, sedapat mungkin, anak mereka sehat dan mendapat makanan bergizi agar mereka bisa
belajar,
• Menjamin tradisi lokal dan kebiasaan tidak menghalangi anak-anak untuk belajar.
Guru dan Kepala Sekolah
• Mutu pendidikan tergantung dari komitmen, semangat, kreatifitas dan ketrampilan guru,
• Menerjemahkan kebijakan nasional kedalam aksi nyata di setiap sekolah,
• Mempromosikan kehormatan terhadap kebudayaan di kelas dan mengembangkan rasa percaya
diri anak-anak,
• Guru membutuhkan kehormatan dan penghargaan serta pendapatnya dihargai untuk menjamin
komitmen dan semangat mereka,
• Guru dan kepala sekolah harus mengakomodir kebutuhan masyarakat lokal dan menyediakan
kurikulum dengan muatan lokal,
• Mempromosikan lingkungan belajar siswa aktif.
Organisasi Warga
• Kelompok besar bisa terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi warga, termasuk tokoh
lokal dan tokoh perempuan untuk melakukan advokasi di tingkat kabupaten atau propinsi,
• Memainkan peranan dalam mempromosikan kesadaran akan nilai pendidikan,
• Mendukung intervensi untuk menjamin anak-anak tidak drop out sekolah,
• Mengorganisasikan kegiatan sekolah dan memberikan dukungan materi untuk perawatan
sekolah,
• Mendukung kerja-kerja guru, khususnya di daerah terpencil,
• Membantu pihak berwenang mengidentifikasi hambatan anak-anak dalam mengakses pendidikan,
• Memberikann informasi yang akurat untuk perencanaan,
• Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya dan bagaimana caranya
mengakses pendidikan,
• Memperkuat kapasitas para pemangku kewajiban (kepentingan) (mis: untuk orang tua, guru, atau
komite sekolah).
Memahami Konsep Perencanaan Berbasis Hak
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MANFAAT PERENCANAAN DENGAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN BERBASIS HAK
Banyak manfaat yang akan diperoleh dengan menerapkan pendekatan pembangunan berbasis
hak. Box dibawah ini memberikan beberapa contoh yang secara khusus sesuai dengan konteks
Indonesia. Daftar contoh yang dipilih ini adalah contoh-contoh yang sangat relevan dengan
Indonesia yang terus mengkonsolidasikan diri untuk menuju negara yang demokratis, lebih
adil, dan lebih setara sejak tahun 1998.

BOKS 5. PENGEMBANGAN PROGRAM BERBASIS HAK MEMPROMOSIKAN
PERDAMAIAN DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Mempromosikan kohesi sosial, persatuan dan stabilitas. Kualitas pendidikan yang
rendah bisa menyebabkan keresahan sosial. Perencanaan program berbasis hak menekankan
mutu dan dapat mencegah resiko terhadap keresahan sosial tersebut. Perencanaan Renstra
berbasis hak mempromosikan penghormatan terhadap budaya dan nilai-nilai lokal. Pendekatan
ini juga mempromosikan pemahaman antar etnik dan agama serta mempromosikan dialog antar
masyarakat yang damai yang konstruktif. Oleh karenanya pendekatan ini cocok untuk daerah Aceh,
Papua, Poso, Sulawesi, dan Kalimantan karena memprosikan kohesi sosial.

Mengembangkan penghargaan atas perdamaian dan resolusi konflik tanpa kekerasan.
Perencanaan Renstra berbasis hak didasarkan pada prinsip perdamaian dan resolusi konflik tanpa
kekerasan. Sekolah dan masyarakat bersama-sama menghapuskan lingkungan belajar dari hukuman
fisik, seksual, atau yang merendahkan martabat oleh guru dan menuntut aparat sekolah untuk
menghentikan segala bentuk pemerasan dan agresi diantara siswa. Dengan memprom sikan budaya
damai, pembelajaran yang akan diterima siswa diimbaskan secara lebih luas dimasyarakat.

Mendukung transformsi sosial yang positif. Perencanaan Renstra berbasis hak
menyatukan pendidikan hak asasi manusia dan memberdayakan anak-anak dan pemangku
kewajiban (kepentingan) lainnya, sehingga bisa mewakili kelompok dalam mencapai perubahan
sosial menuju masyarakat yang saling menghargai dan berkeadilan sosial (misalnya: membangun
budaya menghormati hukum dan menghargai keanekaragaman budaya).

Lebih efektif dan berkelanjutan. Memperlakukan anak dengan hormat – dan membangun
sistem pendidikan yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel – akan membantu memperbaiki lulusan
sekolah. Mengembangkan kurikulum dengan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan para pemangku
kewajiban (kepentingan). Pendekatan ini juga menghasilkan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi
dalam mengembangkan pemenuhan kebutuhan lokal baik mat rial maupun non material. Tingkat
partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dan juga rasa memiliki terhadap sistem pendidikan akan
menjamin tingkat efisiensi manajemen dan efektif tas dalam penggunaan sumber daya sehingga
sistem pendidikan bisa berkelanjutan.

Menghasilkan perubahan yang lebih baik untuk pembangunan ekonomi. Partisipasi
masyarakat setempat yang lebih besar dalam proses penyusunan Renstra berbasis hak akan
membantu jaminan bahwa pendidikan akan diterima oleh anak-anak dan terkait dengan ke empatan
ekonomi. Dengan demikian, keseluruhan ekonomi nasional akan diperkuat melalui pengembangan
tenaga kerja terampil.

Mengembangkan kapasitas lokal. Dengan memfokuskan pada pengembangan kapasitas,
penyusunan Renstra bedesarkan perencanaan berbasis hak mengontrol dan mengembangkan
kapasitas pemerintah pusat dan daerah, kapasitas para pemangku kewajiban untuk memenuhi
kewajiban mereka terhadap pemegang hak.
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LANGKAH 2 – MEMAHAMI KONSEP RENCANA STRATEGIS

“Masa depan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya—
tetapi kita dapat menciptakannya”
Glen Hiemstra

Tujuan umum dari Langkah 2 ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang konsep,
arti penting, dasar hukum serta sistematika Renstra dan berkaitan dengan pemenuhan
hak anak terhadap pendidikan. Secara khusus langkah ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman para pemangku kepentingan sektor pendidikan tentang hal-hal sebagai
berikut :
5. Pentingnya rencana strategis bagi Dinas Pendidikan,
6. Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan,
7. Indikator kualitas sebuah Renstra,
8. Langkah-langkah penyusunan Renstra Dinas Pendidikan pendekatan perencanaan

bebasis hak,
9. Sistematika penulisan Renstra dinas pendidkan yang sesuai dengan peraturan.

Logika dasar perlunya perencanaan strategis adalah terjadinya perubahan eksternal secara
cepat dan tidak menentu menuntut organisasi untuk melakukan penyesuaian atau perubahan
internal agar mampu mempertahankan fungsi dan peranannya dalam memberikan pelayanan
yang baik dan tepat kepada kelompok sasarannya dalam periode waktu tertentu.
Pemerintah Indonesia telah mengadopsi sistem perencanaan strategis ini dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Di tingkat pemerintah pusat rencana strategis ini
disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan di tingkat
daerah disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan paling signifikan
ini adalah terkait dengan reformasi pemerintahan setelah masa Orde Baru dan dimulainya
dengan proses desentralisi. agar setiap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat menyelesaikan
tugasnya yang sekarang lebih banyak dibandingkan dengan masa lalu. Pejabat Dinas dan para
aktor lain (pemangku kewiban) harus mampu menyusun rencana pembangunan yang relevan,
yang transparen, dan akuntabel.
PENGERTIAN
Penyusunan Renstra adalah awal dari aktivitas pengelolaan sebuah organisasi. Dari penyusunan
yang kemudian ditetapkan pembagian tugas, pengarahan dan penggerakan personalia,
pengalokasian sumber daya, dan pengevaluasian keberhasilan organisasi.
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Melalui penyusunan Renstra yang
berdasarkan perencanaan berbasis hak
seperti digambarkan dalam Lankah 1,
sebuah organisasi menentukan tujuan atau
sasaran organisasi, menyusun strategi
yang menyeluruh tentang bagaimana
tujuan atau sasaran itu akan dicapai,
mengembangkan
tingkatan-tingkatan
(hirarki) rencana yang komprehensif
tentang bagaimana mengintegrasikan
dan mengkoordinasikan aneka macam
kegiatan. Secara singkat, penyusunan
Renstra
berdasarkan
perencanaan
berbasis hak meliputi beberap point yang
termasuk: di mana kita sekarang, bagaimana kita mencapainya, apakah hambatan yang kita
mengalami dengan penyampaian pelayanan, apakah kita sudah mencapainya, bagaimana
pemangku kewajiban (kepentingan) lain dapat memfasilitasi pemenuhan hak anak terhadap
pendidikan, kemana kita akan menuju, dan apa yang kita harus melakukan untuk meningkatkan
akses buat semua anak ke pendidikan yang bermutu.
BAGAN 1. Kerangka Logis Perencanaan strategis

Berbagai perubahan-perubahan signifikan terjadi sangat cepat serta tantangan pada lingkungan
organisasi menuntut tanggapan cepat pula agar organisasi atau lembaga tetap bisa bertahan
dan berkembang. Karena itu diperlukan sebuah rencana yang bersifat strategis. Disebut
strategis karena disusun dengan cara-cara yang sistematis dalam menganalisis lingkungan,
menilai kekuatan internal organisasi, serta dalam mengidentifikasikan peluang-peluang di
mana organisasi mempunyai keuntungan kompetitif. Dengan analisis terseut, Dinas Pendidikan
akan bisa menyusun beberapa kegiatan yang akan meningkatkan kapasitasnya sendiri untuk
melayani anak dengan lebih baik.
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Rencana strategis adalah suatu alat manajemen (management tools) yang bertujuan membantu
organisasi membuat rencana untuk masa yang akan datang. Rencana strategis dapat dilihat
sebagai formulasi secara komprehensif (menyeluruh) atau “peta jalan” yang menjelaskan
bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi
yang dipilih (yaitu dalam ranking ini pemenuhan anak terhadap pendidikan dengan pelayanan
yang lebih baik, kegiatan yang relevan, dan bantuan khusus terarah kepada kelompok yang
tidak mampu).
Ringkasnya Perencanaan Strategis adalah suatu usaha disiplin yang menghasilkan keputusankeputusan dan aksi-aksi fundamental yang mengarahkan dan memandu pencapaian tujuan
dan sasaran, bagaimana mengerjakan, siapa yang mengerjakan, dan bagaimana menghadapi
perubahan. Semuanya sangat penting untuk Dinas dan pemangku kewajiban (kepentingan)
lain dalam memenuhi hak anak terhadap pendidikan.
Dibawah ini adalah beberapa manfaat Rencana Strategis berdesarkan perencanaan berbasis
hak.
1. Sebagai respons terhadap semakin kompleksnya lingkungan Rencana Strategis

mengantisipasi terhadap perubahan dan kecenderungan serta tuntutan kebutuhan.
2. Sebagai alat penting manajerial suatu organisasi. Setiap tahun organisasi dituntut mencapai

tujuan dan menyempurnakan hasil (outcome) yang dicapai. Setiap organisasi harus fokus,
bekerja secara efisien, efektif, terbuka dan partisipatif dengan pemangku kewajiban
(kepentingan) lain. Rencana Strategis memungkinkan organisasi mengembangkan suatu
sistem yang secara terus menerus melakukan perbaikan pada semua tingkatan manajemen
(yaitu, membantu meningkatkan kapasitas dinas untuk memenuhi hak anak). Lagipula,
identifikasi kapasitas saat ini akan sangat diperlukan untuk menentukan arah ke depan.
3. Perencanaan Strategis membantu mempertajam dan memandu arah organisasi ke

depan, apa dan mengapa suatu kegiatan akan dikerjakan. Pemantauan dan analisis
berdesarkan data yang benar merupakan satu dimensi sangat penting dalam rangka
perencanaan dan perencanaan berbasis hak. Lagipula, keterlibatan pemangku kewajiban
(kepentingan) lain dalam proses pemantauan dan evaluasi akan membantu proses
reformasi pemerintahan sehingga Dinas Pendidikan akan menyampaikan pelayanan
yang lebih baik, sesuai dengan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Membangun komunikasi antar pemangku kewajiban (kepentingan) dan antar pemangku

kewajiban dengan Dinas Pendidikan. Perencanaan strategis berbasis hak membuat
orang-orang yang memiliki tujuan dan kewajiban (kepentingan) yang sama berkumpul
dan merencanakan masa depan organisasi. Tidak mudah suatu pengambilan keputusan
yang melibatkan orang-orang yang berbeda dan memiliki pandangan yang berbeda
terhadap masa depan. Perencanaan strategis berbasis hak memfasilitasi partisipasi serta
komunikasi yang lebih baik, mengakomodasi tata nilai dan keinginan yang berbeda, dan
mencari pengambilan keputusan secara bertahap. Lagipula, keterlibatan aktif oleh semua
pemangku kewajiban (kepentingan) dalam seluruh proses dari penyusunan Renstra
sampai pelaksanaan kegiatan/pemantauan pelaksanaan kegiatan, akan memperoleh
hasil yang semakin optimal untuk anak anak.
5. Perencanaan strategis berbasis hak mudah diadaptasi. Penyusunan Renstra berdesarkan

perencanaan berbasis hak menggunakan metode untuk menentukan kemajuan dan akses
kebenaran rencana (validity) serta mempertahankan fleksibilitas rencana (yaitu, kebutuhan
yang benar benar diperlukan akan selalu diperhatikan oleh Dinas Pendidikan).
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6. Perencanaan Strategis menentukan hal-hal yang diperlukan organisasi untuk memenuhi

hak-hak pemangku hak (yaitu: anak anak dengan pelayanan pendidikan yang bermutu).
Proses perencanaan strategis berbasis hak memungkinkan suatu organisasi melakukan
identifikasi pemangku hak (yang selama Orde Baru dan masa ‘tersentralisasi’ dipandang
sebagai ‘penerima manfaat’ dengan pendekataan perencanaan lama yang ‘top down’)
dan para pemangku kewajiban (kepentingan) serta hak-hak mereka.
LANDASAN HUKUM
Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan perlu mengantisipasi adanya perbedaan dalam peraturan
dan perundangan tentang perencanaan dan penganggaran daerah terutama tentang status
hukum Renstra Dinas Pendidikan. Sampai saat ini belum ada perlindungan pengaturan/regulasi
yang terpadu antara perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini menyebabkan kurang
terintegrasinya perencanaan dan penganggaran. Walaupun proses pengangaran daerah telah
menerapkan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) untuk beberapa
waktu, sampai saat ini pemahaman di daerah tentang pengangaran berbasis kinerja tersebut
masih terbatas. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan perlu mengembangkan hubungan antara
peraturan dan perundangan tersebut sehingga Renstra Dinas Pendidikan sebagai dokumen
rencana jangka menengah mudah diterjemahkan ke dalam rencana tahunan RKPD, KUA, Renja
Dinas Pendidikan, RKA- Dinas Pendidikan, dan APBD.
Ada 11 (sebelas) landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan
prosedur tentang Renstra Pendidikan khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah
pada umumnya di era desentralisasi ini, yaitu:
1. Undang- Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
2. Undang- Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara,
3. Undang- Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Undang- Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
6. Peraturan Pemerintah No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

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

Pendidikan Dasar,
8. Peraturan Pemerintah No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Penetapan Standar Pelayanan Minimal,
10. SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan

Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Musrembang Tahun 2007,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah,
12. SE 050/2020/SJ tentang petunjuk penyusunan RPJP dan RPJMD (tambahan).
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Peraturan tersebut, atau instrument hukum, memberi landasan hukum untuk penyusunan
Renstra dan pemantauan pelaksanaannya supaya setiap Dinas Pendidikan akan bisa memenuhi
hak anak untuk pendidikan bermutu. Proses untuk menyusun Renstra sesuai dengan peraturan
dan regulasi tersebut adalah dijelaskan dalam Langkah 3 sampai Langkah 8 berikutnya.
Undang-Undang No. 25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala Dinas/
SKPD untuk menyiapkan Renstra, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan
RPJMD dan Renstra, pokok-pokok isi dokumen Renstra, dan status hukum Renstra. Renstra
SKPD dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Renja Undang-Undang ini juga menekankan
keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan RENSTRA Dinas/SKPD.
Undang-Undang No. 17/2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit tentang Renstra, namun
mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD (yang merupakan penjabaran RPJMD dan
Renstra) dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD,
RKA SKPD, dan RAPBD. Undang-undang ini menekankan tentang penganggaran berbasis
prestasi (performance based budgeting) dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi
akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan
pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri. UU ini sangat penting
untuk mengingatkan karena ini memberi rangka untuk memaksimalkan manfaat anggaran daraeh
untuk kepentigan anak dan pemenuhan hak anak untuk pendidikan, khususnya untuk anak yang
berasal dari keluarga tidak mampu (penganggaran yang baik/ramah untuk anak anak).
Undang-Undang No. 32/2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra yang meliputi visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai TUPOKSI dan berpedoman pada
RPJMD. Undang-Undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) pada program dan kegiatan
pembangunan dalam Renstra Pendidikan. UU tersebut juga menyebutkan bahwa pekerjaan Dinas
Pendidikan harus disinkronkan dengan rencana tingkatan pemerintah atas kabupaten/kota.
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Undang-Undang No. 33/2004, seperti halnya Undang-Undang No. 17/2003, tidak mengatur
Renstra secara langsung, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja, RKA,
dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra. Undang-Undang ini menekankan
tentang perlunya penyusunan Renja dan RKA berbasis penganggaran kinerja. Ini menunjukkan
tentang perlunya Renstra Pendidikan juga harus menggambarkan target capaian kinerja
pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam rencana tahunan
(RKPD). Lagipula, semua dana yang dialokasikan untuk program yang disusun dalam Renstra
harus disesuaikan dengan dan disahkan oleh tingkatan pemerintah di atas.
Peraturan Pemerintah No. 58/2005 mengemukakan bahwa penyusunan Renstra perlu
berpedoman pada RPJMD dan menekankan tentang RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan
Rancangan APBD; RKPD, Renja, dan RKA sebagai penerjemahan RPJMD.
Peraturan Pemerintah No. 65/2005 menekankan tentang perlunya RPJMD dan Renstra
mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah dan kemudian
dituangkan dalam RKPD, RENJA, KUA APBD, dan RKA untuk target pencapaian SPM Tahunan
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pendidikan Dasar menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai dengan
SPM pendidikan merupakan wewenang Kabupaten/Kota. SPM Pendidikan Dasar merupakan
acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing
daerah Kabupaten/Kota. SPM termasuk beberapa indikator terkait dalam penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah, yang sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan
proses belajar-mengejar dan pengelolaan sekolah, maupun peningkatan kemampuan guru guru
melalui kegiatan pelatihan untuk guru-guru di tingkat sekolah dan gugus.
Peraturan Pemerintah No. 8/2008 menekankan tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 32/2004
dan Undang-Undang No. 25/2004. UU ini memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan,
ketidakterpaduan, ataupun perbedaan yang timbul dari peraturan perundangan tentang
perencanaan daerah.
SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri
Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrembang (Musyawarah Rencana
Pembangunan) Tahun 2007 mengatur secara lebih rinci tentang pelaksanaan Musrembang untuk
setiap jenis Musrembang dalam rangka penyusunan RKPD dan RKP. SEB ini mengatur tentang
tahapan musrembang (pra dan Paska musrembang), informasi yang perlu disediakan dalam
musrembang; masukan dan keluaran musrembang; agenda; tipologi peserta musrembang;
organisasi penyelenggara, peranan dan tanggung jawab Bappeda dan Pendidikan dalam
proses musrembang. Secara keseluruhan, SEB ini telah memperlihatkan komitmen politik
Pemerintah yang tinggi untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
perencanaan daerah. Walaupun begitu, hubungan antara proses penyusunan Renstra Dinas
Pendidikan dan proses perencanaan melalui musrembang harus lebih diperkuat. Lagipula,
proses perencanaan melalui musrembang masih kurang memperhatikan kebutuhan anak
anak dan hak anak terhadap pendidikan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 yang merupakan penjabaran Peraturan
Pemerintah No. 58/2005 telah mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur
penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk di dalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKASKPD, RAPBD, dan APBD. Mengingat RPJMD dan Renstra SKPD akan dijadikan sebagai dasar
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bagi penyusunan Renja dan RAPBD, maka dokumen Renstra perlu dibuat sedemikian rupa
sehingga mudah diterjemahkan ke dalam rencana dan penganggaran tahunan daerah yang
diatur dalam PERMENDAGRI No. 13/2006. Ini bermakna bahwa Renstra Dinas Pendidikan perlu
mencerminkan kerangka penganggaran yang diatur dalam PERMENDAGRI tersebut. Untuk itu,
Renstra Dinas Pendidikan perlu menggunakan kerangka fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan
pemerintahan daerah dalam menganalisis isu strategis, merumuskan strategi, kebijakan, dan
menetapkan prioritas programnya, setiap program perlu mempunyai tolok ukur dan target
kinerja capaian program yang jelas. Lagipula, dengan ASIA, kita juga bisa melihat bahwa
ada perubahan paradigma yang singnifikan dalam Kemdagri yang sekerang mulai menerapkan
perencanaan berbasis hak dalam semua tahap proses penyusunan Renstra.
PENDEKATAN DALAM PENYUSUNAN RENSTRA
Sejalan dengan Undang-Undang No. 25/2004, maka penyusunan Renstra Dinas Pendidikan
menggunakan pendekatan sebagai berikut:
• Teknokratis,
• Partisipatif (atau bottom up),
• Politis.

Dokumen Renstra pada dasarnya merupakan hasil proses pemikiran strategis bedesarkan upaya
untuk memenuhi hak anak terhadap pendidikan yang berkualitas. Kualitas Dokumen Renstra
sangat ditentukan oleh seberapa jauh Renstra dapat mengemukakan secara sistematis proses
pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan
ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima
tahun mendatang; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu
dilakukan agar tujuan tercapai. Sesuai dengan proses perencanaan berbasis hak (misalnya
seperti yang diterapkan dalam petunjuk ASIA), alur pemikiran strategis untuk Dinas Pendidikan
mencakup elemen-elemen sebagai berikut:
• Ada rumusan isu yang jelas,
• Ada rumusan prioritas isu sesuai dengan tingkat kemendesakan dan kewajiban

(kepentingan) serta dampak isu terhadap kesejahteraan anak,
• Ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable,

achievable, result oriented, time bound),
• Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan,
• Ada rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi,
• Ada pertimbangan atas tantangan

ketersediaan sumber daya dan dana (tantangan

fiskal),
• Ada prioritas program,
• Ada tolok ukur dan target kinerja capaian program,
• Ada pagu indikatif program,
• Ada kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, dan

waktu penyelesaian termasuk reviu kemajuan pencapaian sasaran,
• Ada kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap perkembangan

internal (kapasitas) dan eksternal yang terjadi,
Memahami Konsep Rencana Strategis
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• Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan,
• Ada komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dari dokumen yang dihasilkan,
• Ada instrumen, metodologi, pendekatan yang tepat digunakan untuk mendukung proses

perencanaan dan penyusunan berbasis hak
Ada 3 (tiga) tahapan spesifik yang digambarkan di sini yaitu 1) alur proses teknokratis-strategis,
2) alur proses partisipatif, dan 3) alur proses legislasi dan politik. Ketiga alur proses tersebut
menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain untuk
menghasilkan Renstra SKPD Pendidikan yang terpadu.

Alur Proses Teknokratis. Alur ini merupakan alur teknis perencanaan pendidikan, yang
merupakan dominasi para perencana di Dinas Pendidikan dan pakar perencanaan yang
memahami permasalahan pendidikan yang unsurnya dari Dewan Pendidikan, Perguruan Tinggi,
dan organisasi masyarakat. Alur ini ditujukan menghasilkan sbb:
• Profil pelayanan Pendidikan (pengidentifikasian permasalahan dan penyababnya,

pengidentifikasian hasil-hasil yang sudah diperoleh, dll)
• Analisis tren dan proyeksi,
• Alternatif-alternatif tujuan,
• Strategi, kebijakan, dan
• Program.

Sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur
proses partisipatif.

Alur Proses Partisipatif. Alur ini merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses
perencanaan Pendidikan. Alur ini merupakan serangkaian public participatory atau participatory
planning events untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting
pengambilan keputusan perencanaan Pendidikan. Alur ini merupakan wahana bagi organisasi
masyarakat sipil (NGO, CSO, CBO) untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap
public participatory events, kemudian mereviu dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis
perencanaan pendidikan berbasis hak dan ikut terlibat yang bersifat aktif dalam pelaksanaan
kegiatan (sejauh mereka bisa dan mampu). Alur proses partisipatif ini dalam proses penyusunan
Renstra SKPD Pendidikan diwadahi dalam pelaksanaan forum SKPD Pendidikan.
Alur Politis. Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan
Peraturan Kepala Dinas Pendidikan tentang Renstra Dinas Pendidikan. Pada alur ini diharapkan
DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, reviu, dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses
strategis maupun proses partisipatif Pendidikan. Lagipula, dukungan dan komitmen pemimpin
adalah sangat penting untuk Dinas Pendikan bisa memenuhi hak anak terhadap pendidikan.
Penyusunan Renstra merupakan proses yang bersifat ‘bottom up’, seperti diatur dan diharapkan
dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini bermakna bahwa proses
penyusunan RENSTRA Pendidikan perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat:
1. Ada penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan

visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih,
2. Memperhatikan hasil proses musrembang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang

prioritas pembangunan daerah (tetapi masih lemah seperti yang telah disebutkan diatas),

20 |

Langkah 2

Kemendiknas / UNICEF / EU

3. Mempertimbangkan hasil Forum Multi Stakeholder Pendidikan (untuk melibatkan para

pemangku kewajiban),
4. Meningkatkan komitmen dan kepedulian masyarakat terhadap hak anak dan sektor

pendidikan.
Penyusunan Renstra juga harus mensinerginakan dengan Renstra institusi yang terkait lainnya,
artinya proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan di Kabupaten/kota perlu bersinergi dengan
rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya,
maupun rencana strategis instansi lain di tingkat kabupaten, yaitu sebagai berikut:
1. Ada sinergi dengan RPJM Nasional dan RENSTRA K/L,
2. Ada sinergi dan konsistensi dengan RPJPD dan RPJMD,
3. Ada sinergi dan konsistensi dengan RTRWD,
4. Ada sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global

seperti Millenium Development Goals, Sustainable Development, pemenuhan Hak Anak
terhadap pendidikan, pemenuhan air bersih dan PENDIDIKAN,
5. Ada sinergi dengan Renstra Dinas Kesahatan supaya Pemda bisa meningkatkan kesahatan

langung di tempat sekolah, dsb.
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Kualitas Renstra SKPD Pendidikan dapat diukur dari hal-hal di bawah ini.
Tabel 3. Pengukur Kualitas Renstra SKPD
Uraian

Ada

Tidak
ada

Reviu kinerja pelayanan SKPD Pendidikan periode lalu (3-5 tahun lalu)
Kejelasan status pecapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan
Kajian perspektif masa depan pelayanan Dinas Pendidikan
Rumusan isu kinerja pelayanan Dinas Pendidikan
Kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi dan agenda Kepala Daerah
Rumusan penjabarkan visi, misi dan agenda KDH ke dalam rumusan visi, misi Dinas
Pendidikan.
Kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
pelayanan Dinas Pendidikan
Kesesuaian rumusan isu strategis Pendidikan dalam pengelolaan keuangan daerah
dengan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan Dinas Pendidikan
Kesesuaian program pembangunan daerah terhadap penyelesaian isu strategis
pelayanan Dinas Pendidikan.
Proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam proses pengambilan
keputusan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan
Apakah Renstra meningkatkan kapasitas/kemampuan Dinas untuk menyampaikan
pelayanan yang lebih baik?
Apakah proses penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sesudah penyusunan adalah
transparan dan akuntabel?

Kedudukan Rencana Strategis dalam sistem perencanaan
Rencana Strategis adalah produk perencanaan jangka menengah yang wajib disusun oleh SKPD
(sesuai yang diamanatkan di UU No. 25/ Tahun 25 tentang SPPN). Dinas Pendidikan sebagai
salah satu SKPD diwajibkan menyusun Renstra dan Renja SKPD, Proses penyusunan rencana
strategis Dinas Pendidikan harus mempertimbangkan perencanaan di atasnya (pusat, propinsi
dan kabupaten/kota) serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat terhadap peningkatan
pelayanan Pendidikan, keterkaitan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dengan perencanaan
dan penganggaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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BAGAN 2. Proses Perencanaan dan Penganggaran

TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN
Dalam proses penyusunan Renstra SKPD dibagi beberapa tahapan sebagai berikut:
Tahap persiapan terdiri dari:
1. Orientasi penyusunan Renstra Dinas Pendidikan (teknokratis),
2. Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan (teknokratis),
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Dokumen Renstra SKPD Pendidikan (teknokratis),
4. Identifikasi para Pemangku kewajiban (teknokratis dan partisipatif),
5. Penentuan pemangku kewajiban (kepentingan) untuk konsultasi publik Renstra SKPD

Pendidikan (teknokratis dan partisipatif).
Tahap penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Pendidikan terdiri dari:
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD Pendidikan (teknokratis),
2. Penyusunan profil pelayanan SKPD Pendidikan & prediksi jangka menengah (Teknokratis),
3. Perumusan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) SKPD Pendidikan (Teknokratis),
4. Perumusan Visi dan Misi Dinas Pendidikan (Teknokratis dan partisipatif),
5. Evaluasi Renstra Dinas Pendidikan periode lalu (Teknokratis dan partisipatif),
6. Reviu Renstra Kementerian Kementerian Pendidikan Nasional dan Renstra Dinas Pendidikan

Provinsi Teknokratis dan partisipatif),
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan (Partisipatif),
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan) (Teknokratis dan partisipatif),
9. Pembahasan Forum SKPD Pendidikan (Partisipatif),
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Pendidikan (Partisipatif),
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD Pendidikan (Teknokratis).
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Tahap penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD Pendidikan terdiri dari:
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD (teknokratis),
2. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD (teknokratis).

Tahap penetapan Renstra SKPD Pendidikan terdiri dari:
1. Pembahasan (politis),
2. Pengesahan (politis).

SISTEMATIKA RENSTRA MENURUT PP 08/2008
Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat
dengan
Renstra-SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 154
Undang-Undang No. 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
No. 8/2005 tentang Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang No. 3/2005 tentang
Perubahan
Undang-Undang
No.
32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang, pemerintah menetapkan Peraturan pemerintah tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Pemerintah menetapkan PP No. 8/2008. Pada Bab IV Pasal 25 dan Bagian Ketiga pasal 40
mencakup enam poin persyaratan minimal dalam dokumen rencana strategis SKPD:
1. Pendahuluan,
2. Gambaran pelayanan SKPD,
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi,
4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan,
5. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

dan,
6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

SISTEMATIKA RENSTRA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Sistematika Renstra Kementerian Pendidikan disajikan sebagai salah satu rujukan dengan
maksud agar Renstra Dinas Pendidikan tetap menjaga sinergitas dengan kebijakan Kementerian
Pendidikan Nasional.
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Berikut adalah sistematika Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 -2014

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar gambar
Daftar Istilah dan Singkatan (Glossary)
BAB I Pendahuluan
11. Latar Belakang
1.2. Landasan Filosofis Pendidikan Nasional
1.3. Paradigma Pendidikan
1.4. landasan Hukum
1.5. Pilar-pilar Strategis
BAB II Kondisi Umum Pendidikan
2.1. Analisis Kondisi Internal Lingkungan Pendidikan
2.2. Analisis kondisi Eksternal Lingkungan Pendidikan
2.3. Tantangan Pembangunan Pendidikan 2010-2014
BAB III
3.1
3.2
3.3

Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Pendidikan Nasional
Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Nasional
Tata Nilai Kemdiknas
Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2010-2014

BAB IV Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan
4.1 Strategi Pembangunan Pendidikan Tahun 2010-2014
4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional
BAB V Program Pembangunan Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
5.1 Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan Nasional
5.2 Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, kabupaten,
dan Kota
5.3 Pengelompokan Program
5.4 Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar
5.5 Program Pendidikan Menengah
5.6 Program Pendidikan Tinggi
5.7 Program Pendidikan Non-formal dan Informal
5.8 Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.9 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemdiknas
5.10 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemdiknas
5.11 Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
BAB VI
6.1
6.2
6.3
6.4

Kerangka Implementasi
Strategi Pendanaan Pendidikan
Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal
Sistem Pemantauan dan Evaluasi
Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu

Lampiran
Lampiran A

Daftar permasalahan dan tantangan

Lampiran B

Daftar Program, Kegiatan, Indikator, dan Proyeksi Anggaran
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REKOMENDASI SISTEMATIKA RENSTRA DINAS PENDIDIKAN
Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan kabupaten dan kota saat ini belum ada
keseragaman berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan berdasarkan hak anak seperti
disampaikan di Langkah 1. Dengan mempertimbangkan sistematika Renstra SKPD berdasarkan
PP No. 8/2008 dan Sistematika Renstra Kementerian Pendidikan Nasional, maka Renstra Dinas
Pendidikan disarankan memiliki sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang

1.2

Maksud dan Tujuan

1.3

Landasan Hukum

1.4

Kedudukan dan Peranan Renstra dalam Perencanaan Daerah

1.4

Sistematika Penulisan

BAB II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN
2.1. Struktur Organisasi
2.2. Tugas Pokok dan Fungsi
2.3

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

BAB III. PROFIL KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
3.1. Profil PAUD
3.2. Profil Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dan Pencapaiannya Standar Pelayanan
Minimal
3.3. Profil Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)
3.4. Profil Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
3.5. Profil Pendidikan Luar Sekolah
3.6. Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3.7. Profil Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan
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BAB IV. ISU STRATEGIS
4.1 Isu Internal
Analisis internal dan eksternal
Analisis masalah dan perumusan isu strategis
Kecenderungan masa depan yang akan berpengaruhn pada TUPOKSI
Dinas Pendidikan
Perumusan Perubahan Internal dan eksternal yang perlu dilakukan
4.2 Isu Eksternal
Analisis internal dan eksternal
Analisis masalah dan perumusan isu strategis
Kecenderungan masa depan yang akan berpengaruhn pada TUPOKSI
Dinas Pendidikan
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
5.1 Visi, Misi dan Tata nilai Dinas Pendidikan
5.2 Tujuan
5.3 Sasaran
5.4 Strategi
5.5 Kebijakan
BAB VI PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA
6.1 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan
6.2 Program Lintas SKPD
6.3 Program Lintas Kewilayahan
6.5 Pagu indikatif dan indikasi sumber pembiayaan
BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENUTUP
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LANGKAH 3 – PEMUTAHIRAN PROFIL PELAYANAN PENDIDIKAN

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Ayat (2)-nya menyebutkan
bahwa, “Setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya”.
Pasal 31 ayat (1) UUD 1945

Secara umum Langkah 3 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang
penyusunan profil pelayanan dan belanja pendidikan. Secara khusus Langkah 3 ini
bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada para pemangku
kepentingan sektor pendidikan terhadap hal-hal sebagai berikut:
1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan,
2. Cakupan dan langkah-langkah penyusunan profil pelayanan pendidikan,
3. Analisis profil pelayanan pendidikan tahun-tahun sebelumnya dan prediksi ke

depan,
4. Profil Belanja Dinas pendidikan.

Merencanakan pendidikan secara komprehensif bukan semata-mata merencanakan pembangunan
gedung-gedung sekolah dan pengembangan kurikulum, tetapi juga memperhatikan hak anak
(misalnya, perlindungan antar kekerasan di sekolah), lingkungan fisik atau wilayah, bantuan
khusus untuk anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, penjagaan kesehatan anak di
tempat sekolah, dan peningkatan kapasitas pelayanan lain untuk melayani siswa apabila Dinas
sendiri tidak mampu. Perencanaan Pendidikan secara strategis mensyaratkan proses yang
dilakukan secara komprehensif, yaitu memperhatikan aspek geografis dan demografis termasuk
perkembangan yang terjadi di masyarakatnya. Untuk itulah keberadaan dan analisis data yang
akurat merupakan hal yang mendasar.
Profil pelayanan pendidikan merupakan data penting bagi perencanaan Dinas Pendidikan. Profil
pelayanan pendidikan menyediakan potret kinerja pelayanan Dinas Pendidikan masa sekarang.
Profil pelayanan pendidikan yang dibuat dalam ‘time series’, akan memiliki dua keuntungan,
yaitu 1) profil dapat menunjukkan perkembangan kinerja pelayanan pendidikan dari masa ke
masa, 2) profil dapat digunakan untuk memproyeksikan target kinerja pelayanan pendidikan di
masa depan. Lagipula, dengan ‘time series’ Dinas Pendidikan akan bisa merencanakan kegiatan
untuk memenuhi hak anak dan meningkatkan akses (ketersediaan fasilitas) secara tahap tahap
selama beberapa tahun ke depan bedesarkan ketersediaan dana Dinas Pendidikan.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN
Struktur Organisasi
Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan salah satu unsur pelaksana
Pemerintahan Kabupaten/Kota, yang ditetapkan berdasarkan Peratuan Daerah atau Keputusan
Kepala Daerah Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
Pemutahiran Profil Pelayanan Pendidikan
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Kedudukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang

dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang Pendidikan

yang masih diatur, secara umum, oleh Kemdiknas. Maksudnya, walaupun tugas
pelaksanaan kegiatan pendidikan sudah turun ke tingkat kabupaten, sistemnya juga
masih dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan nasional oleh sebab alur dana sampai
sekarang (misalnya, semua dana BOS sampai tahun 2010 dibagikan kepada semua
sekolah langsung oleh pemerintah nasional). Tetapi, satu perubahan signifikan selama
tahun 2010 adalah bahwa sekarang semua dana BOS akan dikelola langsung oleh
pemda. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang ada seringkali tidak
sama antar pemerintah daerah, hal ini dikarenakan perlunya waktu untuk penyesuaian
dengan PP No. 41/2007 yang tidak sama.
Sebagai contoh disampaikan 2 (dua) contoh struktur organisasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten
yaitu: 1) Kabupaten Gorontalo dan 2) Kabupaten Sleman.
BAGAN 3. Stuktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo
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BAGAN 4. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Daerah
atau Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan dengan tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah di bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan
berdasarkan Renstra Kemdiknas maupun kondisi khusus di daerah masing-masing.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Pendidikan Pemerintah
Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pendidikan,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup

tugas bidang pendidikan,
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas,
4. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas,
5. Menindaklanjuti program/kegiatan teknis unit dalam lingkup kewenangan agar ada

kesinambungan program,
6. Menerapkan aturan dan standar yang disahkan oleh pemerintah nasional/Kemdiknas

tentang pelayanan pendidikan, mutu, dan akses.
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7. Melaksanakan dengan baik semua Undang-Undang dan PP yang terkait dengan

penjaminan hak anak terhadap pendidikan (misalnya, UUD 1945, perundangan tentang
perlindungan anak dan kesejahteran, dll),
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan kedinasan.

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing bidang/bagian pada Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota, antara lain:
Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan
penjaminan mutu Pendidikan Dasar. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas:
1. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-

undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan
dasar,
2. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penjaminan mutu

pendidikan dasar,
3. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kegiatan Bidang,
4. Menyelenggarakan pendidikan dasar yang berkaitan dengan kurikulum dan persekolahan,
5. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang,
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala

Dinas.
Bidang Pendidikan Menengah Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi penyelenggaraan
kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan menengah.
Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas:
1. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-

undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan
menengah,
2. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penjaminan mutu

pendidikan menengah,
3. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kegiatan dan anggaran bidang,
4. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penjaminan mutu

pendidikan menengah,
5. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang,
6. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pendidikan Non-formal mempunyai fungsi penyelenggaraan Pendidikan Non-formal dan
Taman Kanak-kanak. Bidang pendidikan non-formal mempunyai tugas:
1. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-

undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pendidikan non-formal dan
Taman Kanak-kanak,
2. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pendidikan non-

formal dan Taman Kanak-kanak,
3. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kegiatan bidang,
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4. Menyelenggarakan

pendidikan masyarakat,
taman kanak-kanak dan
pendidikan anak usia
dini,
5. Menyelenggarakan

analisis dan
pengembangan kinerja
bidang,
6. Melaksanakan tugas lain

sesuai bidang tugasnya
yang diberikan oleh
Kepala Dinas.
Bidang Pengembangan Kependidikan mempunyai fungsi penyelenggaraan pengembangan
kependidikan yang berkaitan dengan sumberdaya pendidikan, sarana pendidikan dan kesiswaan.
Bidang Pengembangan Kependidikan mempunyai tugas:
1. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang

undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengembangan kependidikan,
2. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan Pengembangan

Kependidikan,
3. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kegiatan dan anggaran Bidang,
4. Menyelenggarakan pengembangan kependidikan yang berkaitan dengan sumberdaya

pendidikan, sarana pendidikan dan kesiswaan,
5. Menyelenggarakan analisis pengembangan kinerja Bidang,
6. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Tata Usaha/Sekretaris Dinas mempunyai fungsi pengurusan dan pelaksanaan segala
kegiatan di bidang ketatausahaan, dengan tugas:
1. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-

undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan ketatausahaan,
2. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah Bagian Tata Usaha,
3. Mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Dinas,
4. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kegiatan Bagian,
5. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kegiatan Dinas,
6. Menyelenggarakan

urusan
perencanaan dan evaluasi,

umum,

kepegawaian,

kerumahtanggaan,

keuangan,

7. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bagian,
8. Mengkoordinasikan analisis dan pengembangan kinerja Dinas,
9. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Optimalisasi Peran Dinas pendidikan
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Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota perlu melakukan upaya untuk pengembangan organisasi dan pemantapan kebijakan
melalui upaya penataan regulasi maupun deregulasi, peningkatan kapasitas SDM aparatur, dan
peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan pendidikan.
Beberapa tindakan atau langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi
kelembagaan yang mengelola bidang pendidikan, antara lain:
1. Melakukan analisis terhadap sejumlah kebijakan yang ditetapkan oleh institusi

pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota (saling mendukung atau
ada yang kontradiktif),
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pendidikan di

Kabupaten/Kota (berusaha untuk melibatkan pemangku kewajiban lain dengan kegiatan
pemantauan sebisa mungkin),
3. Melakukan penataan dan penyempurnaan struktur kelembagaan daerah (restrukturisasi)

yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan,
4. Melakukan upaya peningkatan kemampuan sumberdaya aparat pengelola pendidikan

guna meningkatkan kinerja.
Adapun sasaran dari pengembangan kelembagaan bidang pendidikan adalah:
1. Memperjelas tugas pokok dan fungsi dari setiap unit kerja (bidang/seksi/bagian) pada

dinas pengelola pendidikan,
2. Mempersiapkan, menyempurnakan struktur kelembagaan dan meningkatkan koordinasi

antar bidang dalam Dinas Pendidikan dan antara Dinas Pendidikan dengan Kantor
Kementerian agama (Depag) di Pemerintah Kabupaten/Kota, dan kantor Dinas yang lain,
3. Memperjelas peran antar pelaku dalam pengelolaan bidang pendidikan,
4. Mengembangkan sumber daya aparat dan unsur dalam pendidikan,
5. Mobilisasi sumberdaya daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan bidang pendidikan

di daerah,
6. Mengatur peran serta dunia usaha (swasta) dalam mendukung program pengembangan

pendidikan,
7. Mengembangkan

kordinasi dan dialog untuk mensinergikan kinerja lembaga
Pemerintahan Daerah (Pemda dan DPRD) dengan berbagai komponen pemangku
kewajiban (kepentingan) untuk penangan pendidikan di daerah.

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan
Data pegawai dan sarana-prasarana pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat
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digambarkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut.
Tabel 4. Contoh Data Pegawai
No.
1
2
3
4

Status Pegawai
PNS
Honorer
Kontrak
Lain-lain

SD

SLP

SLA

Diploma

S1

S2

S3

Ket.

Catatan: Kelengkapan data personil pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (tenaga pendidik, tenaga
kependidikan) dapat dilihat dalam Profil Kinerja Pendidikan.
Tabel 5. Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan
No.
1
2
3
4
5

6

Daftar Sarana dan Prasarana

Jumlah

Kondisi
Baik

Kondisi
Rusak

Kantor Dinas Pendidikan
Kantor Cabang Dinas
Sarana Transportasi
- Roda Dua
- Roda Empat
Gedung Sekolah
- SD
- SMP
- SMA/SMK
Lain-lain

PROFIL PELAYANAN PENDIDIKAN
Prinsip Penyusunan
Penyajian profil sejauh mungkin juga menggambarkan tentang pemenuhan hak anak dalam
memperoleh pendidikan. Prinsip-prinsip penyusunan profil pelayanan Dinas Pendidikan adalah
sebagai berikut:
1. Penyajian profil perlu disertai dengan serangkaian tolok ukur kinerja yang relevan,

reliable, dan mudah dipahami yang mencerminkan secara jelas kondisi dan situasi aspek
yang dikemukakan.
2. Penyajian profil sesuai dengan kebutuhan untuk analisis,
3. Bentuk penyajian mudah dibaca dan dianalisis, berupa tabel, grafik, diagram, dan peta

dengan deskripsi yang ringkas dan jelas,
4. Pemilihan metoda analisis sesuai dengan kebutuhan analisis dan ketersediaan data.

Sejalan dengan pilar-pilar kebijakan pendidikan nasional, profil pelayanan pendidikan difokuskan
pada tiga pilar, yaitu akses, mutu, dan tata kelola. Indikator Kunci Kinerja (IKK) yang digunakan
untuk setiap pilar tersebut adalah sebagai berikut.
1. Akses
• Angka Partisipasi Murni (APM)
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•
•
•
•

Angka Putus Sekolah (APTS)
Angka Melanjutkan (AM)
Rasio Jumlah Peserta Didik Laki-laki : Perempuan
Jarak

2. Mutu
• Angka Mengulang Kelas (AMK)
• Nilai Ujian Sekolah (US)
• Angka Lulusan
• Rasio jumlah murid per guru kelas
• Rasio jumlah peserta didik per rombongan belajar
• Rasio buku teks pelajaran per peserta didik untuk setiap mata pelajaran pokok
• Tipe/cara mengajar-belajar yang digunakan di sekolah (direkemondasi oleh beberapa

organisasi internasional)
3. Tata Kelola
• Rasio jumlah ruang kelas per rombel
• Rasio jumlah guru kelas per rombel
• Penggabungan SD
•
•
•
•

Pembentukan sekolah kelas rangkap (‘multi-grade’)
Distribusi guru
Peningkatan fisik sekolah
Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

Mengingat kelebihan dan kelemahan setiap daerah bervariasi, penggunaan IKK tersebut dalam
profil disesuaikan dengan kondisi daerah. IKK dipilih sesuai dengan isu strategis daerah. Artinya,
tidak harus seluruh IKK ini ditampilkan dalam profil, tetapi juga dapat ditambah sesuai dengan
kebutuhan daerah.
Struktur penulisan Profil Pelayanan Dinas Pendidikan terdiri dari lima bagian, yaitu:
1. Profil Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
2. Profil Pendidikan Dasar termasuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM),
3. Profil Pendidikan Menengah dan Kejuruan,
4. Profil Pendidikan Non-formal, dan
5. Profil Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

Data Umum dan Pendukung

Data Penduduk. Data penduduk diperlukan untuk memproyeksi jumlah murid 6 tahun
mendatang. Untuk melihat proyeksi ini digunakan rasio kelompok penduduk usia 0-6 tahun
dan kelompok penduduk usia 7-12 tahun per kecamatan. Jika pada suatu kecamatan memiliki
kelompok penduduk usia 0-6 tahun lebih besar dari pada kelompok penduduk usia 7-12 tahun,
maka kecamatan tersebut akan mengalami penambahan jumlah anak usia sekolah dalam 6
tahun mendatang. Tetapi jika lebih kecil, maka kecamatan tersebut akan mengalami penurunan
jumlah anak usia sekolah dalam 6 tahun mendatang.
Harus disadari bahwa usia anak pra sekolah yang dipakai di sini adalah antara 0-6 tahun.
Karena sebagian anak usia 6 tahun sudah bersekolah, jumlah kelompok ini akan lebih besar
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dari perkiraan jumlah populasi anak bersekolah.
Tabel 6. Proyeksi Jumlah Murid
Anak 7-12 Th yang
sedang bersekolah

Kecamatan

Anak usia 0-6
Th

Proyeksi
(+/- )

Rasio

Kecamatan A
Kecamatan B
…
Total

Catatan: Masih ada anak-anak dari keluarga tidak mampu yang tidak datang/menghadiri sekolah. Adalah
sulit mengumpulkan data terhadap kondisi nyata untuk anak-anak tersebut. Dinas pendidikan harus
menemukan cara yang baik untuk mendapatkan data yang akurat tentang anak tersebut supaya Pemda
akan bisa menyampaikan bantuan khusus kepada mereka yang masih mengalami hambatan banyak
dengan penyelesaian sekolah mereka.

Indeks Kemiskinan. Ada beberapa alternatif cara untuk menghitung indeks kemiskinan.
Dalam panduan ini untuk menghitung indeks kemiskinan digunakan data BKKBN. Rumus yang
digunakan adalah:

Dengan Jumlah KK Miskin = Jumlah KK Pra Sejahtera + Jumlah KK Sejahtera 1.

Data yang diperlukan untuk menghitung indeks kemiskinan ditunjukkan pada Tabel 7.
Tabel 7. Indeks Kemiskinan Menurut Desa
Desa

KK
Pra-Sejahtera

KK
Sejahtera 1

Jumlah KK
Miskin

Jumlah
KK

Indeks
Kemiskinan

(1)

(2)

(3)

(4) = (2) + (3)

(5)

(6) = (4) : (5)

Desa A
Desa B
Desa ….
Total

Distribusi jumlah desa berdasarkan indeks kemiskinan ditunjukkan pada Tabel 8. Sebagai
catatan, kelas interval terdiri atas 5 kelas dan nilai rata-rata data berada pada kelas interval
ketiga agar terlihat sebaran kelompok di atas rata-rata seimbang dengan kelompok di bawah
rata-rata.
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Tabel 8. Distribusi Desa menurut Indeks Kemiskinan
Indeks Kemiskinan (%)

Jumlah Desa

Persen

< 10
10 – 20
21 - 30
31 - 40
> 40

Selanjutnya berdasarkan Tabel 9 dilakukan pengidentifikasian nama-nama desa yang masuk
kategori miskin, termasuk di kecamatan mana dan apakah status desa tersebut termasuk dalam
kategori IDT.
Tabel 9. Desa Kategori Miskin
Kecamatan

Nama Desa

Indeks Kemiskinan

Angka Partisipasi Murni (APM). APM didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah
siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah
yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.
Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah
pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak
usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai baik APM
= 100 %. Nilai APM bisa di atas 100%, karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah
tertentu yang masuk, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, atau daerah perbatasan
yang memungkinkan anak bersekolah lintas negara.
Rumus APM adalah:
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Tabel 10 menunjukkan contoh menghitung APM per jenjang pendidikan di suatu Kabupaten.
Tabel 10. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2007/2008
No.

Jenjang
Pendidikan

Kelompok Usia
(tahun)

Penduduk Usia
Sekolah

Siswa usia
sekolah

APM (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(5):(4)

1

TK+RA

5-6

121,930

14,940

12.25

2

SD+MI

7 - 12

397,630

366,437

92.16

3

SMP+MTs

13 - 15

181,304

103,425

57.05

4

SM+MA

16 - 18

171,241

40,418

23.60

Perkembangan APM pada suatu jenjang pendidikan dapat dilihat dengan menghitung APM
selama tiga tahun terakhir. Format pada Tabel 11 dapat digunakan untuk melihat perkembangan
APM ini. Dari data tersebut dapat diketahui kecenderungan APM, yaitu meningkat, stabil, atau
menurun.
Tabel 11. Perkembangan APM Tingkat Sekolah Dasar (7-12 Tahun) Tiga Tahun Terakhir
Jenjang Pendidikan

2006

APM
2007

2008

TK+RA
SD+MI
SMP+MTs
SM+MA

Angka Putus Sekolah (APTS). APTS didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah
murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan
jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.
Hasil perhitungan APTS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di
suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APTS berarti semakin
banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.
Rumus APTS adalah:
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Tabel 12 menunjukkan contoh menghitung APTS per jenjang pendidikan di suatu Kabupaten.
Tabel 12. Angka Putus Sekolah (APTS) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2007/2008
No. Jenjang Pendidikan
(1)
1

2

3

(2)
SD+MI
a.SD
b.MI
SMP+MTs
a.SMP
b.MTs
SM+MA
a.SMA
b.SMK
c.MA

Siswa tahun sebelumnya

Siswa putus sekolah

APTS (%)

(3)
566,998
527,742
39,256
183,265
144,457
38,808
75,282
48,026
16,147
11,109

(4)
221
202
19
902
892
10
232
140
49
43

(5)=(4):(3)
0.04
0.04
0.05
0.49
0.62
0.03
0.31
0.29
0.30
0.39

Perkembangan APTS pada suatu jenjang pendidikan dapat dilihat dengan menghitung APTS
selama tiga tahun terakhir. Format data pada Tabel 13 dapat digunakan untuk melihat
perkembangan APTS ini. Data pada Tabel 13 ini dapat disajikan dalam bentuk grafik seperti
ditunjukkan pada BAGAN 5. Melalui gambar pada BAGAN 5 dapat dilihat bahwa perkembangan
APTS pada jenjang pendidikan SD+MI dan SM+MA berfluktuatif sedangkan perkembangan
APTS pada jenjang pendidikan SMP+MTs semakin menurun dari tahun ke tahun.
Tabel 13. Perkembangan Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2005/2006 - 2007/2008
Jenjang Pendidikan

Angka Putus Sekolah (%)
2005/6

2006/7

2007/8

SD+MI

0.25

0.02

0.04

SMP+MTs

2.35

2.13

0.49

SM+MA

1.11

0.01

0.31

BAGAN 5. Angka Putus Sekolah Tahun ke Tahun
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Distribusi APTS berdasarkan jenjang kelas di tingkat kabupaten/kota ditunjukkan pada Tabel
Tabel 14 dan gambar pada BAGAN 6. Berdasarkan distribusi ini dapat diketahui jenjang kelas
dengan APTS tinggi dan kecenderungan APTS menurut jenjang kelas. Dari contoh ini tampak
bahwa makin tinggi tingkatan kelas SD/MI, makin tinggi pula APTSnya.
Tabel 14. Angka Putus Sekolah Menurut Jenis Pendidikan dan Jenjang Kelas
Jenjang Kelas

APTS
SD

MI

Rata-rata SD/MI

Kelas 1

0.01

0.02

0.015

Kelas 2

0.01

0.02

0.015

Kelas 3

0.02

0.02

0.02

Kelas 4

0.02

0.03

0.025

Kelas 5

0.02

0.04

0.03

Kelas 6

0.04

0.05

0.045

BAGAN 6. Grafik APTS BerdAsarkan Jenjang Kelas

Tabel 15 adalah tentang distribusi APTS Menurut Jenis Pendidikan dan Jenjang Kelas. Untuk
mengetahui jumlah sekolah dengan APTS tinggi dapat digunakan format data seperti pada Tabel
15. Dari distribusi ini dapat diketahui dengan mudah jumlah sekolah dengan APTS tinggi.
Tabel 15. Distribusi Jumlah Sekolah Menurut APTS
APTS (%)

Jumlah Sekolah

Persen

> 4.0
3.1 – 4.0
2.1 - 3.0
1.0 – 2.0
< 1.0
Total

100%
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Selanjutnya dilakukan pengidentifikasian sekolah dengan APTS tinggi. Identifikasi sekolah
dengan APTS tinggi ini meliputi nama sekolah, nama desa dan kecamatan sekolah tersebut
berada, tingkat kemiskinan desa atau kecamatan, jenis dan status sekolah, dan APTS sekolah
seperti ditunjukkan pada Tabel 16.
Tabel 16. Daftar Sekolah dengan APTS Tinggi
Kecamatan

Desa

Tingkat
Kemiskinan

Nama
Sekolah

Jenis

Status

APTS

Angka Melanjutkan (AM). Hasil perhitungan AM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya
siswa yang melanjutkan dari suatu jenjang pendidikan tertentu ke jenjang pendidikan yang
lebih tinggi pada wilayah tertentu.
Semakin tinggi AM berarti semakin banyak siswa yang melanjutkan sekolah dari suatu jenjang
pendidikan tertentu ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada wilayah tertentu. Rumus AM
adalah:

Tabel 17 menunjukkan contoh menghitung AM per jenjang pendidikan di suatu Kabupaten.
Tabel 17. Angka Melanjutkan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2007/2008
No.

Jenjang Pendidikan

Lulusan

(1)
1
2

(2)
AM ke SMP/MTs
AM ke SMA/MA/SMK

(3)
56,273
37,031
93,304

Siswa Baru
Tingkat VII
(4)
57,523
22,977
80,500

AM (%)
(5)=(4):(3)
102.221
62.048
86.277

Perkembangan AM pada suatu jenjang pendidikan dapat dilihat dengan menghitung AM selama
tiga tahun terakhir. Format data pada Tabel 17 dapat digunakan untuk melihat perkembangan
AM ini. Data pada Tabel 17 ini dapat disajikan dalam bentuk grafik seperti ditunjukkan pada
BAGAN 7. Melalui grafik pada BAGAN 7 dapat dilihat bahwa perkembangan AM dari SD/MI ke
SMP/MTs cenderung naik sedangkan perkembangan AM dari SMP/MTs ke SM/MA cenderung
menurun.
Tabel 18. Perkembangan AM Tiga Tahun Terakhir
Jenjang Pendidikan
SD/MI ke SMP/MTs
SMP/MTs ke SM
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2006
91.55
60.64

AM (%)
2007
89.58
66.31

2008
101.05
64.28
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BAGAN 7. GRAFIK AM DARI Tahun ke Tahun

BAGAN 7 mengambarkan perkembangan AM dalam tiga tahun di suatu Kabupaten. Selanjutnya
dicari jumlah kecamatan dengan AM rendah. Distribusi jumlah kecamatan berdasarkan AM
ditunjukkan pada Tabel 19. Jumlah kecamatan dengan AM rendah dapat diketahui melalui
distribusi ini. Rendahnya AM disebabkan oleh dua faktor, yaitu supply dan demand. Faktor
supply (atau ketersediaan barang) berkaitan dengan ketersediaan layanan pendidikan pada
jenjang SMP/MTs dan faktor demand (atau ‘keinginan) berkaitan dengan tingkat kemiskinan
masyarakat. Tetapi, selain kemiskinan, demand (atau ‘keinginan’) sering adalah terkait dengan
harapan masyarakat untuk pendidikan yang ‘bebas’ dan bermutu, maupun harapan bahwa
pemerintah daerah akan melayani masyarakat seperti yang diatur oleh perundangan dan
peraturan pemerintah RI. Setelah dimulainya proses reformasi dan desentralisi, harapan ini
menjadi relevan tinggi.
Tabel 19. Distribusi Jumlah Kecamatan Berdasarkan AM
Angka Melanjutkan (%)

Jumlah Kecamatan

Persen

<81
81 – 85
86 - 90
91 - 95
>95
Total

100%

Tabel 20. Daftar Kecamatan dengan AM Rendah
Kecamatan

Tingkat Kemiskinan

AM

Kec. A
Kec. B
…
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Tingkat kemiskinan kecamatan dengan AM rendah dapat diketahui dengan menggunakan
format data pada Tabel 21.
Tabel 21. Daftar Kecamatan dengan AM Rendah
Kecamatan

Tingkat Kemiskinan

AM

Kec. A
Kec. B
…

Ketersediaan layanan pendidikan pada jenjang SMP/MTs dapat diketahui dengan menggunakan
format data seperti pada Tabel 22.
Tabel 22. Layanan Pendidikan Jenjang SMP di Tingkat Kecamatan
Kecamatan

Jumlah Rombel Kelas 6
SD/MI

Jumlah Rombel Kelas 1 SMP/
MTs

Kec A
Kec B
…

Rasio Jumlah Peserta Didik Laki-laki dan Perempuan: Perkembangan pemerataan akses dari sisi
gender dapat diketahui dengan menggunakan format data pada Tabel 23. Dari data ini dapat
dilihat kecenderungan pemerataan akses berdasarkan gender.
Tabel 23. Perkembangan Pemerataan Akses Gender
Jenjang
Pendidikan

Rasio Jumlah Peserta Didik Laki-laki : Perempuan
2006

2007

2008

SD
MI
SMP
MTs
SM
MA

Angka Mengulang Kelas (AMK). AMK didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah
murid mengulang pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan
jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.
Hasil perhitungan AMK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa mengulang di suatu
jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi AMK berarti semakin banyak
siswa yang mengulang di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Rumus menentukan
AMK adalah:
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Tabel 24 menunjukkan contoh menghitung AMK per jenjang pendidikan di suatu Kabupaten.
Tabel 24. Angka Mengulang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2007/2008
No.

Jenjang
Pendidikan

Siswa tahun
sebelumnya

Siswa mengulang
kelas

AMK (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(4):(3)

1

SD+MI

379,148

6,703

1.77

a. SD

361,321

6,578

1.82

b. MI

17,827

125

0.70

SMP+MTs

166,677

136

0.08

a. SMP

133,625

121

0.09

b. MTs

33,052

15

0.05

SM + MA

69,337

36

0.05

a. SMA

44,478

7

0.02

b. SMK

15,593

4

0.03

c. MA

9,266

25

0.27

2

3

PROFIL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Terdapat beberapa alasan mengapa PAUD perlu mendapatkan perhatian di dunia pendidikan.
PAUD merupakan pendidikan utama dan pratama bagi tumbuh kembangnya manusia. PAUD
merupakan peletak dasar pertumbuhan fisik, sosioemosional, bahasa, dan komunikasi sesuai
dengan keunikan perkembangan anak usia dini. Sebagai pendidikan yang sangat mendasar,
PAUD harus dilaksanakan oleh individu orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini
dikarenakan sasaran PAUD akan terus ada, sebagai konsekuensi adanya proses regenerasi.
Tingkat layanan pemerintah dan peranan masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD ditunjukkan
oleh Tabel 25. Perkembangan tingkat layanan pemerintah ditunjukkan dari tren jumlah lembaga
satuan PAUD negeri tiga tahun terakhir. Sedangkan perkembangan peranan masyarakat
ditunjukkan dari tren jumlah lembaga satuan PAUD dalam swasta tiga tahun terakhir.
Tabel 25. Jumlah Lembaga Satuan PAUD Tiga Tahun Terakhir
Satuan Pendidikan

Neg

2006
Swasta

Neg

2007
Swasta

Neg

2008
Swasta

TK/RA
KB/TPA
Total

Perkembangan PAUD. Perkembangan PAUD ditunjukkan oleh perkembangan APK PAUD
dalam tiga tahun terakhir, seperti tampak pada Tabel 26.
Tabel 26. APK PAUD menurut Jenis Satuan Pendidikan Tiga Tahun Terakhir
Satuan Pendidikan

2006

APK PAUD
2007

2008

TK/RA
KB/TPA
Total
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Distribusi jumlah desa berdasarkan APK PAUD ditunjukkan pada Tabel 27. Penyebaran PAUD
dan keterkaitannya dengan keseimbangan antara PAUD dan SD/MI dapat dilihat melalui APK
PAUD menurut tingkat desa/kecamatan.
Tabel 27. Distribusi Jumlah Desa Menurut APK PAUD
APK PAUD

Jumlah Desa

Persen

< 20
20 – 30
31 - 40
41 - 50
>50

Desa dengan APK PAUD kategori rendah ditunjukkan oleh Tabel 28. Melalui tabel ini dapat
diketahui apakah rendahnya APK PAUD terkait dengan kemiskinan masyarakat.
Tabel 28. Daftar Desa dengan APK PAUD Terendah
Kecamatan

Nama Desa

APK PAUD
< 0.20

Indeks
Kemiskinan

Kec A
Kec B
…

PROFIL PENDIDIKAN DASAR (SD/MI DAN SMP/MTs)
Profil pendidikan dasar difokuskan pada standar pelayanan
minimal maupun standar nasional. Undang-undang No.
32/2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan
bidang pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang
harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan
urusan wajib oleh daerah adalah merupakan perwujudan
otonomi yang bertanggungjawab, yang pada intinya
merupakan pengakuan/pemberian hak dan kewenangan
daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul
oleh daerah. Tanpa mengurangi arti serta pentingnya
prakarsa daerah dalam penyelenggaraan otonominya dan
untuk menghindari terjadinya kekosongan penyelenggaraan
pelayanan dasar kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten/
Kota wajib melaksanakan kewenangan dalam bidang tertentu,
termasuk didalamnya kewenangan bidang pendidikan.
Seiring dengan hal tersebut, untuk menyamakan persepsi
dan pemahaman dalam pengaktualisasian urusan wajib bidang kesehatan di kabupaten/kota,
disusunlah SPM (Standar Pelayanan Minimal).
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Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan alat Pemerintah pusat menjamin akses dan
mutu pelayanan dasar kepada masyarakat oleh pemerintah daerah dan sekolah-sekolah secara
merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib1. Ini adalah penting karena jika kabupaten
tertentu tidak bisa menyampaikan pelayanan dasar berdasarkan standar yang minimal dalam
bidang sosial masing-masing, maksudnya Kabupaten/Kota tersebut belum mampu/mempunuai
kemampuan menjadi Kabupaten sendiri. masalah ini sudah muncul dengan sekitar 130
Kabupaten/Kota yang mungkin harus digabung kembali dengan Kabupaten/administrasi
sebulumnya. Maksudnya, pejabat-pejabat di Kabupaten tidak dapat bebas untuk melakukan
‘apa aja’, tetapi menurut tata kelola pemerintahan, peraturan dan perundangan harus mencapai
beberapa standar dengan penyampaian pelayanan dasar, seperti pendidikan, sesuai dengan
UU No. 25/2007 tentang Pelayanan Publik. jika tidak bisa, tidak akan lagiberhak menjadi
kabupaten yang terpisah dari daerah lain.
Prinsip-prinsip SPM sesuai dengan PP No. 65/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM
diterapkan pada urusan wajib
1. Diberlakukan untuk seluruh daerah kabupaten/kota,
2. Menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar,
3. Merupakan indikator kinerja dan bukan standar teknis,
4. Bersifat

sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka,
dipertanggungjawabkan, mempunyai batas waktu,

terjangkau

dan

dapat

5. Ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar,
6. Ditetapkan sesuai perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan,

kelembagaan dan personil.
Penerapan Standar Pelayanan Minimal:
1. Pemerintah daerah menerapkan SPM sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan

menteri,
2. SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi salah satu acuan bagi pemerintah

daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran,
3. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan

pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian spm sesuai dengan
peraturan menteri,
4. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam rpjmd dan Renstra SKPD,
5. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam RENJA SKPD, kebijakan umum

anggaran, RKA SKPD sesuai klasifikasi belanja daerah, dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah.
Khusus untuk bidang pendidikan dasar, Kementerian Pendidikan Nasional telah mengeluarkan
Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional No. 15/2010 tentang Standar pelayanan
Minimal (SPM) bidang pendidikan dasar. Standar pelayanan minimal merupakan ketentuan
tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/
Kota, sehingga SPM juga merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui
jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. SPM harus
dicapai pada 2013 dan merupakan tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
Standar Pelayanan Minimal yang dimaksud dalam Permen tersebut adalah sbb:

1 Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 32/2004
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Tabel 29. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR
Jenis
Pelayanan
Dasar
I.

No.
Indikator
Pencapaian
(IP)

Indikator

SPM Kabupaten/kota

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
praktik 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.

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.

Pendidik
dan Tenaga
Pendidikan
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II. SPM Satuan Pendidikan
Sarana dan
Prasarana

Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan

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.

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 Kandtor Kementerian Agama di
kabupaten/kota pada setiap akhir semester.

13

Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)

Manajemen
Sekolah
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Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS adalah pengelolaan sekolah dengan menyerasikan
sumber daya secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua pemangku kewajiban
(kepentingan) dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Dasar penerapan MBS adalah Permendiknas No. 20 /2003. Pemerintah Kabupaten/Kota harus
merancang dan mundukung pelaksanaan program MBS sehingga MBS sudah diterapkan dengan
optimal dan sesuai dengan tujuan nasional.
Implementasi MBS juga mencakup komponen proses mengajar-belajar dan peran serta
masyarakat. Indikator MBS dalam PSM antara lain sebagai berikut:
1. Komite sekolah berfungsi baik,
2. Memiliki rencana kerja tahunan,
3. Memiliki laporan tahunan,
4. Dll.

PROFIL JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA/MA/SMK)
SMA/MA
Analisis situasi pada jenjang SMA hampir sama dengan SMP, hanya beberapa indikotor harus
dirinci menurut jurusan/bidang keilmuan yang ada di SMA, khususnya pada kelas 2, yaitu
jurusan IPA, IPS, dan Bahasa.
Kebutuhan guru akan bervariasi sesuai dengan variasi jumlah rombongan belajar pada masingmasing jurusan/bidang keilmuan. Sebagai ilustrasi, jumlah jam belajar matematika berbeda
antara jurusan IPA dan Bahasa, demikian pula jam belajar Bahasa Indonesia berbeda pada
masing-masing jurusan. Selain berbeda jumlah jam pelajaran pada bidang ilmu dasar, juga
beragam dalam jenis mata pelajarannya, seperti terlihat pada Tabel 30.
Tabel 30. Sebaran Mata Pelajaran Pokok menurut Jurusan di SMA/MA
Mata Pelajaran
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Matematika
Fisika
Kimia
Biologi
Geografi
Ekonomi
Sosiologi
Sastra Indonesia
Bahasa Asing
Antropologi

IPA

4
4
4
4
4
4

Jurusan
IPS

Bahasa

4
4
4

5
5
3

3
4
3
4
4
2

Indikator lain seperti AMK, APTS, dan mutu lulusan harus dirinci menurut jurusan, seperti
tampak pada Tabel 31.
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Tabel 31. Berbagai Indikator berdasarkan Jurusan di SMA/MA
Indikator
APK
APM
AMK
APS
Rasio Guru-Rombel
Rasio Buku-Siswa
Rasio Siswa-Rombel
Rata-Rata UN

IPA

Jurusan
IPS

Bahasa

SMK
Analisis situasi untuk SMK lebih rumit karena jumlah bidang keahliannya lebih banyak dan
unit analisis yang paling memungkinkan hanya pada tingkat kelompok bidang keahlian seperti
SMK Teknologi, SMK Bisnis, dan SMK Pariwisata. Semua indikator pendidikan dirinci menurut
kelompok keahlian tersebut, seperti Tabel 32.
Tabel 32. Berbagai Indikator berdasarkan Kelompok Keahlian di SMK
Indikator
APK
APM
AMK
APS
Rasio Guru-Rombel
Rasio Buku-Siswa
Rasio Siswa-Rombel
Rata-Rata UN

Teknologi

Kelompok Keahlian pada SMK
Bisnis
Pariwisata

Jika masing-masing kelompok keahlian pada SMK jumlahnya sangat sedikit, maka sebaiknya
menggunakan RPS/RKS pada masing-masing SMK, tinggal memilah program mana yang dapat
dilakukan langsung oleh sekolah dan program mana yang lebih efisien dan efektif jika dilakukan
pada tingkat kabupaten/kota.
Analisis kebutuhan pengembangan SMK harus dikaitkan dengan potensi daerah masing-masing,
bahkan SMK dapat dikembangkan menjadi sekolah berkeunggulan lokal.
Profil Pendidikan Non-formal
Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan
pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan
kepribadian profesional.
Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini,
pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain
yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
Penyiapan profil pendidikan non-formal ini bertujuan memberikan gambaran tentang layanan
pendidikan jalur pendidikan non-formal saat ini di kabupaten/kota.
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Profil ini akan memberikan manfaat bagi
tim penyusun Renstra pendidikan untuk
mengetahui data dasar atau kondisi saat
ini tentang status dan perkembangan
pendidikan non-formal di kabupaten
atau kota setempat. Gambaran tersebut
akan membentuk dasar bagi langkah
berikutnya dalam proses perencanaan,
sehingga lebih mudah untuk merumuskan
dan menetapkan isu-isu strategis
pendidikan yang akan diatasi.

Profil Pendidikan Kecakapan Hidup
Pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan
personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja
atau usaha mandiri.
Pada bagian ini disajikan informasi tentang perkembangan tiga (3) tahun terakhir terkait dengan
jenis dan jumlah peserta didik program pendidikan kecakapan hidup.
Jumlah dan jenis program kecakapan hidup di kabupaten/kota sangat bervariasi, namun dapat
dikelompokkan menurut kelompok program, seperti tampak pada tabel berikut:
Tabel 33. Perkembangan Jenis dan Jumlah Peserta Didik Kecakapan Hidup 2006-2008
No.
1
2
3
4
5
6
7

Program Kecakapan
Hidup

L

2006
P

Jumlah Peserta Didik
2007
Jml
L
P
Jml

L

2008
P
Jml

Otomotif/Perbengkelan
Pertukangan
Tata rias
Akuntansi/Bisnis
Elektronik/Komputer
Otomotif/Perbengkelan
Lainnya ...... sebutkan
Jumlah

Pendidikan Keaksaraan
Pendidikan Keaksaraan adalah pendidikan yang diperuntukan bagi warga masyarakat yang
buta aksara. Profil pendidikan juga difokuskan pada Peningkatan Akses Pendidikan Keaksaraan.
Peningkatan Akses Pendidikan pada tingkat ini adalah untuk menjawab pertanyaan: bagaimana
angka melek aksara penduduk usia 15-44 tahun?
Pertama-tama kita akan melihat bagaimana perkembangan tingkat buta aksara selama tiga
tahun terakhir. Pertanyaan kuncinya adalah apakah tingkat buta aksara menjadi lebih kecil,
tetap stabil, atau bertambah selama tiga tahun terakhir.
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Tabel 34. Tingkat Buta Aksara Kabupaten/Kota Menurut Desa dan Kecamatan
Kecamatan ...................
No.
Desa
L

2006
P
Jml

L

2007
P
Jml

L

2008
P
Jml

Tren
(+/-%)

1.
2.
3.
....
Jumlah

Identifikasi desa-desa DENGAN ANGKA buta aksara (ABA) tinggi
Tabel 35. ABA pada Tingkat Desa
ABA (%)

Jumlah Desa

Persen

> 9.0
8.0 -9.0
7.0 – 8.0
6.0 – 7.0
<5
Total

100%

Layanan pendidikan keaksaraan dapat dilihat dari ketersediaan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan tutor keaksaraan. Jumlah dan jenis
layanan keaksaraan ini dapat dirinci menurut kecamatan sebagai berikut:
Tabel 36. Jenis Layanan Pendidikan Keaksaraan
Kecamatan

Jumlah Penyandang
Buta Aksara

PKBM

TBM

Tutor
Keaksaraan

Pendidikan Kesetaraan
Pada bagian ini perlu disajikan perkembangan jumlah peserta didik tiga tahun terakhir menurut
jenjang dan sumber pendanaan. Sumber pendanaan penting disajikan untuk melihat kontribusi
kabupaten/kota pada program pendidikan non-formal. Tabel berikut memberikan gambaran
tentang perkembangan jumlah peserta didik program kesetaraan.
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Tabel 37. Perkembangan Jenis dan Jumlah Peserta Didik Program Keseteraan 2006-2008
No

Program Kecakapan
Hidup
L

1
2
3

2006
P
Jml

Jumlah Peserta Didik
2007
L
P
Jml
L

2008
P
Jml

Paket A
Paket B
Paket C
Jumlah

Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penerapan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen berdampak besar pada pengelolaan SDM di
tingkat daerah. Untuk mengelola sumber daya manusianya secara efektif, daerah membutuhkan
data guru yang terperinci. Hal ini menuntut adanya sistem informasi berbasis guru. Belakangan
ini sistem informasi tersebut sedang diperkenalkan di tingkat daerah. Sistem ini disebut Nomor
Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Karena data ini sedang dalam penyusunan, para
perencana di tingkat daerah harus mempersiapkan perencanaan untuk SDM sebagai bagian
dari Renstra Dinas Pendidikan berdasarkan tabel di bawah ini. Pada saat sistem baru tersebut
sudah diterapkan di tingkat daerah, para perencana di daerah akan memiliki informasi yang
jauh lebih rinci untuk menentukan rencana pengembangan SDM.
Tabel di bawah ini akan membantu menjawab pertanyaan berikut: Berapa jumlah guru yang
dimiliki daerah, berapa yang perempuan, dan bagaimana jenjang pendidikan dan status?
Tabel 38. Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan, Status Guru, dan Jenis Kelamin
Jenjang Pend
Status guru

SD

L

SMP
P

L

SMA / SMK
P

L

P

Jumlah
L

P

PNS
Non PNS
Jumlah

Berapa guru yang harus ditingkatkan kualifikasinya menjadi D-IV/S1?
Sebagai implikasi dari UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, guru SD sampai dengan
SMA/SMK harus berkualifikasi S1/D-IV, untuk itu tingkat pendidikan guru harus dirinci agar
perencanaan peningkatan kualifikasi guru lebih jelas.
Tabel 39. Distribusi Tingkat Pendidikan Guru
Pendidikan Guru
SLTA
D1
D2
D3/SM
S1/D-IV
Paskasarjana (S2)
Total

54 |

Langkah 3

Jumlah Guru

Persen

Kemendiknas / UNICEF / EU

Bagaimana distribusi usia guru dan kapan mereka akan memasuki pensiun? Mengetahui umur
guru berkaitan dengan proyeksi pemenuhan kebutuhan guru yang diakibatkan oleh masa
pensiun.
Tabel 40. Distribusi Usia Guru
Usia Guru
<40
40 – 45
46 – 50
51 – 55
>55
Total

Jumlah guru

Persen

Guru yang berusia lebih dari 55 tahun adalah guru yang akan pensiun empat tahun ke depan.
Adanya data proyeksi jumlah guru yang akan pensiun sangat penting untuk mengantisipasi
kekosongan guru secara mendadak. Guru yang berada dalam kelompok ini perlu didaftar
menurut sekolah, masa kerja, golongan, status kepegawaian, dan alamat lengkap.
Tabel 41. Daftar Guru dengan Usia > 55 Tahun
Usia Guru > 55
tahun
60 tahun
59 tahun
58 tahun
57 tahun
56 tahun
Total

Jumlah
Guru

Masa Pensiun
Pensiun
Pensiun
Pensiun
Pensiun
Pensiun

tahun ini
satu tahun ke depan
dua tahun ke depan
tiga tahun ke depan
empat tahun ke depan

Catatan: lakukan identifikasi guru-guru tersebut bertugas di sekolah mana, lengkap dengan alamat
sekolahnya.

Sudah berapa lamakah mereka mengajar? Masa kerja guru perlu diindentifikasi berkaitan
dengan program pengembangan staf, terutama dengan peluang kesempatan untuk mengikuti
berbagai pelatihan dan pengembangan profesi lainnya.
Tabel 42. Distribusi Masa Kerja Guru
Masa Kerja sebagai Guru

Jumlah Guru

Persen

<5
5–9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
>24
Jumlah

Biasanya pangkat/golongan guru SD tertinggi sampai dengan golongan IVa, karena untuk naik
pangkat dari IVa ke IVb mereka harus membuat karya tulis. Untuk itu diperlukan perencanaan
yang matang tentang bagaimana mempersiapkan mereka untuk naik pangkat, dengan cara
mengidentifikasi golongan mereka.
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Tabel 43. Distribusi Pangkat/Golongan Guru
Rata-rata
Masa Kerja

Masa Kerja sebagai Guru

Jumlah Guru

Persen

< Iva
IVa
Ivb
Jumlah

Untuk menetapkan prioritas dan kelayakan peningkatan kualifikasi diperlukan daftar guru yang
belum D4/S1 dilengkapi dengan usia dan tempat tugas. Hal ini penting karena berkaitan dengan
nilai tambah bagi sekolah.
Tabel 44. Daftar Guru dengan Pendidikan < D4/S1
Nama Guru

Pendidikan

Usia

Tempat Tugas

Golongan

Pada jenjang SMP/SMA/SMK, selain tingkat pendidikan, perlu diidentifikasi kesesuaian antara
latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diajarkan sekarang. Hal ini penting
mengingat masih ada banyak guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan
latar belakang pendidikannya. Untuk menjaring situasi tentang masalah tersebut perlu dibuat
instrumen khusus, karena melalui kuesioner yang ada selama ini kondisi tersebut tidak dapat
diketahui.
Tabel 45. Kesesuaian Latar Pendidikan Guru dengan Bidang yang Diajarkan
Guru Mata Pelajaran

Jumlah Guru

Guru yang
tidak sesuai

Rasio guru yang
tidak sesuai

Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Matematika
Fisika
Biologi
Kimia
Geografi
Sejarah Budaya
Ekonomi
Sosialogi

Pada contoh di bawah, perbandingan tingkat pendidikan guru SD/MI dengan guru SMP/MTs
seperti yang tampak pada contoh jenjang pendidikan guru di salah satu kabupaten, menunjukkan
bahwa pada jenjang SD/MI, guru yang berpendidikan S1/D4 baru mencapai 20,6%; sedangkan
pada jenjang SMP/MTs mencapai 67%. Kesenjangan pendidikan guru SD/MI dan SMP/MTs
dengan persyaratan minimal pendidikan guru S1/D4 cukup besar.
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PROFIL BELANJA DINAS PENDIDIKAN
Konteks Kebijakan Pendidikan
Pendidikan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan rendahnya
kualitas pendidikan, manajemen sekolah, dan perencanaan pendidikan yang kurang efisien,
serta lemah dan tidak terstandarnya pelatihan bagi guru. Lagipula, proses desentralisasi
juga memunculkan tantangan tersendiri terkait dengan kapasitas pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan pendidikan dasar.
Dalam konteks ini, sejak lebih dari lima tahun yang lalu telah dimulai sebuah reformasi kebijakan
dan operasional untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan – termasuk
manajemen dan tata kelola (governance)—sejalan dengan agenda Pendidikan untuk Semua
(Education for All) dan Millenium Development Goals (MDGs) di bidang pendidikan.
Secara umum ada tiga pilar pembangunan pendidikan di Indonesia, yakni peningkatan akses,
peningkatan kualitas dan pencitraan publik yang esensinya merupakan upaya untuk mendorong
akuntabilitas (untuk detail yang lebih rinci untuk kebijakan nasional dan ber tujuan untuk
meningkatkan mutu muntu semua anak Indonesia dapat melihat Renstra Nasional, Kemdiknas,
2011-2014 yang ditempel dengan buku ini dalam CD).

Peningkatan Akses. Untuk meningkatkan akses penduduk terhadap pendidikan, sudah
banyak yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain yang paling menonjol adalah pembangunan
gedung-gedung sekolah melalui program Inpres pada era tahun 1980-an, program sekolah
terbuka, program Kejar Paket A/B/C, serta program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak
tahun 2005. Secara spesifik, program BOS bertujuan untuk meminimalkan atau menghilangkan
hambatan finansial bagi siswa, sehingga tidak ada siswa yang terganggu proses belajarnya
karena masalah ekonomi. Program BOS juga diharapkan dapat mengurangi hambatan bagi
keluarga miskin untuk menyekolahkan anak-anaknya (barrier to school).
Kebijakan pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan akses semakin dipertegas dengan kebijakan
sekolah gratis sejak tahun 2009. Dengan adanya kebijakan sekolah gratis, siswa/orang tua tidak
lagi dibebani kewajiban untuk menanggung biaya operasional di sekolah. Dalam PP No. 47/2008
tentang Wajib Belajar dan PP No. 48/2008 tentang Pembiayaan Pendidikan dinyatakan bahwa
biaya operasional untuk SD/MI dan SMP/MTs peserta program Wajib Belajar menjadi tanggung
jawab pemerintah. Hal ini merupakan penegasan dan penjelasan atas apa yang tertuang dalam
UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pemerintah (bersama pemerintah
daerah) menjamin terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
Upaya meningkatkan akses penduduk terhadap pendidikan juga dapat dilakukan melalui
bantuan untuk biaya personal2 bagi keluarga tidak mampu. Program yang banyak dilakukan
(baik oleh pemerintah maupun beberapa pemerintah daerah) adalah pemberian beasiswa bagi
anak-anak dari keluarga tidak mampu. Program Keluarga Harapan (PKH), yang pada dasarnya
merupakan program conditional cash transfer yang dikaitkan dengan sektor pendidikan dan
kesehatan, juga dirancang antara lain untuk membantu keluarga miskin agar tetap mampu
menyekolahkan anak-anaknya.

Peningkatan Mutu. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk mendorong peningkatan mutu
pendidikan, antara lain melalui penerapan praktik-praktik yang baik (good practices) di bidang
pendidikan, penetapan standar pelayanan minimal, dan peningkatan kapasitas penyelenggara
pendidikan.
2 Menurut PP No. 19/2005, biaya personal adalah biaya yang harus ditanggung oleh peserta didik.
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Program peningkatan mutu pendidikan juga dilakukan melalui berbagai upaya. Selain pusatpusat pelatihan guru yang tersebar di berbagai lokasi, pemerintah telah membentuk Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di tingkat provinsi untuk memfasilitasi kebutuhan
peningkatan mutu pendidikan di daerah, khususnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
Program sertifikasi guru juga dapat dipandang sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas
pendidikan.
Upaya lain yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan adalah penetapan Standar
Nasional Pendidikan (SNP) melalui berbagai Permendiknas. Selain itu, pemerintah juga telah
menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yang dipahami sebagai proses
untuk menuju SNP. Dengan adanya SPM, diharapkan ada jaminan bahwa setiap warga negara
akan mendapatkan pelayanan pendidikan dasar minimal yang sama. Yang menjadi pertanyaan
berikutnya adalah bagaimana konsekuensi biaya, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di
tingkat sekolah, atas SPM tersebut.

Pencitraan Publik. Seperti disampaikan di bagian terdahulu, pencitraan publik pada dasarnya
merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas di semua level di sektor pendidikan. Upaya
tersebut antara lain dilakukan dengan memberi kesempatan kepada semua pemangku kewajiban
(kepentingan) / untuk terlibat secara aktif dan positif dalam pembangunan pendidikan. Partisipasi
masyarakat juga diperlukan untuk ikut menjaga agar kebijakan pemerintah kabupaten/kota
selalu konsisten dengan kebijakan pemerintah (pusat), termasuk di dalamnya konsisten dengan
tiga pilar pembangunan pendidikan tersebut di atas.
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Kebijakan Anggaran Pendidikan 2008-2009
Tabel 46 di bawah ini menggambarkan struktur alokasi belanja berdasarkan kelompok urusan
pemerintah daerah kabupaten Hijau Sejuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.
Tabel 46. Belanja Berdasarkan Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan
KELOMPOK URUSAN
Pendidikan
Pendidikan
Kesehatan
Kesehatan

Ekonomi

Ekonomi
Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Fasum / Perumahan
Fasum / Perumahan
Pariwisata & Budaya
Parisata & budaya
Perlindungan Sosial
Perlindungan Sosial
Trantib
Trantib

Pelayanan Umum

ORGANISASI
Pendidikan
Pemuda & Olah raga
Kesehatan

2008
BELANJA
LANGSUNG

2009
BELANJA
LANGSUNG

2010
BELANJA
LANGSUNG

31,358,420,060
2,296,836,000
33,655,256,060
34,570,204,731

50,926,025,560
2,296,836,000
53,222,861,560
42,804,206,331

48,446,021,100
1,005,150,000
49,451,171,100
27,646,009,600

34,570,204,731
7,650,000,000
2,293,857,950
1,390,035,480
15,754,917,390
2,484,194,000
6,240,403,377
356,792,600
1,353,919,000
37,524,119,797

42,804,206,331
8,330,434,000
2,593,857,950
1,601,769,280
22,366,172,920
4,118,411,000
14,096,664,377
381,685,100
5,361,245,400
58,850,240,027

27,646,009,600
7,981,595,000
2,676,430,110
2,549,470,430
16,461,592,045
9,102,999,000
8,231,941,329
1,263,240,100
811,358,100
49,078,626,114

3,289,460,000
3,289,460,000
154,384,324,999
2,200,000,000
154,384,324,999
2,462,510,000

6,030,985,000
6,030,985,000
244,473,283,900
5,768,994,000
250,242,277,900
2,462,510,000

583,413,000
5,795,900,000
6,379,313,000
136,857,669,999
16,127,425,000
152,985,094,999
8,000,345,000

2,462,510,000
4,338,317,610
5,754,150,000
4,310,716,755
14,403,184,365

397,950,000
2,860,460,000
4,582,897,610
10,120,940,000
5,192,836,755
19,896,674,365

8,000,345,000
3,913,957,610
4,364,025,000
12,855,060,710
21,133,043,320

6,139,206,563
6,139,206,563
12,230,515,750
117,118,033,604
6,987,830,400

8,404,916,238
8,404,916,238
18,628,569,750
179,645,325,521
5,789,376,172

14,791,491,288
14,791,491,288
11,856,345,500
199,723,125,912
5,785,551,902

136,336,379,754

204,063,271,443

217,365,023,314

420,302,136,269

643,515,432,864

6,830,117,735

Keluarga Berencana
Perhubungan
Tenaga Kerja
Koperasi dan UKM
Pertanian
Kehutanan
Kelautan dan Perikanan
Perdagangan
Perindustrian
Penataan Ruang
Lingkungan Hidup
Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat
Kebudayaan
Pariwisata
Kependudukan & Capil
Pemberdayaan Desa
Sosial
Kesatuan Bangsa & Politik
Dalam Negeri
Perencanaan Pembangunan
Pemerintahan Umum
Kepegawaian
Statistik
Kearsipan

Pelayanan/Administrasi
Umum

Komunikasi & Informasi

JUMLAH

Dari tabel di atas tampak bahwa pada tahun 2009 jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2008,
urusan yang menjadi prioritas daerah kecuali pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan,
ekonomi fasilitas umum dan perumahan, alokasinya menurun.
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Sementara itu, urusan yang tidak menjadi prioritas daerah seperti lingkungan hidup, pariwisata
dan budaya, perlindungan sosial dan Trantip, tren nominal alokasinya naik. Kebijakan alokasi
belanja tersebut tentu akan menghambat pencapaian target pada program yang menjadi
prioritas daerah. Seharusnya jika total belanja daerah diperkirakan turun nominalnya, urusan
yang menjadi prioritas daerah seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan fasilitas umum tetap
memperoleh alokasi yang lebih dibandingkan dengan urusan yang tidak menjadi prioritas daerah.
Jika tidak, maka berat rasanya bagi Kabupaten Hijau Sejuk untuk dapat segera mewujudkan
cita-cita daerah seperti yang tergambar dalam RPJMD 2006 – 2011, utamanya pada prioritas
pembangunan ke 1, 2, 3 dan 4 yaitu: peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,
ekonomi kerakyatan, pelayanan public, dan ketahanan pangan. Oleh karena itu patut
dipertanyakan, apa yang menjadi dasar kebijakan alokasi belanja seperti tersebut di atas.
Mengacu kepada dokumen APBD urusan pendidikan tahun 2008 sampai dengan tahun 2009,
dengan menggunakan analisis tren, didapati kecenderungan 2 (dua) tahun belanja urusan
pendidikan pada Dinas Pendidikan kabupaten Sukadamai, sebagai berikut:
Tabel 47. Perkembangan Belanja Dinas Pendidikan 2008-2009 Kabupaten Sukadamai
ANGGARAN
BELANJA
URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA
LANGSUNG

REALISASI
2009
272.716.768.383

SISA +(-)

%

APBD 2010

263.707.108.450

APBD-P
2009
303.795.205.325

31.078.436.942

89,8

324.830.362.200

202.178.734.000

214.393.902.000

207.697.151.331

6.696.750.669

96,9

232.118.214.000

61.528.374.450

89.401.303.325

65.019.617.052

24.381.686.273

72,7

92.712.148.200

APBD 2009

Dari Tabel 47 di atas maka didapat dilihat bahwa:
•

Pada perubahan APBD untuk tahun 2009, terdapat penambahan proyeksi belanja Dinas
Pendidikan lebih dari Rp. 40 milyar atau 15%. Dengan penambahan dana sebesar itu
ternyata tidak mampu untuk didayagunakan secara maksimal di mana menyebabkan
adanya sisa belanja lebih dari Rp. 31 Milyar atau dengan tingkat serapan realisasi 89%,

•

Pembelanjaan Langsung mengalami penyerapan anggaran yang rendah, di mana masih
menyisakan anggaran sebesar Rp. 24 Milyar. Yang artinya hanya 72,7% anggaran yang
dapat di alokasikan untuk Belanja Langsung,

•

Dari analisis Tabel di atas juga dapat di lihat bahwasannya penambahan anggaran pada
realisasi, tidak berdampak signifikan terhadap kinerja pelayanan publik pendidikan yang
dapat dilihat dari besarnya sisa anggaran.

Muncul pertanyaan besar dari kondisi diatas, ”Mengapa tinggi pencapaian Belanja tidak Langsung
(Gaji Pegawai, tunjangan, tambahan penghasilan) tidak berdampak kepada optimalisasi kepada
belanja langsung (Belanja Program/Kegiatan Dinas Pendidikan)?”
Kebijakan Anggaran Pendidikan 2009-2010
Tabel 48. Peningkatan Belanja Dinas Pendidikan 2010 (contoh)
BELANJA
LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
TOTAL
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APBD 2009

APBD 2010

KENAIKAN

%

9.544.963.00

21.121.811.008

11.567.848.008

121

24.671.944.100
27.311.467.350
61.528.374.450

33.530.495.042
36.689.407.450
91.341.713.500

8.858.550.942
9.377.940.100
29.813.339.050

36
34
48
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BAGAN 8. Komposisi Belanja Langsung Diknas Suka Damai 2008-2009

Pada BAGAN 8 di atas, Belanja Alokasi Langsung teralokasi ke dalam tiga komponen belanja:
Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Dibandingkan dengan belanja
tahun 2009 kenaikan mencapai 121%, sementara kenaikan belanja barang dan jasa sebesar
36% dan Belanja Modal 34%, yang di sebutkan pada Tabel 48 di atas.
Di dalam struktur program terlihat bahwa pada tahun 2010 terdapat banyak penambahan
program. Sayangnya, meski tidak begitu banyak menyerap anggaran 2010, penambahan ini
banyak yang lebih berorientasi pada program untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.
Analisis kebijakan sektor pendidikan
Analisis kebijakan sektor pendidikan mencakup analisis terhadap kebijakan pembiayaan
pendidikan yang saat ini berlaku dan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan baru yang dapat
berdampak pada jenis program/kegiatan yang dapat didanai dan besarnya nilai pendanaan di
masa mendatang. Di berbagai tingkat pemerintahan, hal ini berarti menganalisis dokumendokumen sebagai berikut:

Pemerintah Pusat. Strategi Pembiayaan Program Prioritas (Rencana Strategis/Renstra
Kementerian Pendidikan Nasional/Kemdiknas), termasuk Proyeksi Anggaran Kemdiknas
berdasarkan program tahun 2005-2009 dan dokumen-dokumen Renstra lain yang sejenis (jika
ada).
Pemerintah Provinsi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi.
Pemerintah Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten/ Kota.
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LANGKAH 4 – MERUMUSKAN ISU STRATEGIS
Kenalilah musuh Anda, kenalilah diri Anda, kemenangan
Anda pun tidak terancam Kenalilah medannya, kenalilah cuacanya, kemenangan
Andapun menjadi lengkap
Sun Tzu, “The Art of War”

Secara umum panduan langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang
pengertian dan tahapan perumusan isu strategis. Secara khusus, panduan langkah ini
bertujuan untuk meningkatkan pemahanan tentang:
1. Pengertian isu-isu strategis,
2. Manfaat analisis isu strategis,
3. Tahapan perumusan isu strategis.

Kegiatan mengidentifikasi isu-isu strategis merupakan
basis atau landasan dalam proses penyusunan Renstra
berbasis hak. Isu-isu pendidikan di kabupaten/kota
sangat banyak, oleh sebab itu perlu dilakukan analisis
untuk menentukan isu-isu mana yang merupakan isu
strategis. Isu-isu strategis tersebut selanjutnya akan
menjadi dasar atau landasan dalam merumuskan
langkah-langkah selanjutnya. Perumusan isu yang tidak
seksama dapat menghasilkan kebijakan dan langkah
yang tidak tepat.
Dalam panduan langkah ini akan dijelaskan tentang
pengertian dan manfaat analisis isu strategis, dan tahap
demi tahap dalam merumuskan isu strategis.
Pengertian dan manfaat analisis Isu Strategis
Secara singkat, isu strategis dapat diartikan sebagai pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar
yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus ditanggapi untuk menuju kondisi terbaik
yang diinginkan dan memenuhi hak anak sebaik baiknya dalam waktu terbatas. Berdasarkan
pengertian ini, maka isu strategis pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu kebijakan yang
mendasar yang diperlukan atau tantangan kritis terkait dengan pelayanan pendidikan yang
memiliki pengaruh penting. Isu strategis merupakan landasan untuk pengembangan strategi
untuk mencapai tujuan. Isu strategis berbeda dengan isu kritis. Isu kritis adalah isu yang
penting tetapi mungkin sesuatu yang muncul tiba-tiba. Isu strategis adalah isu yang penting,
berorientsasi ke depan, dan berpijak dari kondisi riil sekarang.
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Dengan proses identifikasi dan analisis isu strategis, akan diperoleh beberapa manfaat sebagai
berikut:

Manfaat Pertama, perhatian dapat difokuskan kepada apa yang benar-benar penting
untuk anak-anak. Arti “penting” dari manfaat ini janganlah diremehkan. Orang-orang penting
pembuat keputusan dalam organisasi biasanya menjadi korban “peraturan 80:20” – mereka
menghabiskan 80% dari waktu mereka untuk 20% tugas yang kurang penting. Sementara
mereka juga jarang membahas masalah penting yang dihadapi. Selain itu, mungkin muncul
beberapa keinginan yang tidak relevan untuk pemenuhan hak anak. Dengan identifikasi isu
strategis maka dapat dikenali empat macam isu (a) isu-isu yang tidak dibutuhkan tindakan
sekarang; (b) isu yang dapat ditangani secara regular, (c) isu yang memerlukan tanggapan
segera dan karenanya tidak bisa ditangani dengan cara yang rutin, dan; (d) isu yang tidak
terkait dengan atau yang akan mempromosikan hak anak untuk pendidikan yang bermutu.
Manfaat kedua, difokuskan kepada isu, bukan semata pada jawaban. Perlu dicatat bahwa
semua konflik serius yang sering muncul adalah tentang solusi terhadap masalah tanpa kejelasan
mengenai apa masalahnya. Konflik semacam itu biasanya berakibat pada perebutan kekuasan
dan bukan pada pemecahan masalahnya.
Manfaat ketiga, dapat mendorong organisasi untuk berubah. Organisasi jarang berubah
kecuali kalau organisasi tersebut merasa ada kebutuhan untuk berubah, ada tekanan yang
membutuhkan perubahan. Isu-isu strategis yang muncul dari analisis faktor internal dan
eksternal dapat memberikan tekanan yang tepat untuk memusatkan perhatian pada perlu
tidaknya perubahan atau meningkatkan kapasitas internal untuk menyampaikan pelayanan
yang lebih baik. Para pengambil keputusan akan secara khusus memperhatikan isu-isu strategis
yang akan membawa konsekuensi besar jika isu tersebut tidak diperhatikan.
Manfaat keempat, dapat memberikan petunjuk yang bermanfaat tentang bagaimana
memecahkan isu tersebut. Dengan menyatakan secara tepat bagaimana mandat, misi serta
faktor internal dan faktor eksternal yang dihadapi maka seseorang mendapatkan wawasan
tentang cara yang mungkin untuk menyelesaikan isu tersebut.
Manfaat kelima, proses perencanaan strategis dapat lebih nyata sesuai dengan masalah
dan tantangan yang dihadapi. Ketika situasi organisasi dan isu yang dihadapi menjadi jelas,
ketika konsekuensi kegagalan menghadapi isu itu dibahas, dan ketika perubahan perilaku yang
diperlukan untuk menyelesaikan isu mulai muncul, maka proses perencanaan strategis berbasis
hak menjadi tampak lebih nyata. Semakin orang menyadari bahwa penyusunan Renstra bisa
sangat nyata dalam konsekuensinya, semakin serius mereka untuk melakukannya.
BAGAIMANA MERUMUSKAN ISU STRATEGIS
Sebaiknya proses merumuskan isu strategis ini dilakukan dalam lokakarya yang melibatkan
beberapa pemangku kewajiban (kepentingan) pendidikan. Kelompok kerja dari Dinas Pendidikan
menyiapkan data dan analisis berkaitan dengan tren kinerja pelayanan pendidikan beberapa
tahun ke belakang serta tren proyeksi beberapa tahun ke depan.
Keterlibatan para pemangku kewajiban (kepentingan) dalam perumusan isu strategis ini sangat
penting dengan beberapa alasan antara lain:
1. Meningkatkan dan membangun kesadaran bersama tentang arti pentingnya pendidikan,
2. Memandang satu hal dari berbagai perspektif sehingga dicapai suatu pemahaman yang
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komprehensif,
3. Meningkatkan rasa memiliki atau rasa bertangungjawab para pemangku kewajiban

(kepentingan) untuk mencapai tujuan bersama sehingga mendorong keterlibatan
pemangku kewajiban (kepentingan) dalam pelaksanaannya, dan
4. Memperkuat legitimasi Dinas Pendidikan.

Uraian dibawah ini merupakan penjelasan tentang bagaimana merumuskan isu-isu strategis
tahap-demi tahap:
1. Pelajari dan pahami situasi eksternal yang meliputi: kependudukan, situasi politik, situasi

lingkungan, dan arah kebijakan pendidikan yang ada di Renstra Kemdiknas, Renstra
Dinas Pendidikan Propinsi, RPJMD Kabupaten/Kota (bila telah tersusun), arah kebijakan
Dinas lain di Kapupaten, serta dampaknya terhadap pengembangan pendidikan.
2. Periksa kembali hasil analisis tentang kinerja pelayanan pendidikan di kabupaten/kota

bersangkutan, kondisi saat ini dengan kondisi baik atau yang seharusnya. Misalnya,
saat ini 30% guru telah berkualifikasi S.1. atau D.IV. Bila proses ini dilakukan dalam
lokakarya, masing-masing bidang di Dinas Pendidikan memberikan presentasi tentang
profil kinerja pada bidangnya masing-masing untuk merangsang diskusi yang lebih
mendalam.
3. Rumuskan kondisi baik pelayanan pendidikan yang ingin dicapai. Misalnya: pada tahun

2013 semua guru (100%) harus berskualifikasi S1. Atau D.IV.
4. Lakukan analisis kesenjangan antara kondisi sekarang dengan kondisi baik yang

diinginkan. Rumusan kesenjangan inilah yang akan dijadikan sebagai suatu isu. Misalnya:
70 % guru masih perlu ditingkatkan kualifikasinya menjadi S.1. atau D.IV.
5. Ulangi proses nomor 3 dan 4 berkali-kali sehingga akan didapatkan beberapa rumusan isu

yang cukup. Usahakan isu teridentifikasi dari semua bidang yang ada di Dinas Pendidikan.
6. Kelompokkan isi-isu yang sudah teridentifikasi tersebut. Kelompok isu bisa berdasarkan

pembidangan di Dinas Pendidikan (PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan menengah, dll)
atau berdasarkan ranah pelayanan pendidikan seperti, Akses, Mutu, dan Tata Kelola.
7. Pada masing-masing kelompok isu, sepakati satu isu yang dianggap paling strategis,

kemudian isu lainnya dianalisis keterkaitanya/hubungannya dengan isu strategis yang
telah disepakati. Keterkaitan/hubungan bisa merupakan sebab atau akibat terhadap isu
strategis. Bila tidak ada keterkaitan/hubungan langsung, isu tersebut bisa menjadi isu
strategis yang lain.
8. Kembangkan analisis dengan mengidentifikasi penyebab yang menimbulkan adanya

kesenjangan tersebut. Misalnya: 1) banyak guru terutama di daerah yang jauh dari
kota dan terpencil kesulitan mengakses Perguruan tinggi, 2) Mahalnya biaya pendidikan
sehingga sulit terjangkau bagi banyak guru, 3) kurangnya insentif bagi guru yang
berusaha meningkatkan kualifikasi, 4) dan lain-lain.
9. Kembangkan lagi analisis dengan mengidentifikasi akibat dari isu bila tidak tertangani

dengan baik. Misalnaya : 1) Materi pelajaran kurang sesuai lagi dengan perkembangan
terkini, 2) teknik dan bahan pembelajaran kurang bervariasi, 3) dan lain-lain.
10. Lakukan langkah 7-9 untuk semua kelompok isu.

Bila proses ini dilakukan di dalam
lokakarya proses nomer 7-9 bisa dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil.

11. Gambarkan keterkaitan/hubungan antar isu dalam bagan seperti di bawah ini.
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BAGAN 9. Alur Merumuskan Isu Strategis
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LANGKAH 5 – MERUMUSKAN RENCANA STRATEGIS

Visi dapat memusatkan, mengarahkan, memotivasi, mempersatukan, dan bahkan
merangsang oraganisasi tertentu melakukan kinerja yang luar biasa. Pekerjaan seorang
perencana strategis adalah mengidentifikasi dan memproyeksikan visi yang jelas.
John Keane

Tujuan umum Langkah 5 ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para pemangku
kewajiban (kepentingan) di sektor pendidikan tentang konsep dan langkah perumusan
rencana strategis. Secara khusus langkah ini bertujuan untuk:
1. Menjelaskan pengertian tentang pengertian visi, misi, tata nilai, tujuan, strategi,

dan kebijakan,
2. Menjelaskan tentang langkah–langkah dalam penyusunan visi, misi, tata nilai,

tujuan, strategi, dan kebijakan.

Rencana strategis pada dasarnya berisi
tentang rumusan visi, misi, tujuan,
strategi, dan kebijakan. Kadang-kadang
ada yang menambahkan rumusan
tata nilai. Rencana strategis berbasis
pemenuhan hak anak sifatnya belum
operasional.
Pada langkah ini akan dijelaskan
pengertian, alasan kepentingannya,
prinsip dalam perumusannya dan tahapan
perumusannya.
Untuk
memberikan
gambaran yang lebih jelas, juga akan
disampaikan beberapa contoh.
Pengertian
Rencana strategis meliputi rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Pengertian dari
masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut:

Visi, menurut UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal
1, diartikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan. Visi merupakan deskripsi kualitatif arah suatu organisasi yang berisi pernyataan
ringkas, mencerminkan apa yang akan dicapai oleh organisasi, memberi kejelasan arah dan
fokus strategi, menumbuhkan komitmen dalam organisasi, dan berorientasi ke masa depan.
Visi mencerminkan apa yang akan dicapai organisasi dalam jangka panjang. Sifat Visi adalah
jangka panjang dan menjelaskan arah pembangunan.
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Visi memberi arah dan fokus yang jelas agar organisasi dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.
Dengan kata lain, Visi merupakan pandangan jauh ke depan kemana organisasi itu harus dibawa
agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif serta mampu menggerakkan anggota organisasinya
untuk komit terhadap visi tersebut.

Misi, menurut Pasal 1 UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan
visi. Misi menetapkan kerangka tujuan dan sasaran yang akan dicapai, mendukung pernyataan
visi, menjelaskan tujuan organisasi.
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan kerangka tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
Pernyataan misi mendukung visi, menjelaskan keberadaan organisasi, mencatat konsep tak
berwujud seperti etika dan pandangan masyarakat. Misi merupakan gambaran bagaimana
organisasi mencapai visi (tujuan baik).
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).

Tata nilai dapat diartikan sebagai seperangkat nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh
unsur organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Tata nilai merupakan
sejumlah nilai luhur yang diharapkan dapat digunakan sebagai landasan kerja, pembangkit
semangat, pemberi inspirasi, dan penuntun perilaku berkarya bagi seluruh sivitas. Nilai-nilai
(luhur) tersebut dijunjung tinggi oleh setiap anggota organisasi, dan menjadi dasar dan pondasi
dari organisasi dan anggotanya dalam “bekerja” dan “bersikap”. Tata nilai merupakan modal
instrinsik yang amat besar pengaruhnya bagi upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.
PENTINGNYA VISI DAN MISI
Sebuah pernyataan visi yang tepat bagi masa depan akan mampu menjadi akselarator kinerja
bagi organisasi tersebut sedangkan pernyataan misi yang tepat akan membawa organisasi
kepada suatu fokus yang menjelaskan eksistensi organisasi yang bersangkutan. Visi dan misi
yang tepat akan mendorong alokasi sumber daya organisasi sehingga pernyataan visi dan misi
tersebut harus selaras dengan amanah yang diembannya.
Namun, pada kenyataanya sebagian organisasi
membuat pernyataan misi semata-mata karena
mengikuti tren bukan karena kesadaran yang
tinggi. Sebagian penyusun strategis menghabiskan
hampir seluruh waktu setiap harinya pada hal-hal
administratif dan taktis.
Penyusunan strategis
berdasarkan perencanaan berbasis hak yang secara
tergesa-gesa menetapkan tujuan dan melaksanaan
sejumlah strategi sering melupakan pembuatan
pernyataan visi dan misi.
Visi penting untuk dirumuskan secara jelas karena akan mengarahkan dan mendorong semua
pemangku kewajiban (kepentingan) (pemerintah dan non-pemerintah) untuk memobilisasi dan
mengoptimalkan sumber daya. Visi yang jelas akan memudahkan dalam mobilisasi dan alokasi
sumber daya. Sebaliknya jika visi tidak jelas maka sumber daya pun tidak akan terkelola secara
optimal.
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Sedangkan misi dapat membantu, menjaga organisasi tetap fokus pada bidang garapan
utamanya. Misi juga merupakan dasar untuk membuat prioritas, strategi, rencana, dan
penugasan kerja. Misi merupakan titik awal untuk merancang pekerjaan-pekerjaan manajerial
dan yang paling penting adalah untuk merancang struktur manajerial. King dan Cleland
menyarankan agar organisasi-organisasi membuat pernyataan misi tertulis secara seksama dan
teliti karena sejumlah alasan bahwa pernyataan misi:
1. Memastikan adanya kesatuan tujuan dalam organisasi tersebut.
2. Menjadi landasan atau standar dalam mengalokasikan sumber daya organisasi.
3. Menciptakan iklim organisasi yang sama.
4. Sebagai acuan bagi setiap individu dalam memahami tujuan dan arah organisasi.
5. Memfasilitasi penerjemahaan tujuan-tujuan organisasi ke struktur kerja termasuk

penugasaan kepada bagian-bagian yang bertanggung jawab (dalam maupun diluar
organisasi).
6. Menjelaskan tujuan-tujuan organisasi dan menerjemahkan tujuan-tujuan tersebut

menjadi beberapa sasaran kegiatan yang memiliki parameter biaya, waktu, dan kinerja
yang dapat dinilai dan diawasi.
7. Pernyataan visi dan misi merupakan kendaraan yang efektif untuk berkomunikasi dengan

para pemangku kewajiban (kepentingan) internal dan eksternal yang penting.
8. Visi dan misi menguatkan komitmen organisasi terhadap kegiatan yang bertanggung

jawab, yang sejalan dengan kebutuhannya untuk mempertahankan dan melindungi
klaim-klaim dari orang-orang dalam organisasi akan suatu kelangsungan hidup yang
tahan lama, tumbuh, dan menguntungkan organisasi.
Prinsip-Prinsip Rumusan Visi Dan Misi
Pada hakikatnya merumuskan visi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan
baik yang hendak diwujudkan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi
harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama,
sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat.
Rumusan visi dan misi harus SMART, sehingga dapat digunakan sebagai acuan pembangunan
dan dapat diukur kinerjanya. Rumusan visi, misi SKPD harus sesuai Tupoksi, dan menunjang
visi dan misi daerah.
Rumusan visi harus jelas, sederhana sehingga mudah dipahami, mengembangkan kultur, nilainilai tertentu yang dapat menstimulasi para pemangku kewajiban untuk mencapainya.
Visi sejauh mungkin spesifik dan berakar pada kondisi dan situasi setempat dan disepakati oleh
semua pemangku kewajiban (kepentingan). Visi dan Misi yang dirumuskan harus:
1. Jelas,
2. Mudah dipahami,
3. Terarah,
4. Dapat dicapai,
5. Memberikan arahan dan nilai.
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Dalam rumusan Visi dan Misi SKPD, untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada
masyarakat pada masa yang akan datang yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan
hendaknya perlu juga mempertimbang asas penyelenggaran pelayan publik yang tertuang
dalam UU No. 25/2009 pasal 4 sebagai berikut:
1. Kepentingan umum,
2. Kepastian hukum,
3. Kesamaan hak,
4. Keseimbangan hak dan kewajiban,
5. Keprofesionalan,
6. Partisipatif,
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif,
8. Keterbukaan,
9. Akuntabilitas,
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan,
11. Ketepatan waktu, dan
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

TAHAPAN PROSES PERUMUSAN VISI DAN MISI
Proses merumuskan Visi dan Misi dapat dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan.
Pernyataan misi menjawab pertanyaan, “Apakah bisnis/urusan kita?”, sedangkan pernyataan visi
menjawab pertanyaan “Ingin menjadi apakah kita?”. Mengajukan pertanyaan, “Apakah bisnis/
urusan kita?” sama dengan menanyakan “Apakah misi kita?”. Pernyataan tujuan inilah yang selalu
ada dan yang membedakan sebuah organisasi dari banyak organisasi lainnya. Oleh karena itu,
pernyataan misi adalah suatu deklarasi mengenai “alasan keberadaan” suatu organisasi.
Proses membuat pernyataan misi harus menciptakan “ikatan emosi” dan “kepekaan” antara
organisasi dan para anggotanya. Ikatan emosional ini terbentuk jika seseorang secara pribadi
mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai dasar dan organisasi, sehingga mengubah
kesepakatan dan komitmen dalam tataran kognitif terhadap strategi menjadi rasa peka terhadap
misi. Ada perbedaan antara visi dan misi, visi adalah “Keadaan masa depan suatu organisasi
yang mungkin terjadi dan diinginkan” yang mencakup tujuan-tujuan khusus, sedangkan misi
lebih terkait dengan perilaku dan masa kini.
Penyusunan strategis berdasarkan perencanaan berbasis hak pada dasarnya adalah proses Socratic.
Setidaknya ada enam pertanyaan untuk merumuskan visi dan misi. Pernyataan yang sebenarnya
haruslah berasal dari pembahasan yang ditujukan untuk menjawab enam pertanyaan.
Enam pertanyaan itu adalah:
1. Siapakah kita?
2. Secara umum, kebutuhan dasar politik dan sosial apakah yang ingin kita penuhi atau

persoalan politik atau sosial apakah yang ingin kita pecahkan?
3. Secara umum, apa yang ingin kita lakukan untuk mengenal atau mengantisipasi dan

menanggapi kebutuhan atau masalah ini?
4. Bagaimana kita memberi tanggapan kepada pemangku kewajiban (kepentingan) kunci kita?
5. Apa filosofi kita dan apa nilai-nilai inti kita?
6. Apa yang membuat kita berbeda atau unik?
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Secara praktis, proses merumuskan visi dan misi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Mengkaji rumusan visi-misi yang ada di Renstra Kabupaten/Kota,
2. Mengkaji rumusan visi-misi yang ada di RPJMD,
3. Mengkaji rumusan visi-misi yang ada di Renstra Dinas Pendidikan Propinsi,
4. Mengkaji rumusan visi-misi yang ada di Renstra Kementerian Pendidikan Nasional,
5. Mereviu mandat yang diemban dalam TUPOKSI Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
6. Merumuskan

Visi-Misi dengan proses mengajukan beberapa pertanyaan dasar
sebagaimana diuraikan di atas, seperti: Siapa kita? Apa tujuan kita? Masalah utama apa
yang kita perlu tangani? Apa yang membuat kita unik atau berbeda sebagai organisasi?
Nilai-nilai utama apa yang akan memandu kita mencapai misi?

Contoh Pernyataan visi
Berikut ini beberapa contoh pernyataan Visi dari beberapa instansi. Nilai dan diskusikanlah
apakah pernyataan visi berikut sudah memenuhi kriteria rumusan visi-misi yang baik atau
belum.
Contoh 1: Visi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota “X”

“Terwujudnya pendidikan yang merata, berkualitas, kompetitif, dan dilandasi oleh kilainilai kearifan lokal.”
Contoh 2: Visi Pemerintah Propinsi “J”

”Terwujudnya Kota J sebagai ibukota negara yang manusiawi, efisien, dan berdaya saing
global, dihuni oleh masyarakat yang partisipatif, berakhlak, sejahtera, dan berbudaya,
dalam lingkungan kehidupan yang aman”
Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kota J sebagai ibukota negara dan kota perdagangan dan jasa hendaknya memiliki daya

saing global dan mampu menjalankan fungsinya secara efisien, sehingga representatif
dipandang dari kepentingan nasional dan internasional.
2. Kota J hendaknya dihuni warga kota yang sejahtera, berakhlak, berbudaya dan berdisiplin

tinggi, produktif setta memiliki kecintaan dan komitmen untuk berpartisipasi dalam
membangun kotanya.
3. Kota J hendaknya memiliki penataan kota dan lingkungan yang baik dan manusiawi,

agar dapat lebih menjamin dinamika kehidupan berkelanjutan.

Contoh Pernyataan Misi
Contoh 1: Misi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota “X”
•

Mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada kelompok sasaran (satuan pendidikan/
masyarakat) yang memerlukan perhatian khusus.

•

Mewujudkan pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah.

•

Mewujudkan pendidikan yang efektif untuk mempersiapkan peserta didik yang memiliki
ketrampilan tinggi dalam menghadapi era globalisasi.

•

Menata Sistem Manajemen Pendidikan yang transparan, efektifitas, efisien, dan akuntabel.
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Contoh 2: Misi Pemerintah Propinsi “J”
•

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektif, kompetitif,
dan terjangkau.

•

Mewujudkan pembangunan yang adil, ramah lingkungan, dan berbasis pertisipasi masyarakat.

•

Menegakkan supermasi hukum, meningkatkan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban
kota.

•

Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga kota.

•

Melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik.

Pemahaman terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Untuk mampu berfungsi sebagai ibukota negara dan pusat perdagangan dan jasa yang

representatif, keterssediaan prasarana dan sarana kota yang memadai, efisien dan
efektif mutlak diperlukan, sekaligus menjamin berlangsungnya kegiatan ekonomi dan
investasi secara produktif.
2. Pada dasarnya pembangunan harus diarahkan secara lebih adil dan merata, ramah

lingkungan serta memberi peluang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat, agar
tumbuh rasa memiliki dan komitmen dalam proses pembangunan dan hasil-hasilnya.
3. Menegakkan supermasi hukum, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban kota disadari

telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan pra-kondisi bagi berlangsungnya
pembangunan dan aktivitas kota yang lebih efisien dan produktif.
4. Kualitas kehidupan kota yang lebih baik dan kerukunan warga kota menjadi pendorong

bagi berlangsungnya berbagai aktivitas masyarakat secara aman, damai, harmonis, dan
sinergis.
5. Pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik oleh aparatur yang profesional, memiliki

spirit, etos kerja, dan komitmen tinggi serta didukung sistem informasi handal, dapat
lebih menjamin kinerja pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat,
menciptakan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas publik.

72 |

Langkah 5

Kemendiknas / UNICEF / EU

Contoh 3: Misi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota “K”
•

Mewujudkan pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah.

•

Penyelenggaraan proses pendidikan yang efektif untuk mempersiapkan peserta didik
yang memiliki keterampilan tinggi dalam menghadapi era globalisasi.

•

Mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada kelompok sasaran yang memerlukan
perhatian khusus.

•

Meningkatkan proses pendidikan yang efektif untuk mempersiapkan peserta didik yang
berkualitas.

Contoh pernyataan Tata Nilai
Contoh 1: Tata Nilai Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan akan menyediakan kesempatan yang setara dalam mengakses
pendidikan tanpa memandang ras, jenis kelamin, daerah, dan agama. Dinas Pendidikan
akan melaksanakan misinya berdasarkan prinsip-prinsip tata pelayanan yang baik, dalam
artian seluruh jajaran Dinas Pendidikan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan,
serta kepala sekolah dan guru, akan menjalankan kewenangannya secara transparan,
partisipatif, dan akuntabel. Daya tanggap terhadap kebutuhan sekolah akan menjadi
panduan dalam perencanaan di tingkat kota/kabupaten. Akhirnya, Dinas Pendidikan
akan mempromosikan bentuk organisasi yang ramping agar sebagian besar sumber
daya keuangan berada di tingkat sekolah untuk kepentingan murid.
TAHAPAN PROSES PERUMUSAN TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Pada tahap sebelumnya kita telah memfokuskan pada bagaimana mempersiapkan visi, misi,
dan tata nilai. Fokus tahap ini adalah bagaimana:
1. Merumuskan tujuan dan sasaran,
2. Menyusun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas,
3. Menentukan kebijakan-kebijakan sebagai panduan pengembangan program.

Langkah pertama dalam proses perencanaan adalah menerjemahkan visi dan misi ke dalam
tujuan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi
dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

Tujuan
Tujuan dalam Renstra SKPD Pendidikan harus lebih tajam dari pada misi, tetapi masih cukup
luas untuk dapat mendorong lahirnya kreatifitas dan inovasi bagi semua unit kerja yang ada di
bawah SKPD, termasuk satuan pendidikan. Tujuan diartikan sebagai kondisi jangka panjang
yang diinginkan, yang dinyatakan dalam istilah yang umum dan kualitatif.
Tujuan merupakan instrumen yang paling praktis dalam mengarahkan semua usaha menuju
perubahan yang dikehendaki. Oleh sebab itu rumusan tujuan harus dapat memberikan arahan
pada perumusan sasaran, satu rumusan tujuan (bersifat kualitatif) dapat dicapai oleh beberapa
sasaran (bersifat kuantitatif).
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Prinsip-prinsip penetapan tujuan:
1. Mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan Nasional, Visi, Misi dan Isu strategis

Pendidikan Daerah,
2. Disusun dengan mengacu pada SPM Pendidikan dan Urusan Pendidikan,
3. Merupakan pernyataan positif dari isu strategis pendidikan,
4. Menerangkan situasi yang akan terjadi bila permasalahan diatasi.

Contoh rumusan tujuan :
•

Meningkatkan partisipasi pendidikan jenjang SMP/MTs, khususnya anak perempuan
pada daerah perdesaan.

•

Mengurangi angka mengulang kelas pada jenjang SD, khususnya pada anak laki-laki.

Sasaran
Sasaran merupakan ukuran kuantitatif yang terukur pada jangka waktu tertentu. Sasaran yang
jelas akan memandu Dinas Pendidikan pada jalur pencapaian visinya dan akan menunjukkan
apakah telah terjadi peningkatan atau tidak.
Selain dari itu, untuk melaksanakan urusan wajib kabupaten/kota berdasarkan PP No. 38/2007
tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, pasal 8, ayat
(1) menyatakan bahwa ”Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan
Minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap”.
Berikut ini adalah langkah-langkah menyusun sasaran:
1. Pelajari profil layanan pendidikan. Ini penting karena sasaran yang dapat tercapai hanya

bisa dirumuskan dengan mempertimbangkan kemajuan layanan pendidikan pada saat
ini, yang disajikan pada profil layanan pendidikan.
2. Pelajari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan. Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar telah diputuskan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
No. 15/2010, merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur
pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. seharusnya
termasuk pencapain dan dukungan untuk Manajemen Berbasis Sekolah dan pelatihan
untuk guru-guru, kepala sekolah dan pengawas.
3. Pelajari sasaran yang ada di dalam Renstra Kemdiknas dan Renstra Dinas Pendidikan

Provinsi. Penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab bersama berbagai tingkat
pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi kabupaten/kota untuk mensinergikan
rencana strategisnya dengan rencana strategis nasional dan provinsi.
4. Pelajari kemajuan yang dihasilkan pada periode perencanaan sebelumnya. Informasi ini

dapat diperoleh dari analisis kondisi nyata layanan pendidikan. Hasil ini akan membantu
dalam mengidentifikasi program-program yang efektif.
5. Pelajari perubahan-perubahan yang sudah terjadi dan mungkin akan terjadi dalam kondisi

eksternal. Informasi ini dapat diperoleh dari analisis kondisi nyata layanan pendidikan.
Perubahan-perubahan ini akan membantu dalam mengidentifikasi tantangan yang
seharusnya dipertimbangkan ketika mempersiapkan rencana strategis.
6. Pelajari Visi, Misi, dan Tata Nilai Dinas.

Ini adalah langkah penting karena sasaran
harus terkait erat dengan visi, misi, dan tujuan serta sebaiknya secara mendasar
mengindikasikan cara bagaimana organisasi akan mencapai visi, misi, dan tujuannya.
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7. Formulasikan sasaran yang ingin dicapai. Lakukan ini berdasarkan hasil dari Langkah 1

sampai 5. Rumuskan untuk setiap jenjang pendidikan, dan pada setiap jenjang pendidikan
rumuskanlah sasaran untuk setiap Pilar Kebijakan. Pastikan bahwa sasaran dijabarkan
dalam indikator-indikator output/outcome. Umpamanya, untuk pilar Peningkatan Akses
Pendidikan, rumuskan sasaran APK, Angka Putus Sekolah, dan Angka Melanjutkan. Saat
memformulasikan sasaran, pastikan bahwa kriteria di bawah ini telah terpenuhi:
- Spesifik: secara jelas mengidentifikasikan apa yang harus dicapai.
- Terukur: kita dapat melihat apakah sasaran sudah tercapai atau belum.
- Dapat Tercapai: realistis, dalam arti memungkinkan untuk dicapai.
- Relevan: berkaitan dengan kepentingan publik dan publik memang betul-betul

menginginkannya.
- Berjangka waktu: tercapai dalam jangka waktu tertentu.

Melihat lima kriteria di atas, perlu dipahami bahwa kelimanya tidaklah sama, karena empat
diantaranya adalah kriteria teknis, yaitu:


Spesifik,



Terukur,



Dapat tercapai, dan



Berjangka waktu Sedangkan kriteria relevan, berbeda dari yang lain karena langsung
berkaitan dengan harapan publik.

Kriteria ini dapat membantu para perencana untuk berfokus pada keinginan publik dalam
layanan pendidikan dan pemenuhan hak anak seperti yang diatur dan dijamin oleh hukum RI.
BAGAN 10. keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan & Sasaran
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Contoh tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan Akses:
Visi Bupati menyatakan: “…setiap anak setelah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun
akan memiliki kemampuan dasar …”
Tujuan & sasaran yang berkaitan dengan visi Bupati dapat disusun seperti di bawah ini:
BAGAN 11. keterkaitan antara tujuan & sasaran yang berkaitan dengan AKSES
VISI
Terwujudnya
pendidikan yang
merata, berkualitas,
kompetitif, dan
dilandasi oleh nilainilai kearifan lokal.

MISI
Mewujudkan
pendidikan yang
merata bagi semua
anak usia sekolah.

TUJUAN
Meningkatkan akses
pendidikan pada
tingkat SD/MI.

SASARAN
APS 7-12 tahun akan meningkat
dari 90% pada tahun 2010
menjadi 100% pada tahun 2013.
Pada 2013, angka transisi dari
SD ke SMP akan meningkat dari
80% menjadi lebih dari 90%.

Profil Pendidikan
APS 7-12 tahun : 90%
Angka melanjutkan
SMP : 80%

dari SD ke

Contoh tujuan & sasaran yang berkaitan dengan Pemerataan:
Salah satu elemen kunci dari visi dan misi Bupati yang dirumuskan sebagai visi/misi Renstra
SKPD Pendidikan adalah keadilan dalam pelayanan pendidikan: “setiap anak akan mendapat
kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan bermutu…”
Tujuan & sasaran yang berkaitan dengannya dapat disusun seperti di bawah ini:
BAGAN 12. Hubungan antara tujuan & sasaran yang berkaitan dengan Pemerataan
VISI
Terwujudnya
pendidikan yang
merata, berkualitas,
kompetitif, dan
dilandasi oleh kilai-nilai
kearifan lokal.

MISI
Mewujudkan
pendidikan yang
berpihak kepada
kelompok sasaran
yang memerlukan
perhatian khusus.

TUJUAN
Meningkatkan
kualitas layanan
pendidikan.

SASARAN
Pada 2013, jumlah SD yang
masuk dalam kelompok tidak
layak dapat ditekan menjadi 25
SD.

Profil Pendidikan
150 SD masuk dalam kelompok tidak layak
layanan. Sebagian besar dari sekolah tersebut
belum memiliki ruang kelas dengan kondisi yang
layak dan jumlah yang mencukupi.
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Contoh tujuan & sasaran yang berkaitan dengan Mutu:

Mempromosikan Sekolah Berkeunggulan Lokal. Selain menyediakan kesempatan yang setara
dalam mengakses pendidikan berkualitas, Bupati ingin mempromosikan penyediaan layanan
pendidikan berkualitas tinggi di beberapa sekolah untuk menciptakan calon-calon pemimpin di
masa depan. Hal tersebut juga dinyatakan secara eksplisit di dalam RPJMD.
Tujuan & sasaran yang berkaitan dengannya dapat disusun seperti di bawah ini:
BAGAN 13. Hubungan antara Tujuan & Sasaran yang Berkaitan dengan Keunggulan Lokal
VISI
Terwujudnya
pendidikan yang
merata, berkualitas,
kompetitif, dan
dilandasi oleh nilainilai kearifan lokal.

MISI
Penyelenggaraan proses
pendidikan yang efektif
untuk mempersiapkan
peserta didik yang memiliki
ketrampilan tinggi dalam
menghadapi era globalisasi.

TUJUAN
Mengembangkan
sekolah unggulan
pada jenjang SD
dan SMP.

SASARAN
Pada 2013 daerah akan
memiliki satu SD dan dua
SMP berkeunggulan lokal

Profil Pendidikan
Daerah belum memiliki SD maupun
SMP berkeunggulan lokal

Menurunkan Angka Mengulang Kelas. Profil pendidikan menunjukkan tingginya angka mengulang
pada kelas 1 SD, yang merupakan indikasi kurangnya kesiapan anak untuk bersekolah. Terutama
anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah mengalami kesulitan dalam transisi dari keluarga
ke sekolah. Karena eratnya hubungan antara mengulang di kelas awal dengan putus sekolah
pada tahun-tahun selanjutnya, Bupati memberikan perhatian khusus untuk membantu anak
menjalani transisi dari keluarga ke sekolah.
Tujuan & sasaran yang berkaitan dengannya dapat disusun seperti di bawah ini:
BAGAN 14. Hubungan antara Tujuan & Sasaran yang Berkaitan dengan Pengurangan Angka Mengulang Kelas
VISI
Terwujudnya pendidikan
yang merata,
berkualitas, kompetitif,
dan dilandasi oleh nilainilai kearifan lokal.

MISI
Meningkatkan proses
pendidikan yang efektif
untuk mempersiapkan
peserta didik yang
berkualitas.

TUJUAN
Menurunkan
angka
mengulang
kelas, khususnya
pada kelas awal.

SASARAN
Pada 2013, angka
mengulang kelas
di kelas 1 SD akan
menjadi kurang dari
1%.

Profil Pendidikan
Di 50 SD angka mengulang kelas di
kelas 1 begitu tinggi, lebih dari 8%.
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Peningkatan Hasil Belajar di SMP. Profil pendidikan SMP menunjukkan kinerja pendidikan yang
rendah, terutama pada mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Faktanya, kabupaten
mempunyai kinerja terendah di provinsi.
Tujuan & sasaran dapat disusun sebagai berikut:
BAGAN 15. Hubungan antara Tujuan & Sasaran yang Berkaitan dengan Hasil Belajar
VISI
Terwujudnya pendidikan
yang merata, berkualitas,
kompetitif, dan dilandasi
oleh kilai-nilai kearifan
lokal.

MISI
Meningkatkan
proses pendidikan
yang efektif untuk
mempersiapkan
peserta didik.

TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan mutu
prosespembelajaran
yang mampu
meningkatkan mutu
lulusan.

Pada 2013, hasil belajar untuk
mata pelajaran bahasa Inggris
dan matematika murid seluruh
kabupaten/kota paling tidak
sama dengan rata-rata di
tingkat provinsi.

Profil Pendidikan
Kabupaten/kota berada di peringkat daerah
berkinerja rendah di provinsi, terutama di bidang
matematika dan bahasa Inggris

Merumuskan Strategi
Perumusan strategi berkaitan dengan pemakaian sumber daya untuk mencapai tujuan. Atau
dengan kata lain, dengan menggunakan sumber daya kegiatan akan diimplementasikan untuk
mencapai tujuan. Surat Edaran Mendagri No. 50 mendefinisikan strategi sebagai berikut:
“Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis,
realistik, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program.”
Strategi yang efektif mencakup hal-hal berikut:
1. Fokus pada elemen-elemen kunci,
2. Saling berkaitan antara satu sama lain,
3. Saling mendukung antara satu sama lain.

Sangat penting bahwa strategi
dikembangkan
berdasarkan
analisis
menyeluruh
terhadap
kondisi nyata layanan pendidikan
karena kegiatan yang diusulkan
harus
mengatasi
kelemahan
dalam pelayanan pendidikan atau
dibangun di atas kekuatannya.
Oleh karena itu, meskipun masih
harus mendasarkan pada indikator
output, strategi juga ditentukan
berdasarkan
indikator-indikator
input serta proses.
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Renstra Kemdiknas mencakup strategi yang terinci untuk mencapai tujuan nasional dan
mengarahkan kerja semua Dinas Pendidikan di tingkatan dibawah. Karena sebagian dari rencana
strategis daerah akan bersejajar dengan strategi nasional dalam pengembangan pendidikan,
Renstra Kemdiknas sebaiknya dipakai sebagai acuan di daerah.
Tabel 49-51 pada halaman berikut menunjukkan keterkaitan antara profil layanan pendidikan,
sasaran, dan strategi untuk program pendidikan dasar 9 tahun. Saat mempelajari tabel ini,
perlu diingat bahwa:
•

Tabel ini hanyalah menunjukkan contoh-contoh strategi dan perlu disadari bahwa masih
banyak strategi lain yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran.

•

Tujuan utama tabel ini untuk menunjukkan logika proses perencanaan dari profil layanan
pendidikan ke sasaran dan lalu ke strategi. Pada dasarnya, setiap tahap yang berbeda
dalam proses perencanaan seharusnya dihubungkan dengan benang merah.

•

Dalam perumusan, sebaiknya jangan mencantumkan terlalu banyak strategi, dan jangan
terlalu memperinci strategi yang ada.
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Tabel 49. Contoh, Kemungkinan Strategi Program Wajar 9 tahun pada aspek AKSES
Profil Pendidikan

Tujuan

Sasaran

Alternatif Strategi

APS 7-12 tahun sebesar
90%.
20 desa dengan APS ≤80%,
15 desa di antaranya
dengan rata-rata kemiskinan
di atas 50%.

Meningkatkan
angka
partisipasi
pendidikan
pada jenjang
SD/MI.

Meningkatkan
APS 7-12
tahun dari
90% pada
tahun 2010
menjadi 95%
pada 2013

Fokuskanlah program dan kegiatan
pada 20 desa dengan APM sangat
rendah (≤ 80%), terutama di desadesa dengan tingkat kemiskinan
tinggi.
Mengurangi hambatan biaya untuk
bersekolah pada daerah dengan
indeks kemiskinan tinggi.
Meningkatkan fasilitas sekolah di
daerah terpencil dan miskin.

Angka putus sekolah pada
jenjang SD/MI sebesar 5%.
30 sekolah memiliki angka
putus sekolah lebih dari 9%
dan 24 diantaranya berada
di desa dengan rata-rata
kemiskinan di atas 50%
(demand side).

Menurunkan
angka putus
sekolah pada
jenjang SD/MI.

Menurunkan
angka putus
sekolah dari
5% pada
tahun 2006
menjadi
kurang dari
1% pada
tahun 2013.

Fokuskanlah program dan kegiatan
pada 30 sekolah dengan angka
putus sekolah yang sangat tinggi
(≥ 5%).
Menurunkan hambatan biaya untuk
bersekolah.

Angka melanjutkan dari SD
ke SMP sebesar 80%.
Angka melanjutkan untuk
100 sekolah sangat
rendah, hanya 60% yang
melanjutkan pendidikan
ke SMP/MTs. 65 dari 100
sekolah tersebut berada
di desa dengan rata-rata
kemiskinan di atas 50%
(demand side) dan 25
diantaranya terletak di desa
terpencil (demand side).
Sedangkan pada 35 SD
rendahnya angka transisi
disebabkan oleh kurangnya
kesempatan bersekolah
(supply side).

Meningkatkan
angka
melanjutkan
dari SD/MI ke
SMP/MTs.

Pada 2013,
angka transisi
dari SD ke
SMP akan
meningkat dari
80% menjadi
lebih dari
90%.

Fokuskanlah program dan kegiatan
pada 100 sekolah dengan angka
transisi sangat rendah.
Menangani secara terintegrasi
perbaikan SD/MI dan SMP/MTs di
wilayah yang sama.
Menurunkan hambatan biaya untuk
bersekolah.
Memperkuat SMP swasta dan/atau
MTs di daerah-daerah terpencil.
Fokuskanlah pada penambahan
daya tampung murid untuk SMP
dan yang sederajat.
Mengembangkan program SMP
Terbuka.
Mengembangkan pendidikan nonformal untuk memperluas daya
tampung bagi anak-anak yang
tidak bisa bersekolah karena harus
membantu orang tua.

Angka putus sekolah pada
jenjang SMP/MTs sebesar
3%.

Menurunkan
angka putus
sekolah pada
jenjang SMP/
MTs

Pada 2013,
angka putus
sekolah di
SMP akan
ditekan dari
3% menjadi
kurang dari
1%.

Fokuskanlah pada anak-anak yang
rawan putus sekolah pada kelaskelas tertentu, terutama putus
sekolah yang disebabkan oleh
alasan ekonomi.
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Tabel 50. Contoh, Kemungkinan Strategi pada Aspek Pemerataan
Profil Pendidikan

Tujuan

Sasaran

Kemungkinan Strategi

150 SD masuk dalam
kelompok tidak layak
layanan. Sebagian
besar dari sekolah
tersebut belum
memenuhi jumlah
dan kondisi ruang
kelas.

Meningkatkan
pemerataan kualitas
layanan pendidikan
pada jenjang SD/MI.

Pada 2013, jumlah
SD yang masuk
dalam kelompok
tidak layak dapat
ditekan menjadi 25
SD.

Fokuskanlah pada daerah
terpencil dan daerah dengan
tingkat kemiskinan tinggi.
Menggunakan pendekatan
komprehensif dalam melakukan
peningkatan kondisi sekolah
(dukungan multi input).
Fokuskanlah pada sekolahsekolah dimana masyarakat
bersedia bersama-sama
menanggung segala konsekuensi
untuk peningkatan kondisi
sekolah.

Tabel 51. Contoh, Kemungkinan Strategi pada Aspek Mutu
Profil
Pendidikan

Tujuan

Sasaran

Kemungkinan Strategi

Daerah memiliki
120 SD dengan
kinerja sangat
rendah.
50 SD masih
menggunakan
metode
pembelajaran
yang “kurang
kreatif”.

Peningkatan
kualitas layanan
bagi proses
pembelajaran.

Pada 2013,
jumlah SD dengan
kinerja sangat
rendah akan
dikurangi dari 120
menjadi 20 SD.

Fokuskanlah pada upaya untuk peningkatan
proses pembelajaran melalui pembelajaran
yang berpusat pada siswa.
Fokus pada kinerja rendah melalui
pendekatan multi-input, yaitu pendekatan
sekolah secara keseluruhan.
Fokuskanlah pada sekolah dengan partisipasi
masyarakat yang tinggi.

Daerah belum
memiliki SD
maupun SMP
berkeunggulan
lokal.

Meningkatkan
daya saing
lulusan pada
jenjang
pendidikan
dasar.

Pada 2013
daerah akan
memiliki satu
SD dan dua SMP
berkeunggulan
lokal.

Pemberian prioritas pada sekolah
terakreditasi A dan kelompok “sangat baik”.
Pemberian prioritas pada sekolah dengan
komitmen masyarakat yang tinggi untuk
mendukung sekolah berkeunggulan lokal.

Di 50 SD angka
mengulang kelas
di kelas 1 begitu
tinggi, lebih dari
8%.

Menurunkan
angka
mengulang
kelas pada
jenjang SD/MI,
khususnya pada
kelas awal.

Pada 2013, angka
mengulang kelas
di kelas 1 SD akan
menjadi kurang
dari 1%.

Untuk mengurangi sebagian besar angka
mengulang kelas di awal SD, dukungan akan
difokuskan pada sekolah-sekolah dengan
angka mengulang kelas yang tinggi.
Menyelenggarakan pembelajaran tambahan
bagi murid yang beresiko mengulang kelas.
Sinergikan dengan instansi lain (seperti
dinas kesehatan) untuk membantu sekolah
meningkatkan status gizi anak.

Mutu lulusan
pada jenjang
SMP/MTs berada
di bawah ratarata provinsi.
Terutama
di bidang
Matematika dan
bahasa Inggris .

Meningkatkan
mutu lulusan
pada jenjang
SMP/MTs.

Pada 2013, hasil
belajar untuk
mata pelajaran
bahasa Inggris
dan matematika
di seluruh
kabupaten/kota
paling tidak sama
dengan rata-rata
di tingkat provinsi.

Fokuskanlah pada sekolah dengan hasil
belajar matematika dan bahasa Inggris yang
rendah di semua kelas.
Melakukan perbaikan secara bertahap dan
awali dengan menggunakan SDM eksternal
sekolah untuk meningkatkan kompetensi
murid dan guru.
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Berikut ini adalah elemen kunci dari strategi-strategi sebagaimana diusulkan diatas:
1. Fokus yang kuat dalam penentuan target pada: (i) desa dengan banyak Anak Usia

Sekolah tidak bersekolah untuk meningkatkan partisipasi, dan (ii) sekolah berkinerja
rendah untuk meningkatkan kualitas pendidikan,
2. Siapkan strategi khusus untuk menghadapi demand-side problems (masalah-masalah

di lingkungan pendidikan) dan strategi yang lain untuk supply-side problems (masalahmasalah dengan penyampaian pelayanan pendidikan),
3. Promosikan penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun dengan mempermudah transisi dari

SD ke SMP,
4. Tingkatkan integrasi antar jenjang pendidikan yang setara untuk lokasi-lokasi tertentu.

Dari contoh-contoh diatas, dapat dilihat bahwa strategi-strategi tersebut memiliki fokus yang
kuat pada arah penggunaan sumber daya. Strategi menyebutkan bagaimana menerjemahkan
sumber menjadi kegiatan, yang kemudian akan membantu pencapaian tujuan.
Menetapkan Kebijakan
Kebijakan menetapkan arah dan batasan semua perencanaan dan kegiatan yang akan dilakukan
di masa depan mendefinisikan kebijakan sebagai berikut: “Kebijakan adalah arah/tindakan yang
diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan atau arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan
bentuk konfigurasi program dan kegiatan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas:
1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan program-program

pembangunan (yang termasuk peningkatan kapasitas internal), dan
2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur,

mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan Internal
Kebijakan internal untuk Dinas Pendidikan berkaitan dengan bagaimana Dinas Pendidikan
menjalankan fungsi-fungsi atau kewenangannya. Kebijakan internal juga memandu jajaran Dinas
dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Berikut ini adalah contoh dari kebijakan internal:
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Tabel 52. Contoh, Jenis Kebijakan Internal dan Implementasi
No.

Jenis Kebijakan

Implementasi

1.

Kebijakan tentang
akuntabilitas
sekolah

Sekolah-sekolah yang belum menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas akan
diberi prioritas rendah dalam pengalokasian dana. Atau sebaliknya, akan
mendapatkan pelatihan khusus tentang akuntabilitas dan pemantauan
dengan jadwal yang lebih sering.

2.

Kebijakan tentang
manajemen
berbasis sekolah

Semua intervensi Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan jenjang
pendidikan dasar akan berpegang pada prinsip diterapkannya manajemen
berbasis sekolah.

3.

Kebijakan
mengenai daya
tanggap terhadap
kebutuhan sekolah

Intervensi Dinas Pendidikan akan didasarkan pada Rencana
Pengembangan/Kerja Sekolah (RPS/RKS).

4.

Kebijakan tentang
pengembangan
guru (UU No.
14/2005)

Kebijakan ini akan, misalnya, mengklarifikasi hal-hal seperti : (i) prioritas
penyediaan dukungan (misalnya guru SD, SMP, atau SMA/K), (ii)
bagaimana dengan para guru yang berada di daerah terpencil yang tidak
bisa mengikuti program pendidikan di LPTK tanpa meninggalkan sekolah
mereka dalam jangka waktu yang cukup lama, dan (iii) batas usia guru
(relatif terhadap tingkat pendidikan yang sudah dimiliki sekarang) yang
masih dapat dibiayai pemerintah (khususnya Pemda).

5.

Kebijakan tentang
informasi publik

(i) jenis informasi yang dapat diberikan pada publik secara proaktif dan
(ii) aturan-aturan tentang bagaimana menanggapi permintaan informasi
dari publik.

6.

Kebijakan tentang
kapasitas internal

Dinas pendidikan akan memperkuat fungsi pengawas dengan pelatihan
yang khusus dan dengan memasukkan indikator MBS ke dalam kriteria
pemantauan dan evaluasi tentang sekolah

Kebijakan Eksternal
Kebijakan eksternal berkaitan dengan bagaimana Dinas Pendidikan berurusan dengan dukungan
dari dan/atau untuk komunitas.
Tabel 53. Contoh, Jenis Kebijakan Eksternal dan Implementasi
No.

Jenis Kebijakan

Implementasi

1.

Kebijakan tentang
pembiayaan pendidikan

Apakah pemerintah memberikan dukungan terhadap pendidikan
subsidi silang?

2.

Kebijakan tentang
sekolah negeri dan
sekolah swasta

Apakah pemerintah daerah juga memberikan dukungan pada
sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan (madrasah dan
sekolah swasta)? Jika ya, dukungan dalam bentuk apa dan tingkat
yang mana? Apakah ada perbedaan antara tingkat yang berbeda;
misalnya dukungan diberikan pada TK swasta tapi tidak pada SD dan
SMP swasta.

3.

Kebijakan tentang
partisipasi masyarakat
dan di bidang mana.

Misalnya rehabilitasi sekolah.

4.

Kebijakan tentang
partisipasi publik
dalam persiapan dan
implementasi kebijakan.

Di tahap proses persiapan kebijakan yang mana Dinas melibatkan
publik dalam memformulasikan kebijakan dan bagaimana hal ini
dilakukan? Apakah Dinas melibatkan publik dalam implementasi
kebijakan? Dengan cara bagaimana?
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Kebijakan internal dan eksternal menjadi jembatan antara pencapaian tujuan dan perancangan
program. Pada dasarnya kebijakan menetapkan batasan-batasan atau koridor dimana program
dirancang atau dengan lain kata kebijakan ‘mewarnai’ program dan kegiatan yang berkaitan
dengannya. Perhatikan contoh di bawah ini:
Contoh hubungan antara kebijakan internal dan perancangan kegiatan
Ketika kabupaten/kota mempunyai kebijakan untuk mendorong otonomi sekolah, ini berarti
dukungan yang diberikan pada sekolah akan berupa dana, bukan barang; sebab otonomi
sekolah berarti sekolah dan komunitasnya mengatur sendiri urusan mereka. Dengan kata lain,
pengadaan buku di tingkat kota/kabupaten akan bertentangan dengan kebijakan mendorong
otonomi.
Kebijakan pengembangan guru akan mewarnai kegiatan yang berkaitan dengannya. Misalnya,
kebijakan untuk memberikan prioritas pada guru yang telah memiliki kualifikasi akademis (S1)
akan menghasilkan kegiatan yang berbeda, dibandingkan apabila pemerintah kabupaten/kota
memprioritaskan guru SD untuk meningkatkan kemampuan akademis dan kompetensi mereka.
Sekali lagi, kebijakan akan mewarnai perancangan program.
Contoh hubungan antara kebijakan eksternal dan perancangan program
Kebijakan tentang dukungan untuk sekolah negeri dan swasta akan menentukan lingkup
kegiatan. Pada dasarnya, ada dua opsi kebijakan, yaitu pemerintah kabupaten/kota tidak
membedakan atau membedakan antara sekolah negeri dengan madrasah. Pada opsi pertama
madrasah mendapat bantuan yang sama dengan sekolah negeri. Pada opsi kedua, dukungan
untuk madrasah dan sekolah swasta hanya bersifat bantuan.
Kebijakan tentang partisipasi komunitas dalam rehabilitasi sekolah akan memandu rancangan
kegiatan. Apabila pemerintah kabupaten/kota mensyaratkan peran aktif komunitas dalam
rehabilitasi sekolah, ini akan mewarnai lingkup program dan kegiatan. Misalnya, pelaksanaan
rehabilitasi oleh masyarakat tidak membutuhkan kegiatan tender tetapi membutuhkan bantuan
teknis kepada komunitas sekolah dan mungkin kegiatan pelatihan bagi tukang setempat agar
bisa melaksanakan konstruksi yang lebih rumit.
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LANGKAH 6 – MENYUSUN PROGRAM STRATEGIS

“Strategi sebagus apapun akan hancur bila
diimplementasikan dengan buruk”
Bernard Reimann

Secara umum Langkah 6 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada para
pemangku kewajiban (kepentingan) di sektor pendidikan tentang proses penyusunan
Renstra bedesarkan pendekatan perencanaan berbasis hak di bidang pendidikan. Secara
khusus Langkah 6 ini bertujuan untuk menjelaskan:
1. Pengertian tentang program strategis,
2. Tahapan proses penyusunan program strategis sebagai muara akhir dari penyusunan

Renstra yang disusun berdasarkan keterkaitan terhadap isu strategis (yaitu
pemenuhan hak anak), visi-misi-tujuan, dan sasaran, serta strategi dan kebijakan
strategis yang telah dirumuskan,
3. Penyusunan indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome),

manfaat (benefit), dan dampak jangka panjang (impact),
4. Penyusunan pagu indikatif dan alternatif sumber pembiayaan program strategis

dalam rentang masa rencana strategis (5 tahun).

Penyusunan program dan kegiatan merupakan muara dari proses penyusunan Renstra dengan
penerapan pendekatan perencanaan berbasis hak. Oleh karenanya penyusunan program dan
kegiatan sangat ditentukan oleh rumusan hasil-hasil yang telah disepakati pemangku kewajiban
(kepentingan) pada tahap sebelumnya.
Sebagai tahap lanjutan, maka perumusan program harus didasarkan atas keterkaitan dan
kepentingan hasil dengan:
1. Isu strategis yang akan ditangani dalam kurun waktu rencana,
2. Tujuan, strategi, dan kebijakan SKPD Pendidikan,
3. Kemampuan sumberdaya manusia, waktu, dan biaya yang mampu dialokasikan untuk

program tersebut,
4. Memperhatikan hasil reviu pencapaian target Renstra periode sebelumnya.

Pengertian Program Dan Kegiatan
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Atau dengan kata
lain, program adalah serangkaian kegiatan yang memiliki kesamaan tujuan.

Menyusun Program Strategis
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Adapun kegiatan adalah jabaran dari program, yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya sebagai masukan (input) dalam rangka pencapaian sasaran terukur (output).
Kegiatan berorientasi pada sasaran kuantitatif (target), sementara program berorientasi pada
pencapaian tujuan strategis (outcome/result).
Klasifikasi Dan Jenis-Jenis Program/Kegiatan
Berdasarkan lingkup penangannya, program dibedakan atas Program SKPD, Program Lintas
SKPD, dan Program Kewilayahan.
• Program

SKPD merupakan satu atau
sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh 1 (satu) SKPD untuk mencapai sasaran
dan tujuan pembangunan yang ditetapkan
sesuai dengan tugas dan fungsinya,

• Program lintas SKPD merupakan program

yang memuat satu atau beberapa kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsinya yang
akan dilaksanakan secara simultan dengan
program SKPD lainnya untuk mencapai
keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan
program pemerintah daerah/pembangunan
daerah yang ditetapkan,
• Program

kewilayahan SKPD merupakan
satu atau sekumpulan kegiatan yang akan
dilaksanakan secara simultan dengan
program SKPD lainnya untuk mencapai
keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan
pembangunan yang ditetapkan pada satu
atau beberapa wilayah atau kawasan.

Sementara Kegiatan dibedakan atas bentuknya, yaitu kegiatan dalam kerangka anggaran dan
kegiatan dalam kerangka regulasi. Bentuk kegiatan dalam kerangka anggaran dilaksanakan
sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan, sementara bentuk kegiatan dalam kerangka regulasi,
Dinas Pendidikan hanya berfungsi sebagai fasilitator/regulator untuk mendukung pemangku
kewajiban (kepentingan) berperan aktif dalam pembangunan pendidikan dan pemenuhan hak
anak terhadap pendidikan di daerah.
Adapun rincian jenis-jenis program dan kegiatan bidang pendidikan yang terdapat dalam
lampiran Permendagri 59/2007, meliputi :
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
2. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun,
3. Program 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,
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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.
Kelengkapan Rumusan Program Dan Kegiatan
Unsur–unsur penting dalam perumusan program adalah adanya kejelasan tentang:
1. Klasifikasi Program dan Kegiatan,
2. Nama dan Kode Rekening Program dan Kegiatan,
3. Sub Program terkait isu strategis yang akan ditangani,
4. Indikator Kinerja Hasil (outcome) dan Indikator Kinerja Keluaran (output),
5. Pagu indikatif dan Sumber Dana,
6. Keterangan (mitra Dinas Pendidikan dan lokasi).

Contoh Program – Pendidikan Dasar 9 Tahun
Tabel 54 hingga Tabel 56 di halaman berikut menunjukkan hubungan dan keterkaitan antara
profil pendidikan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Profil, sasaran, dan
strategi sama seperti pada formulasi strategi, namun dengan tambahan program dan kegiatan,
tabel ini akan menunjukkan proses perencanaan yang lengkap.
Sekali lagi, harus selalu diingat bahwa tabel ini hanyalah contoh dan terdapat berbagai alternatif
lain. Tujuan utama dari tabel ini adalah untuk menunjukkan proses perencanaan, mulai dari
profil pendidikan, sasaran, strategi, kebijakan, sampai program dan kegiatan. Atau sebaliknya,
menunjukkan bagaimana program dan kegiatan berkontribusi pada pencapaian tujuan.
Pagu Indikatif dan Alternatif Sumber Pembiayaan
Strategi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Renstra, pada
dasarnya merupakan akumulasi skenario aktivitas intervensi terhadap tujuan pembangunan
tahunan yang telah disepakati bersama, melalui pengerahan seluruh sumber daya pembangunan
daerah yang tersedia. Salah satu sumber daya yang memiliki peran penting untuk menjaga
konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan tersebut adalah sumber daya keuangan.
Kebutuhan masyarakat yang terkristalisasi dalam skenario pembangunan daerah memiliki
volume yang cukup besar, sedangkan pada sisi suplai sumber daya keuangan daerah memiliki
keterbatasan. Oleh karena itu pemilihan prioritas aktivitas serta efisiensi sumber daya dengan
tetap memperhatikan efektivitas tujuan yang telah ditetapkan, menjadi hal yang teramat penting
dalam merancang sistem dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah.
Berkenaan dengan adanya kebutuhan akan anggaran dalam implementasi kebijakan, serta
terjadinya diversifikasi sumber dana tersedia namun memiliki keterbatasan, maka penetapan
pagu indikatif menjadi sangat penting. Hal ini dilakukan untuk mendukung terciptanya
efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana, berdasarkan strategi perencanaan
pembangunan yang telah disepakati.
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•

Pagu indikatif Renstra SKPD 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.

Adapun pertimbangan yang dijadikan sebagai kriteria penetapan dalam penyusunan pagu
anggaran indikatif tersebut adalah hasil evaluasi kinerja kebijakan tahun sebelumnya, serta
prioritas pembangunan yang ditetapkan berdasarkan definisi isu strategisnya.
Dalam penetapan pagu anggaran indikatif, yang perlu diperhatikan adalah kejelasan definisi
struktur baik program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk
memberikan kejelasan posisi relatif kegiatan terhadap program, melalui tujuan dan sasaran
program yang telah ditetapkan. Pemilahan yang jelas antara program dan kegiatan, berdasarkan
definsi komposisi sasaran dalam program, serta kegiatan dalam setiap sasaran, akan memberikan
informasi berkenaan dengan bobot pagu yang semestinya disusun.
Penentuan alokasi belanjanya Renstra SKPD ditentukan oleh mekanisme teknokratis SKPD dan
Forum SKPD partisipatif, dengan berdasarkan kepada prioritas program.
Ada beberapa cara penghitungan pagu anggaran indikatif, diantaranya:

Cara Historis
Dengan cara ini penetapan pagu indikatif mengikuti pola sebelumnya (historis) dengan
penambahan persentase tertentu (misalnya 10%). Cara ini tidak dianjurkan karena tidak
mempertimbangkan dinamika permasalahan dan kebutuhan.

Dengan Kesepakatan Politik
Cara ini mempunyai daya ikat paling kuat pada semua pemangku kewajiban (kepentingan) di
kabupaten, namun rumit untuk melibatkan kesepakatan dari mereka. Cara ini punya daya ikat
yang kuat karena sekali kesepakatan berhasil dibuat maka akan ada rasa memiliki yang besar
dan pengawasan yang kuat dari
berbagai komponen.
Adapun kelemahannya adalah
seringkali kesepakatan politik tidak
didasarkan perhitungan teknis
tentang kebutuhan pembangunan
di wilayah kecamatan tersebut,
tetapi lebih didasarkan kepada
unsur-unsur
subjektivitas.
Misalnya, kedekatan anggota
legislatif dengan suatu wilayah
yang menjadi basis politiknya, dan
lain-lain.
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Dengan Menghitung Kebutuhan Fiskal Wilayah
Pada dasarnya cara ini dilakukan dengan menghitung besaran kebutuhan fiskal wilayah.
Yang dimaksud kebutuhan fiskal adalah sejumlah APBD yang diperlukan untuk meningkatkan
pembangunan di wilayah tersebut. Pendekatan ini penuh tantangan dalam hal memenuhi
kebutuhan datanya yang menggambarkan kondisi pembangunan di daerah tersebut. Cara ini
adalah cara yang paling baik, tetapi membutuhkan dukungan data yang akurat dan up-to-date.
Beberapa alternatif sumber pembiayaan yang dapat digunakan antara lain:
1. Dari Pemerintah Pusat – Dana Sektoral di Daerah, Hibah, Dana Darurat, Dana Tugas

Pembantuan,
2. Provinsi – Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan,
3. Daerah – Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian,

Pendapatan Asli Daerah,
4. Swasta – Program peduli pendidikan dari dunia usaha, dapat berupa bantuan dana,

bahan alat pendidikan, keahlian, dan program peningkatan kapasitas,
5. Swadaya Masyarakat – dapat berupa bantuan dana, bahan dan alat pendidikan, keahlian,

dan bentuk-bentuk bantuan lainnnya,
6. Lain-lain – termasuk dalam hal ini bantuan lembaga donor dan LSM international/Lokal.

Contoh penghitungan pagu indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat
pada Tabel terlampir.
Tabel 54. Contoh, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Contoh 30 : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Sub Program : Peningkatan Mutu Pendidikan
Kabupaten/Kota :
Nama SKPD : Dinas Pendidikan
Renstra SKPD Periode :
Visi		
Misi		
Tujuan
Sasaran
Strategi

No.

Terwujudnya pendidikan yang merata, berkualitas, kompetitif, dan dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal.
Meningkatkan proses pendidikan yang efektif untuk mempersiapkan peserta didik.
Peningkatan Kualita Layanan Bagi Proses Pembelajaran.
Pada 2010, jumlah SD dengan kinerja sangat rendah akan dikurangi dari 120 menjadi 20 SD.
Fokus pada sekolah dengan partisipasi masyarakat yang tinggi.

Kerangka
Anggaran

Kerangka
Regulasi

Rp

Sumber
Pendanaan

5

6

7

8

9

10

80% SD
telah
melakukan
pola
pendidikan
pedagogik

300
guru SD
mendapat
pelatihan
pedagogik

Indikasi
Kegiatan

Indikator
Keluaran

2

3

4

Pengembangan
kompetensi
guru secara
berkelanjutan

Program
Wajib Belajar
Pendidikan
Dasar 9
Tahun/
Peningkatan
Mutu
Pendidikan

Pelatihan 300
guru untuk
meningkatkan
kompetensi
pedagogik
selama 5
tahun

Kebijakan

1

Pagu Indikatif 5 Tahun
dan 1 Tahun Transisi

Keterangan
(Mitra
SKPD/
Lokasi)

Program/Sub
Program

Indikator Kegiatan

750,000

APBD Kab./ CSR
Kota
Perusahaan
Swasta

Penjelasan:
Kolom 2 diisi dengan :
a. Arah/tindakan yang digunakan SKPD untuk menentukan konfigurasi program dan kegiatan,
b. Kebijakan mempertahankan Kinerja SKPD yang sudah tercapai pada periode sebelumnya (termasuk SPM), dan
c. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah (bagi SKPD) yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan.

Menyusun Program Strategis

| 89

Kemendiknas / UNICEF / EU

Kolom 3 diisi dengan Program SKPD, Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan.
Kolom 4 diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri 59 atau kegiatan yang dianggap strategis.
Kolom 5 diisi dengan Hasil yang ingin dicapai dari setiap Program secara kuantitatif dan atau kualitatif.
Kolom 6 diisi dengan Kegiatan Pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa sesuai kewajiban Pemerintah yang tidak
dapat dihasilkan masyarakat
Kolom 7 diisi dengan Kegiatan Pemerintah yang bersifat pengaturan, memfasilitasi, dan mendorong agar kegiatan masyarakat
senantiasa dapat tumbuh berkembang/berpartisipasi
Kolom 8 dan 9 Pagu Indikatif anggaran lima tahunan dilengkapi sumber pembenaran. Dalam contoh ini diasumsikan setiap pelatihan
selama lima hari dengan unit cost Rp 500,000,-/orang
Kolom 10 diisi dengan nama mitra SKPD untuk Program Lintas SKPD dan lokasi kegiatan untuk Program Kewilayahan dalam skala
Kabupaten/ Kecamatan.

Tabel 55. Contoh 2, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Contoh 29 : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Sub Program : Pemerataan Pendidikan
Kabupaten/Kota :
Nama SKPD : Dinas Pendidikan
Renstra SKPD Periode :
Visi		
Terwujudnya pendidikan yang merata, berkualitas, kompetitif, dan dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal.
Misi		
Meningkatkan proses pendidikan yang efektif untuk mempersiapkan peserta didik.
Tujuan
Peningkatan Kualitas Layanan bagi Proses Pembelajaran.
Sasaran
Pada 2010, jumlah SD yang masuk dalam kelompok tidak layak dapat ditekan menjadi 25 SD.
Strategi
Fokus pada daerah-daerah dimana masyarakat bersedia untuk berpartisipasi dalam 		
		
peningkatan kondisi sekolah.

No.

Program/Sub
Program

Indikasi
Kegiatan

Indikator
Keluaran

2

3

4

Pengembangan
kompetensi
guru secara
berkelanjutan

Program
Wajib Belajar
Pendidikan
Dasar 9
Tahun/
Pemerataan
Pendidikan

Kebijakan

1

Rehabilitasi
sedang 150
SD dalam 5
tahun

Indikator Kegiatan
Kerangka
Anggaran

Kerangka
Regulasi

5

6

7

80% SD
memiliki
jumlah
dan
kondisi
ruang
yang
memadai

150 SD
yang tidak
memiliki
kelengkapan
yang
memadai di
rehabilitasi

Pagu Indikatif 5 Tahun
dan 1 Tahun Transisi
Rp
8
3,750,000,000

Keterangan
(Mitra
SKPD/
Sumber
Lokasi)
Pendanaan
9

APBD
Kab./Kota

10
CSR
Perusahaan
Swasta

Penjelasan:
Kolom 2 diisi dengan :
a. Arah/tindakan yang digunakan SKPD untuk menentukan konfigurasi program dan kegiatan,
b. Kebijakan mempertahankan Kinerja SKPD yang sudah tercapai pada periode sebelumnya (termasuk SPM), dan
c. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah (bagi SKPD) yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan.
Kolom 3 diisi dengan Program SKPD, Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan.
Kolom 4 diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri 59 atau kegiatan yang dianggap strategis.
Kolom 5 diisi dengan Hasil yang ingin dicapai dari setiap Program secara kuantitatif dan atau kualitatif.
Kolom 6 diisi dengan Kegiatan Pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa sesuai kewajiban Pemerintah yang tidak
dapat dihasilkan masyarakat
Kolom 7 diisi dengan Kegiatan Pemerintah yang bersifat pengaturan, memfasilitasi, dan mendorong agar kegiatan masyarakat
senantiasa dapat tumbuh berkembang/berpartisipasi
Kolom 8 dan 9 Pagu Indikatif anggaran lima tahunan dilengkapi sumber pembenaran. Dalam contoh ini diasumsikan bahwa
rehabilitasi untuk 150 gedung SD dengan unit cost Rp 25 juta/gedung
Kolom 10 diisi dengan nama mitra SKPD untuk Program Lintas SKPD dan lokasi kegiatan untuk Program Kewilayahan dalam skala
Kabupaten/ Kecamatan.
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Tabel 56. Contoh 3, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Contoh 28 : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Sub Program : Perluasan Akses
Kabupaten/Kota :
Nama SKPD : Dinas Pendidikan
Renstra SKPD Periode :
Visi		
Misi		
Tujuan
Sasaran
Strategi

No.

Terwujudnya pendidikan yang merata, berkualitas, kompetitif, dan dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal.
Meningkatkan proses pendidikan yang efektif untuk mempersiapkan peserta didik.
Meningkatkan angka partisipasi pendidikan pada jenjang SD/MI.
Meningkatkan APS 7-12 tahun dari 90% pada tahun 2006 menjadi 95% pada tahun 2010.
Mengurangi hambatan biaya untuk bersekolah pada daerah dengan indeks kemiskinan tinggi.

Program/Sub
Program

Indikasi
Kegiatan

Indikator
Keluaran

2

3

4

5

Menyediakan
dukungan
finansial untuk
semua sekolah
dan bukan
hanya sekolah
negeri

Program
Wajib Belajar
Pendidikan
Dasar 9
Tahun/
Perluasan
Akses

Kebijakan

1

Pemberian
beasiswa
untuk anak
SD/MI di 20
desa miskin

50% dari
anak SD
miskin
terbebas
dari
beban
biaya
untuk
sekolah

Indikator Kegiatan

Pagu Indikatif 5 Tahun
dan 1 Tahun Transisi

Keterangan
(Mitra
SKPD/
Sumber
Lokasi)
Pendanaan

Kerangka
Anggaran

Kerangka
Regulasi

Rp

6

7

8

9

10

9,750,000,000

APBD
Kab./Kota,
APBN,
Kemitraan

CSR
Perusahaan
Swasta

Dalam
5 tahun
3250 anak
SD miskin
mendapat
bantuan
beasiswa

Penjelasan:
Kolom 2 diisi dengan :
a. Arah/tindakan yang digunakan SKPD untuk menentukan konfigurasi program dan kegiatan,
b. Kebijakan mempertahankan Kinerja SKPD yang sudah tercapai pada periode sebelumnya (termasuk SPM), dan
c. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah (bagi SKPD) yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan.
Kolom 3 diisi dengan Program SKPD, Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan.
Kolom 4 diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri 59 atau kegiatan yang dianggap strategis.
Kolom 5 diisi dengan Hasil yang ingin dicapai dari setiap Program secara kuantitatif dan atau kualitatif.
Kolom 6 diisi dengan Kegiatan Pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa sesuai kewajiban Pemerintah yang tidak
dapat dihasilkan masyarakat
Kolom 7 diisi dengan Kegiatan Pemerintah yang bersifat pengaturan, memfasilitasi, dan mendorong agar kegiatan masyarakat
senantiasa dapat tumbuh berkembang/berpartisipasi
Kolom 8 dan 9 Pagu Indikatif anggaran lima tahunan dilengkapi sumber pembenaran.
Kolom 10 diisi dengan nama mitra SKPD untuk Program Lintas SKPD dan lokasi kegiatan untuk Program Kewilayahan dalam skala
Kabupaten/ Kecamatan.
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LANGKAH 7 – MENYUSUN RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat
pencapaian dan kesesuaianan anatara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra
Renstra Kemdiknas 2010-2014

Secara umum Langkah 7 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada para
pemangku kewajiban (kepentingan) di sektor pendidikan tentang sistem Pemantauan dan
Evaluasi. Secara khusus Langkah 7 ini bertujuan untuk menjelaskan tentang:
1. Konsep Pemantauan dan Evaluasi,
2. Landasan hukum Pemantauan dan Evaluasi Program dan berkaitan dengan penyusunan

Renstra dan perencanaan berbasis hak,
3. Penyusunan instrumen (alat) untuk Pemantauan dan Evaluasi,
4. Prinsip-prinsip Pemantauan dan Evaluasi,
5. Tahapan pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi.

Sistim Pemantauan dan Evaluasi Renstra ditujukan untuk mengetahui capaian program dan
dampak terhadap kebijakan, sehingga dapat diketahui berbagai masukan untuk pengembangan
kebijakan di masa yang akan datang. Dampak program dilihat pada pencapaian terhadap
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tiga pilar kebijakan, yaitu:
1. Pemerataan dan perluasan akses,
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan
3. Penguatan tata kelola (kapasitas), akuntabilitas, keterbukaan, dan pencitraan publik.

Secara baik kegiatan pemantauan dan
evaluasi harus menjadi bagian integral
dalam setiap organisasi (pemerintah
dan non-pemerintah) dalam siklus
sebuah program. Hanya dengan
melakukan Pemantauan dan Evaluasi,
organisasi dan program tersebut bisa
mendapatkan peringatan dini untuk
perbaikan awal dan umpan balik untuk
peningkatan kinerja saat ini serta
pelajaran berharga untuk perbaikan
kinerja organisasi dan program
pada masa mendatang.
Lagipula,
dengan keterlibatan pemangku hak
dan pemangku kewajiban lain, Dinas
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Pendidikan akan dapat mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan relevansi progrogramnya,
keberlanjutan hasil yang diperoleh, dan memastikan bahwa kelompok rendah tidak terabaikan.
Apabila Pemantauan dan Evaluasi bisa dilakukan secara berkelanjutan, maka pada akhirnya
akan meningkatkan kapasitas organisasi pemerintahan daerah untuk menyampaikan pelayanan
yang lebih baik melalui berbagai intervensi program pengembangan kapasitas berdasarkan
hasil kegiatan Pemantauan dan Evaluasi berkelanjutan tersebut.
Untuk melaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi tersebut, maka diperlukan dukungan
sistem pengukuran (kinerja) yang handal. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi mustahil dilakukan
jika tidak tahu bagaimana kinerja akan diukur. Apa yang akan dipantau dan dievaluasi jika
tidak tahu apa yang akan diukur? Bagaimana cara melakukan Pemantauan dan Evaluasi jika
tidak tahu bagaimana pengukuran kinerja akan dilakukan? Jadi, sistem pengukuran kinerja
tidak bisa dipisahkan dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi, demikian pula sebaliknya. Oleh
karena itu, satu-satunya alat untuk melaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi adalah
tersedianya sistem pengukuran kinerja yang dapat diandalkan (reliable). Sistem pengukuran
kinerja adalah kunci dari keberhasilan Pemantauan dan Evaluasi.
Lagipula, harus menghitung biaya untuk memantau setiap indikator yang dipakai, siapa yang
akan mengkumpul data dan berapa sering, siapa yang akan simpan data dan dengan teknologi/
program komputer mana, siapa akan menganalisa data awal, dan bagaimana akan ‘sharing’
hasil evaluasi dengan pemangku kewajiban (kepentingan) lain dan masyarakat agar supaya
Dinas menjadi terbuka dan akuntabel terhadap anak-anak. Keberhasilan Pemantauan dan
Evaluasi adalah kunci peningkatan kinerja dan akselerasi kapasitas pemerintahan daerah yang
pada akhirnya menentukan pencapaian tujuan desentralisasi. masalah ini adalah sangat penting
karena, seperti telah kita ketahui, kemampuan dengan Pemantauan dan Evaluasi masih relatif
rendah dengan beberapa instansi di tingkat kabupaten sampai data yang dikirim ke tingkat
nasional kurang reliabel.
Pengertian dan Manfaat Pemantauan Dan Evaluasi

Pemantauan adalah upaya melihat proses yang terjadi dalam pelaksanaan Renstra Dinas
Pendidikan, sehingga didapatkan gambaran mengenai keterlaksanaan program-program
pembangunan pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi adalah analisis tingkat keberhasilan
hasil dan dampak program melalui perbandingan antara hasil pemantauan dengan indikator
kinerja kunci sehingga didapatkan penilaian mengenai tingkat ketercapaian hasil dan dampak
pada tiga pilar kebijakan manajemen pendidikan.
Evaluasi adalah upaya untuk mengenali masalah pelaksanaan program, melakukan koreksi/
perbaikan pelaksanaan program, mengukur pencapaian sasaran program, dan menilai tren
perubahan yang diharapkan. Pemantauan lebih menekankan pada pelaksanaan program,
sedangkan evaluasi lebih menekankan pada perubahan yang terkait dengan hasil dan dampak
program. 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.
Landasan Hukum Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program Dinas Pendidikan
kabupaten/kota didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:
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•

UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

•

UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025,

•

PP No. 8/2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evalusai Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah,

•

UU RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

•

PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Prinsip Pelaksanaan
Sistem pemantauan dan evaluasi memiliki prinsip sebagai berikut:

Pemberdayaan. Sinergi dengan strategi memperkuat daerah dalam pengelolaan pendidikan di
era otonomi daerah, sistem pemantauan dan evaluasi di rancang agar daerah mampu melakukan
pemantauan dan evaluasi secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Selain daerah, sistem
pemantauan dan evaluasi juga harus memperdayakan pemangku kewajiban lain (misalnya,
organ tua, komite sekolah, anak anak) supaya mereka terlibat secara aktif dalam prosesnya
dan mendapat manfaat dari prosesnya. Kita haurs ingat bahwa, menurut UU No. 25/2009
tentang Pelayanan Publik, pemerintah RI mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat
Indonesia, tidak sebaliknya. Pemberdayaan adalah proses pembelajaran sambil bekerja dan
praktik langsung, sehingga aturan dalam pemantauan dan evaluasi tidak perlu seragam untuk
setiap daerah tetapi memiliki prinsip dan semangat yang sama.
Keterbukaan. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi tidak bersifat “kuratif” dan mencari
kesalahan pihak tertentu. Keterbukaan artinya semua pihak yang menjadi sasaran pemantauan
dan evaluasi telah mengetahui prosedur sejak awal dan dapat menilai efektifitas, kualitas, efiensi
dan peringkat dirinya dalam kategori evaluasi. Lagipula, Dinas pendidikan harus membagikan
hasil pemantauan kepada masyarakat untuk menjamin akuntabitas pemerintah.
Berdaya Guna. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat memberi pengalaman yang berharga
untuk diperbaiki di masa yang akan datang untuk Dinas Pendidikan maupun target pemantauan
(misalnya, sekolah-sekolah atau para guru).
Berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan merupakan prinsip yang penting. Berkelanjutan artinya
tidak dibatasi hanya melanjutkan dari kegiatan evaluasi yang satu ke kegiatan evaluasi yang
lain, tetapi juga memiliki arti bahwa pemantauan dan evaluasi di mulai dari perencanaan,
implementasi, dan hasil atau produk dari kegiatan. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan
merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu secara total.
MEKANISME PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pemantauan dan Evaluasi pendidikan dilakukan secara sinergi oleh Dinas Pendidikan provinsi,
Dinas Pendidikan kabupaten/kota, cabang dinas pendidkan kecamatan, dan satuan pendidikan
maupun dengan keterlibatan pemangku kewajiban (kepentingan) yang lain. Misalnya, orang
tua siswa, guru-guru, komite sekolah, pers, dan tokoh masyarakat, atau anggota DPRD semua
dapat ikut terlibat dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Dinas Pendidikan.
Keterlibatan pemangku kewajiban lain tergantung cara pemantauan dan evaluasi yang terpilih
oleh Dinas Pendidikan.
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Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi ini di lakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu terintegrasi
dalam kegiatan dan terpisah oleh unit khusus. Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan
secara terintegrasi sebagai bagian dalam tahapan kegiatan dan dilakukan oleh pelaksana
kegiatan, tujuannya adalah melihat ketercapaian implementasi rencana kegiatan. Pemantauan
dan evaluasi yang dilakukan secara terpisah oleh unit khusus dilakukan oleh unit organisasi
pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara khusus memiliki tupoksi untuk melakukan
pemantauan dan evalusai berbagai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di setiap SKPD.
Unsur-unsur yang dapat melakukan Pemantauan dan Evaluasi implementasi Renstra, antara
lain meliputi:
1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang Pendidikan,
3. Satuan Pendidikan,
4. Dewan Pendidikan, dan
5. Komite Sekolah.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Secara fungsional, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
memiliki unit kerja yang bertanggungjawab terhadap Pemantauan dan Evaluasi, yang berada
di bagian perencanaan. Eselonisasi Bagian Perencanaan bervariasi antar kabupaten/kota; di
beberapa kabupaten, Bagian Perencanaan berbentuk Subdin atau setingkat dengan eselon 3,
tetapi di kabupaten lainnya bagian ini berbentuk Subbag, di bawah Bagian Tata Usaha atau
setingkat eselon 4. Tupoksi pada unit ini mencakup Pemantauan dan Evaluasi.
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD pada Dinas Pendidikan kabupaten/kota
meliputi Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Kedua
jenis UPTD tersebut memiliki fungsi Pemantauan dan Evaluasi sesuai dengan ruang lingkup
tugas dan kewenangan yang tertuang dalam tupoksi masing-masing.
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Satuan Pendidikan (Sekolah). Pencapaian indikator kinerja pendidikan sesungguhnya
berada pada satuan pendidikan/sekolah, yang dapat diagregat ke tingkat UPTD Pendidikan/
Kecamatan dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Selain menggunakan indikator yang dapat
diagregat ke tingkat kabupaten/kota, seperti indikator dalam Standar Pelayanan Minimal
(SPM) atau pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pada tingkat sekolah dapat juga
digunakan indikator yang dipakai pada ”School Report Card”.
Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan telah
dilibatkan secara aktif pada proses penyusunan Renstra; dengan demikian, diharapkan terlibat
dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi Renstra. Hal ini sesuai dengan fungsi Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah; Dewan Pendidikan berfungsi melakukan pemantauan terhadap
program-program Dinas Pendidikan kabupaten/kota, Komite Sekolah melakukan pemantauan
terhadap program-program sekolah.
Unit lain yang relevan. Beberapa program, seperti BOS, DAK bidang Pendidikan, dan
lainnya telah mendisain kegiatan Pemantauan dan Evaluasi sebagai suatu tahapan kegiatan
yang harus dilakukan baik dilakukan secara internal oleh pelaksana program maupun oleh pihak
eksternal.
INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA RENSTRA
Program pada hakekatnya adalah intervensi yang dilakukan untuk mengubah dari satu ‘situasi
yang tidak diharapkan’ menuju ke ‘situasi yang diharapkan’. Perubahan situasi dipantau dan
dievaluasi dari waktu ke waktu, diukur melalui indikator-indikator. Perubahan ini memerlukan
waktu dan sifat perubahan bertahap, mulai perubahan awal pada tingkat ‘input’ dan ‘proses’
(kegiatan program), perubahan pada tingkat ‘output/result’ (cakupan program), tingkatan
‘outcome/result’ (biasanya pengetahuan dan perilaku kelompok sasaran), dan sampai perubahan
lanjut di tingkat ‘dampak’.
Selain isu terkait dengan biaya, personil (siapa akan memantau), teknologi, dan kemampuan staf
Dinas Pendidikan untuk menganalisa data, isu penting pada Pemantauan dan Evaluasi adalah
menetapkan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan program.
Oleh sebab itu, indikator yang digunakan harus disesuaikan dengan sasaran-sasaran yang
telah ditetapkan pada masing-masing program, yaitu sesuai dengan pilar kebijakan pendidikan,
meliputi sebagai berikut:
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:
1. Angka Melanjutkan (AM),
2. Angka Partisipasi Kasar (APK),
3. Angka Partisipasi Murni (APM),
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
5. Jarak

Menyusun Rencana Pemantauan dan Evaluasi

| 97

Kemendiknas / UNICEF / EU

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. Indikator kunci yang dapat digunakan
antara lain:
1. Persentase Kepala Sekolah dan Guru menurut Ijazah Tertinggi (% GI),
2. Persentase Kelayakan Mengajar Kepala Sekolah dan Guru (% GL),
3. Persentase Ruang Kelas Menurut Kondisi (% RK),
4. Persentase Fasilitas Terhadap Jumlah Sekolah (% FS),
5. Angka Lulusan (AL),
6. Angka Mengulang Kelas (AMK),
7. Angka Putus Sekolah (APTS).

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. Indikator kunci
yang dapat digunakan antara lain:
1. Rata-rata Lama Belajar,
2. Rasio sekolah yang telah memiliki RPS/RKS,
3. Kinerja Komite Sekolah,
4. Rasio sekolah yang melakukan laporan keuangan tahunan,
5. Laporan tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dipublikasikan,
6. Kinerja Dewan Pendidikan

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.
Beberapa acuan untuk menetapkan indikator kinerja pencapaian Renstra Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, meliputi:
1. Indikator kinerja pada RPJMD kabupaten/kota,
2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Permendiknas No. 15/2010,
3. Ukuran kinerja kunci Renstra Kemdiknas 2010-1014,
4. Indikator pencapaian kinerja pada Renstra Dinas Pendidikan Propinsi.

ANALISIS HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Tujuan tahap ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana data dan informasi yang
diperoleh melalui Pemantauan dan Evaluasi dianalisa. Analisis yang digunakan sesuai dengan
tujuan dari Pemantauan dan Evaluasi, yaitu untuk: 1) mengukur tingkat ketercapaian sasaran
berdasarkan periodik waktu tertentu (tahunan), 2) memprediksi keberhasilan di akhir program,
jika evaluasi dilakukan pada tengah masa, 3) mengukur tingkat keberhasilan program, pada
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akhir masa Renstra, dan 4) merevisi/memperbaiki pelaksanaan program sebelum selesai agar
Dinas Pendidikan masih bisa memperoleh tujuannya.
Mengukur tingkat ketercapaian sasaran program
Untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran diperlukan seperangkat data pada setiap
indikator keberhasilan, pertama adalah data baseline yang menggambarkan kondisi kekinian.
Berikutnya adalah data hasil Pemantauan ke-i (i = 1,2,3,… ke-n) yang dapat memberikan
gambaran perkembangan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
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.
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.
Mengukur tingkat keberhasilan program dan Perbaikian Program Sebelum ‘lambat’
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-i disesuaikan dengan hasil
Pemantauan yang dilakukan pada tahun ke berapa ( i = 1, 2, 3, … dst.) seperti tampak pada
tabel berikut:
Tabel 57. Contoh Perkembangan Pencapaian Indikator Kinerja berdasarkan Hasil Pemantauan dan
Evaluasi ke-I
Contoh Indikator Kinerja

Baseline

Pemantauan
ke-1

Pemantauan
ke-2

Pemantauan
ke-n

Angka Partisipasi Sekolah
7-12 tahun
Angka melanjutkan SD ke
SMP
Angka Putus Sekolah SD
Angka Mengulang Kelas SD
….
Dst
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Data dan informasi hasil Pemantauan yang berupa capaian kinerja selanjutnya dapat dianalisis
untuk bahan evaluasi, yaitu untuk melihat apakah program/kegiatan yang dijalankan tersebut
efisien dan efektif. Mungkin yang paling penting, pemantauan dan evaluasi program akan
membantu Dinas menyesuiakan program awal denga pelaksanaan nyata agar masih memperoleh
hasil yang diharpakan.
Laporan evaluasi, selain melaporkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaikan
sasaran secara kuantitatif, juga mendokumentasikan keberhasilan-keberhasilan program yang
melampaui sasaran. Dokumentasi keberhasilan ini dijadikan sebagai praktik yang baik (good
practices) agar dapat dipelajari dan dilanjutkan pada periode perencanaan berikutnya.
Kerangka Logis Indikator Kinerja
Paradigma baru perencanaan salah satunya adalah adanya tolok ukur dan target kinerja capaian
program, masukan, keluaran, hasil, dan prakiraan belanja kegiatan tahun berikutnya. Dengan
adanya tolok ukur dan target kinerja ini maka memungkinkan SKPD Pendidikan berakuntabilitas
terhadap masyarakat mengenai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif3.
Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui
sistem pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan
kebijakan.
Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok sebagai berikut
•

Masukan (Input). Adalah macam-macam sumber daya yang digunakan untuk
menghasilkan keluaran seperti: klasifikasi keahlian, hari kerja dan biaya satuan personil
yang digunakan untuk menghasilkan keluaran,

•

Keluaran (Output). Adalah ukuran atas hasil langsung dari proses pelaksanaan pekerjaan
(kegiatan),

•

Hasil (Outcomes/results). Adalah pernyataan kuantitatif atau kualitatif tentang perubahan
atau dampak positif segera (1-2 tahun) atau jangka waktu pendek (short term benefits)
yang dihasilkan oleh kegiatan,

•

Manfaat (Benefits). Adalah pernyataan kualitatif tentang perubahan jangka pendek atas
penerima (beneficiaries) kegiatan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan,

•

Dampak (Impacts). Adalah pernyataan kuantitatif atau kualitatif tentang dampak atau
akibat positif kegiatan dalam jangka menengah dan panjang (5-10 tahun).

Kelompok-kelompok indikator tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pada
tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah kegiatan selesai.
Indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan. Sedangkan
indikator hasil, manfaat, dan dampak hanya dapat dilakukan setelah kegiatan sudah mulais dan
dapat dilakukan sebelum program selesai.
Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan
memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Syarat indikator kinerja yang baik adalah
memenuhi kriteria berikut ini:

3 Bab 1 Pasal 1 PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
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1. Spesifik dan jelas,
2. Dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif,
3. Dapat dicapai dan berguna untuk menunjukkan pencapaian input, output, hasil, manfaat,

dan dampak,
4. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan,
5. Efektif, artinya datanya dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis.

Indikator kinerja, diukur berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi, serta
persentase pencapainya. Oleh karena waktu laporan akuntabilitas disusun setelah akhir tahun
dari suatu periode kegiatan, maka indikator kinerja yang akan diukur secara minimal meliputi
indikator input dan output.
Indikator outcome, benefit dan impact, minimal dibuat secara naratif, dan jika memungkinkan
ditetapkan secara kuantitatif oleh karena untuk melakukan pengukuran outcome, benefit dan
impact pada umumnya tidak bisa secara langsung dapat diketahui setelah kegiatan berakhir.
Dalam praktiknya penyusunan indikator kinerja tidaklah mudah, beberapa Renstra yang telah
disusun bahkan tidak dilengkapi dengan indikator kinerja. Jika sekalipun ada acapkali indikator
kinerja yang disusun tidak menggambarkan kesesuaian dengan indikator yang dimaksud.
Berikut ini disajikan beberapa contoh indikator kinerja baik yang memenuhi kaidah maupun
tidak yang diambil dari beberapa contoh Renstra.
Boks 6. Indikator Pemantauan
Indikator

Sesuai Kaidah

Tidak Sesuai Kaidah

Masukan/
Input

•
•
•
•

Tenaga
Orang yang berhak atas pelayanan
Kartu perpustakaan yang dikeluarkan
Peserta Training

• Pada umumnya selalu berupa kata
“uang/dana”

Keluaran/
Output

•
•

Inspeksi yang dilakukan
Orang yang hadir dalam training

• Meningkatnya pengetahuan peserta
• Tersusunnya dokumen perencanaan

Hasil/
Outcome/
results

•

Persen pengurangan siswa yang
putus sekolah

• Terlaksananya pengadaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana
kantor
• Terlaksananya peningkatan kemampuan
guru

Manfaat/
Benefits

•

Persentase peserta pelatihan
meningkat kemampuan
perencanaannya
Persentase anak keluarga miskin
yang mengikuti kegiatan belajar

•
Dampak/
Impacts

•

Persentase remaja kota/kabupaten
yang mendapatkan akses ke
pendidikan dasar dan menengah

Hirarki indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra menggambarkan rentang pengukuran dari
masing-masing komponen Renstra pendidikan. Indikator masukan dan keluaran merupakan
ukuran indikator pencapaian untuk program dan kegiatan. Hasilmerupakan ukuran indikator
pencapaian tujuan dan sasaran sedangkan manfaat dan dampak masing-masing merupakan
ukuran indikator pencapaian misi dan visi Renstra Dinas Pendidikan.
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Untuk keperluan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan bedesarkan perencanaan berbasis
hak, indikator kinerja yang digunakan adalah indikator hasil yang akan menggambarkan target
pencapaian di akhir tahun Renstra.
Tabel 58. Indikator Bidan Pendidikan

Indikator Bidang Pendidikan
Rasio jumlah murid per jumlah sekolah
Rasio jumlah murid per jumlah guru
Rasio jumlah guru per jumlah sekolah
Angka partisipasi sekolah
Penurunan angka putus sekolah
Nilai rata-rata Ebta Murni/UAN
Angka Buta Aksara penduduk usia 15 tahun ke atas
Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk setiap jenjang
pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia
sekolah
Angka Melanjutkan Sekolah
Angka Putus Sekolah
Angka Mengulang Kelas
Rata-rata Lama Penyelesaian Pendidikan
Sumber: Handbook SPPN RI, Bappenas 2006
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LANGKAH 8 – MELAKSANAKAN KONSULTASI PUBLIK

“...upaya menyerap aspirasi masyarakat melalui dialog dan musyawarah dengan
semua pihak yang berkepentingan....” “…Konsultasi Publik bertujuan mencegah dan
meminimalkan dampak sosial yang mungkin timbul serta untuk mendorong terlaksananya
transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang lebih adil…..”
UU No.7 / 2004 Tentang Sumber Daya Air,Pasal 34 ayat 4

Secara umum langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada para
pemangku kewajiban (kepentingan) dalam pendidikan tentang konsep dan penerapan
konsultasi publik dalam proses perencanaan berbasis hak. Secara khusus langkah ini
bertujuan untuk menjelaskan tentang:
1. Pengertian dan alasan pentingnya keterlibatan publik,
2. Landasan hukum keterlibatan publik,
3. Bentuk-bentuk keterlibatan publik dengan contoh konsultasi publikdan tahapan

proses penerapannya.

Konsultasi adalah suatu kegiatan
untuk membantu pihak tertentu
(perseorangan, kelompok, organisasi
atau masyarakat) untuk mengatasi
persoalan tertentu. Konsultasi publik
dalam rangka penyusunan Renstra
(Rencana Strategis) Dinas Pendidikan
tingkat Kabupaten atau Kota adalah
proses interaksi dan permainan peran di
antara para pemangku kewajiban guna
menggali persoalan, mengkategorikan
persoalan, dan menemukenali berbagai
alternatif solusi yang dapat dijadikan
sebagai
input
dalam
formulasi
rancangan Renstra Dinas Pendidikan
tingkat Kabupaten/Kota. Lagipula, konsultasi publik menjadi dasar/fondasi untuk keterlibatan
dengan pelaksanaan semua kegiatan oleh pemangku kewajiban lain agar anak-anak akan
memperoleh hak-hak mereka terhadap pendidikan bermutu.
Dalam konteks perencanaan berbasis hak, dimana masyarakat dipandang sebagai pemangku
hak dan pemerintah selaku pemangku kewajiban, maka konsultasi publik merupakan suatu
keharusan, karena masyarakatlah yang menjadi aktor pembangunan yang tidak ‘pasif’.
Sebaliknya, masyarakat menjadi peran kunci dengan pencapaian semua tujuan. Masyarakat
yang memiliki mandat dan masyarakat pulalah yang akan menjadi penilai utama terhadap
pembangunan. Misalnya, kalau masyarakat menilai prestasi Dinas Pendidikan adalah lemah,
atau SKPD lain, mungkin akan dipilih wakil baru dalam Pilkada yang akan datang. Ini menjadi
Melaksanakan Konsultasi Publik
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kekuatan masyarakat dalam era demokrasi, dan salah satu alasan pemerintah daerah harus
melayani anan-anak dengan baik sehingga semua hak-hak mereka dipenuhi.
Pentingnya Konsultasi Publik
Dalam kerangka penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, penyusun harus sungguh-sungguh
memperhatikan asas, nilai, dan prinsip serta landasan filosofis mengapa konsultasi publik itu
penting. Berikut beberapa asumsi dasar yang yang melatarbelakangi pentingnya konsultasi
publik:
1. Warga negara atau masyarakat adalah pembayar pajak dan pemberi mandat

pemerintahan (melalui pemilu legislatif dan pilpres) untuk menyelenggarakan pelayanan
publik, termasuk salah satu instrumennya adalah Renstra pendidikan,
2. Masyarakat bukan hamba (client) melainkan warga (citizen),
3. Warganegara atau masyarakat adalah sejajar dengan pemerintah dalam mengelola

pemerintahan dan pembangunan,
4. Partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi hak warganegara,
5. Warganegara bukan objek pasif kebijakan pemerintah, tetapi aktor yang aktif menentukan

kebijakan dan melaksanakan kegiatan.
Jika demikian pemerintah sebagai pihak pemberi pelayanan pada masyarakat maka wajar dan
sudah seharusnya pemerintah menyelenggarakan konsultasi publik dalam penyusunan dan
penetapan kebijakan, termasuk Renstra Dinas Pendidikan ini.
Dalam tata pemerintahan yang berpusat rakyat atau tata pemerintahan partisipatif, kebijakan
ditempatkan sebagai proses sosial politik tempat warga menegosiasikan alokasi barang
dan anggaran publik. Kebijakan bukan persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara
teknokratis oleh kelompok
orang yang dipercaya untuk merumuskan itu (biasanya
politisi, birokrat, atau akademisi). Kebijakan merupakan ruang bagi teknokrat dan anggota
masyarakat untuk melakukan interaksi dan menggabungkan pengetahuan.
Karena itu kebijakan harus melibatkan pihak yang luas, dan agar dapat terlaksana harus
menjamin agar kepentingan berbagai pihak sudah dikonfrontasi atau dinegosiasikan. Dalam
perspektif ini partisipasi tidak dipandang sebagai cara melainkan tujuan itu sendiri.
Saat ini telah terjadi perubahan paradigma terhadap peran pemerintah terhadap masyarakat,
yaitu:
•

Demokratisasi,

•

Desentralisasi,

•

Globalisasi dan privatisasi mengharuskan solusi pemerintahan baru sehingga terjadi
perubahan dari pemerintah ke pemerintahan.

•

Dipihak lain Tata kelola pemerintahan adalah proses interaksi dan pola pengambilan
keputusan yang berdasarkan demokrasi, kepercayaan, dan akuntabilitas,

•

Supremasi hukum dan pembagian kekuasaan, hal tersebut untuk mencegah
penyalahgunaan kekuasaan.

Perubahan paradigma pemerintahan mengharuskan sebuah proses konsultasi keberlanjutan
dimana masyarakat dapat menyuarakan preferensi mereka tentang kebijakan publik.
Dengan konsultasi publik ini, maka akan terjadi pertukaran informasi, serta wujud keterlibatan
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langsung masyarakat untuk berkontribusi pada perumusan kebijakan sekaligus pengakuan
terhadap hak-hak dasar masyarakat, konsultasi, pelibatan warga serta kemitraan antara
pemerintah dan warga/masyarakat.
Konsultasi publik menumbuhkan manfaat sebagai
berikut:
a. Secara isi (subtansi) dari produk kebijakan (rancangan Renstra) teruji secara teknokratis
dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat; Partisipasi masyarakat dalam proses
perumusan kebijakan dengan sendirinya akan menjadi bagian penting dari upaya
mendorong perubahan untuk pendewasaan dan pendalaman demokrasi lokal. Di satu
sisi, partisipasi masyarakat dapat menjadi wahana penyaluran aspirasi yang langsung
dan otentik sehingga bias agregasi kepentingan politik kekuasaan dapat dihindarkan.
Dan juga, mekanisme partisipasi masyarakat dapat menjadi kekuatan penyeimbang
bagi pihak pemerintah untuk semakin mendekat kearah peran mengagregasi kebutuhan
dan aspirasi masyarakat warga sesuai dengan karakteristik persoalan di masing-masing
daerah.
b. Secara politis. Citra politik sebagai pemerintah yang transparan, tanggap, dan akuntabel;
meningkatkan keterlibatan masyarakat karena adanya kepercayaan terhadap lembaga
pemerintahan daerah; dan akhirnya meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan
daerah dengan adanya iklim yang sehat dan dinamis.
c. Secara keterlibatan pemangku kewajiban (kepentingan). Konsultasi publik yang
keberlanjutan akan meningkatkan kepedulian pemangku kewajiban lain sehingga
mereka ikut terlibat bersifat aktif dalam pemenuhan hak anak-anak terhadap pendidikan
bermutu selama periode Renstra dan sesudahnya (yaitu, tidak bersifat pasif sebagai
hanya ‘penerima’ bantuan).
Landasan Hukum Konsultasi Publik di Indonesia
Masyarakat memiliki hak dasar untuk terlibat dalam proses dan penetapan kebijakan publik
yang dirumuskan pihak pemerintah. Masyarakat sebagai aktor bersifat aktif dalam pembanguan,
atau pihak masyarakat yang menjadi warga negara Indonesia berhak terlibat langsung dalam
rangkaian proses perumusan kebijakan dan pengalokasian dana negara Indonesia.
Kedua, Indonesia adalah negara yang telah mengesahkan konvensi internasional tentang
hak asasi manusia, dan konvensi-konvensi tersebut diwujudkan dalam amanat peraturan
perundang-undangan Indonesia dimana mengharuskan adanya mekanisme partisipasi dalam
proses pengambilan kebijakan.
Beberapa regulasi di tingkat pusat dan daerah juga telah secara eksplisit menyebutkan konsultasi
publik sebagai mekanisme partisipasi dalam perumusan kebijakan. Ini terjadi agar pemerintah
akan dapat merubah sistem pemerintahan yang terpusat selama Orde Baru dan mendukung
pelaksanaan proses desentralisasi.
Beberapa peraturan perundangan menjadi dasar hukum tentang partisipasi warga antara lain:
•

UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 18 tentang Hak dan Kewajiban bagi
Masyarakat,

•

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah,

•

UU No. 10/2004 tentang Tatacara Penyusunan Perundang-undangan,

•

UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang,

•

UU No.7/2004 Tentang Sumber Daya Air,
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•

UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

•

UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 8,

•

UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum,

•

PP No. 68/1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Negara,

•

PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

•

PP No. 71/2000 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

•

PP No. 20/2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah; menjadi PP 40/2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (RPN),

•

PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

•

Perda-perda yang memasukkan partisipasi dan konsultasi publik sebagai mekanisme.

Bahkan ada beberapa kabupaten/kota telah menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur
tentang konsultasi publik.
Manfaat dan prinsip konsultasi publik
Manfaat konsultasi publik bagi pemerintah daerah, DPRD, dan Masyarakat adalah antara lain:
1. Membangun suatu pemerintahan daerah yang dianggap memiliki rapor baik oleh

warganya,
2. Memperkuat dukungan warga (publik) masyarakat terhadap kebijakan dan program

yang dikembangkan pemerintah,
3. Meningkatkan efektifitas kebijakan, yaitu dengan adanya proses bersama warga yang

bisa membangun dukungan dan citra positif pemerintah,
4. Meningkatkan mutu keputusan yang diambil, yaitu dengan meminta masukan dan umpan

balkik dari masyarakat kepada pemerintah dan lembaga legislatif,
5. Memperbaiki

komunikasi diantara kelompok-kelompok
meningkatkan mutu perdebatan dan saling mendidik,

kewajiban

(kepentingan),

6. Meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu dengan memberikan informasi kepada

publik tentang akan dibuatnya suatu peraturan daerah baru/kebijakan baru, termasuk
informasi dan pendapat pakar/ahli kebijakan dan program pemerintah daerah,
7. Menghindari atau mengurangi konflik, yaitu dengan membangun kesepahaman dan

kesepakatan antar pemangku kewajiban (kepentingan) yang kepentingannya berbeda,
8. Memahami masalah-masalah kelompok dan menangani/memecahkan masalah secara

bersama, menyusun strategi dan pilihan-pilihan berdasarkan informasi, pengetahuan,
dan pendapat yang lebih kaya,
9. Mengidentifikasi dampak atau implikasi kebijakan atau program pemerintah pada

kepentingan publik atau masyarakat, dan
10. Menciptakan sebuah forum untuk mempengaruhi agenda, memberi dan mendapatkan

informasi, dan membantu membuat keputusan,
11. Memastikan semua kelompok tidak mampu tidak terabaikan oleh Dinas Pendidikan.
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Prinsip-prinsip konsultasi publik adalah antara lain:

Berpihak kepada kelompok marjinal. Seringkali berbagai forum atau pertemuan yang
mempertemukan para pengambil keputusan dan masyarakat hanya diikuti kelompok laki-laki,
kelompok kaya/mampu, dan kelompok terdidik. Konsultasi publik harus didorong menjadi forum
yang menempatkan masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok rentan sebagai peserta
utama. Memang tidak selalu mudah menetapkan siapa-siapa yang dapat dikategorikan sebagai
kelompok miskin dan rentan. Cara yang paling mudah adalah dengan terliebih dahulu mengkaji
subjek konsultasi publik yang berkaitan dengan kehidupan kelompok rentan.
Terbuka. Meskipun biasa dilakukan mekanisme pemberian undangan untuk peserta konsultasi
publik yang ditentukan berdasarkan kreteria tertentu, namun tetap perlu dilakukan pengumuman
mengenai adanya kegiatan konsultasi publik secara luas. Begitu juga proses dan hasil konsultasi
publik, perlu diumumkan secara luas.

Partisipatif. Disatu sisi, penyelenggaraan konsultasi publik harus memastikan siapa peserta
yang benar-benar berhak menjadi peserta dengan menentukan kreteria dan mekanisme
rekrutmen peserta secara adil dan berimbang. Di sisi lain, konsultasi publik harus menjadi ruang
yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat, tidak terbatas hanya mereka yang dipandang ahli
atau berasal dari kalangan akademik.
Penting juga untuk melibatkan pihak atau lembaga yang dianggap memiliki pandangan
berbeda. Pembentukan semacam panitia bersama penyelenggaraan konsultasi publik yang
beranggotakan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah adalah salah satu cara yang bisa
dilakukan untuk menjamin proses partisipatif.

Musyawarah dan mufakat. Musyawarah artinya adalah pengambilan keputusan bersama
berdasarkan mufakat (konsensus). Keputusan dalam konsultasi publik memerlukan cukup waktu
yang memungkinkan munculnya berbagai pertimbangan dan usulan, utamanya dari mereka yang
berkepentingan atau terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung, atas sebuah kebijakan.
Isu-isu kontroversial perlu dibuka sejak awal disertai ekspose data yang memadai beserta pilihan
yang tersedia. Setiap pilihan perlu disertai dengan argumen dan data-data akurat, sehingga semua
pihak dapat belajar memahami pendapat pihak lain dan pilihan kebijakan yang mungkin diambil.
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Kolaboratif. Kolaboratif adalah kerjasama di antara pemangku kewajiban (kepentingan) yang
memiliki perbedaan tujuan dan kepentingan. Peserta konsultasi publik perlu memahami posisi,
peran, tujuan dan kepentingan masing-masing dalam semangat kerjasama. Tujuan bersama
harus dibuat. Kesepakatan dibangun berdasarkan tujuan bersama tersebut.
Kesetaraan. Kesetaraan adalah kebalikan dari adanya dominasi. Konsutasi publik hanya akan
berjalan secara setara bila peserta memiliki kemampuan untuk bisa berpartisipasi. Salah satu yang
penting adalah kemampuan mengakses dan menggunakan data dan informasi. Penyelenggara
konsultasi publik perlu memastikan peserta konsultasi publik memiliki bekal infomasi yang cukup
dan setara. Pemerintah perlu menyediakan dan membuka akses bagi masyarakat terhadap
data-data dan informasi yang menjadi dasar dari lahirnya sebuah kebijakan.
Inklusif. Inklusif artinya adalah proses penyepakatan atau konsensus yang benar-benar
dilakukan bersama. Semua pemangku kewajiban (kepentingan) merasa memiliki keputusan
tersebut, termasuk pihak yang sebenarnya berbeda pendapat dengan keputusan yang dibuat.
Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan artinya adalah memampukan warga atau
kelompok masyarakat yang lemah untuk bisa bersuara dan ikut menentukan keputusan. Ini
berarti adalah proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam
proses pengambilan keputusan.
Akuntabilitas. Proses dan hasil konsultasi publik harus dipertanggungjawabkan kepada
umum, misalnya dalam bentuk penyebarluasan dokumen kesepakatan yang dihasilkan melalui
berbagai saluran komunikasi.
Fleksibilitas. Proses konsultasi yang dilakukan seharusnya berjalan secara dinamis, tidak
kaku, dan tidak monoton. Kesepakatan terhadap proses merupakan bagian dari perundingan
yang penting di dalam konsultasi publik.
Ketepatan waktu. Semua pihak harus menyepakati beberapa lama proses akan dilaksanakan
dan berapa kali proses akan dilakukan. Ini perlu menjadi prinsip karena sering diabaikan.
Bisa Dijalankan (Implementatif). Konsultasi publik harus menghasilkan kesepakatan yang
bisa dijalankan baik dari pertimbangan kapasitas maupun komitmen. Apabila tidak, ini akan
merusak kepercayaan peserta. Karena itu, komitmen untuk melaksanakan hasil dan melakukan
pengawasan pelaksanaan hasil konsultasi publik merupakan bagian dari kesepakat bersama.
Bentuk-Bentuk Konsultasi Publik
Harus diingat bahwa, walaupun langkah ini hanya memberi tahu tentang konsultasi publik,
konsultasi publik hanya merupakan mulainya dengan partisipasi publik dalam pelaksanaan
kegiatan Dinas Pendidikan. Adalah salah kalau kita berfikir setelah konsultasi publik telah
dilaksanakan, partisipasi publik sudah selesai sehingga saat penyusunan Renstra di masa depan.
Hasil diharapkan melalui konsultasi publik adalah membangun kepedulian semua pemangku
kewajiban pendidikan agar mereka semua akan memfasilitasi pemenuhan hak anak sesuai
dengan posisi dan peran mereka.
Metode konsultasi publik adalah cara yang lazim digunakan untuk mencapai tujuan
diselenggarakannya konsultasi publik misalnya memperoleh masukan atau menjaring aspirasi
publik tentang materi kebijakan tertentu. Metode terdiri dari sejumlah teknik dan dibantu
dengan penggunaan media atau alat bantu tertentu.
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Terdapat banyak pilihan metode, teknik, alat, dan media konsultasi publik. Pilihan ini perlu
dikembangkan terus untuk menjangkau lebih banyak orang karena adanya keterbatasan jumlah
peserta dari metode atau media tatap muka seperti lokakarya,seminar atau dengar pendapat
(hearing) oleh DPRD.
Konsultasi publik secara konvensional dengan menggunakan metode tatap muka masih tetap
penting. Sedangkan penggunaan media elektronik, media massa, serta internet, akan membantu
memeprluas jangkauan agar konsultasi publik terbuka bagi warga masyarakat seluas-luasanya.
Bukan hanya dihadiri oleh warga terbatas yang diundang dalam suatu forum pertemuan saja.
Penyelenggara konsultasi publik harus memilih satu atau beberapa dari sekian banyak metode.
Suatu metode dipilih didasarkan atas pertimbangan, antara lain:
•

Kesesuaian dengan tujuan konsultasi publik yang ingin dicapai,

•

Ketersediaan fasilitator yang mampu menjalankan metode tersebut,

•

Murah, artinya tidak terlalu membutuhkan alat bantu yang banyak,

•

Besarnya peserta konsultasi public,

•

Metode tersebut mampu mendorong warga untuk terlibat aktif,

•

Ketersediaan waktu.

Beberapa perbandingan metode konsultasi publik untuk Renstra Dinas Pendidikan, diantaranya
adalah seperti di Tabel 59.
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Tabel 59. Metode Konsultasi Publik
Metode
Konsultasi
Publik

(Contoh) Rumusan
Tujuan

Partisipan

Waktu Pelaksanaan
Kegiatan

Total

Biaya

1. Diskusi
Kelompok
Terarah/
Focus Group
Discussion

• Menggali pendapat
atau masukan terhadap
masalah, kondisi , isu,
atau kebijakan tertentu
• Menerima masukan
terhadap kebijakan
yang akan dilaksanakan
dari berbagai
pemangku kewajiban
(kepentingan) yang
beragam

Kelompok
warga yang
homogen,
kelompok
pakar, para
pemangku
kewajiban
(kepentingan)
kunci yang
terkena
dampak
kebijakan
tertentu.

2 jam – 1
hari

2 – 3 bulan

Disesuaikan
dengan
biaya
standar
yang
ditetapkan/
murah

2. Jajak
pendapat

Untuk mengetahui
respons/tanggapan
masyarakat terhadap
isu tertentu, masalah,
kebijakan atau kegiatan
pembangunan yang
dilaksanakan oleh
pemerintah daerah

Warga/
masyarakat

1 bulan/
tentatif
tergantung
pada
kebutuhan

1bulan/
tentatif
tergantung
pada
kebutuhan

Disesuaikan
dengan
biaya
standar
yang
ditetapkan

3. Lokakarya
Pemangku
Kewajiban
(kepentingan)

Kesepahaman bersama
antara pemangku
kewajiban (kepentingan)
mengenai masalah
dan solusi. Pemangku
kewajiban (kepentingan)
memberi masukan
untuk penyusunan
dokumen kebijakan
yang akan diibahas.
Menyusun agenda kerja
menindaklanjuti lokakarya.

Seluruh
pemangku
kewajiban
(kepentingan)
yang relevan
dengan
isu atau
kebijakan yang
dilaksanakan

5 jam atau
bisa 1-3
hari

Disesuaikan
dengan
kebutuhan

Disesuaikan
dengan
biaya
standar
yang
ditetapkan

4. Musyawarah
Warga

Mengambil keputusan
bersama yang melibatkan
warga berkaitan dengan
tindakan yang akan
dilakukan

Warga

1 hari

Disesuaikan
dengan
biaya
standar
yang
ditetapkan

5. Talkshow di
Radio Lokal

• Mengumpulkan
informasi masukan
pendapat dari
masyarakat mengenai
program atau kegiatan
yang akan,sedang dan
telah dilaksanakan oleh
pemerintah daerah
yang disosialisasikan
kepada masyarakat.
• Sosialisasi dan
penampungan aspirasi
masyarakat

Pemangku
kewajiban
(kepentingan),
warga dan
pemerintah

2-3 jam

Disesuaikan
dengan
biaya
standar
yang
ditetapkan
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Contoh Panduan Konsultasi Publik dengan metode FGD
Tim penulis memberikan contoh metode Konsultasi Publik Renstra Dinas Pendidikan
menggunakan Metode Diskusi Kelompok Terarah (FGD = Focus Group Discussion) dengan
mempertimbangkan beberapa persyaratan pemilihan metode dan kebutuhan konsultasi publik
untuk Renstra Dinas Pendidikan, seperti kesesuaian dengan tujuan konsultasi publik yang ingin
dicapai, ketersediaan fasilitator, kebutuhan alat bantu, jumlah peserta konsultasi publik,
pertimbangan seberapa besar metode tersebut mampu mendorong warga untuk terlibat aktif
serta ketersediaan waktu.
Dalam pelaksanaannya kelompok diskusi dibagi berdasarkan Tupoksi Dinas Pendidikan yang
minimal terbagi menjadi kelompok PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Kelompok
Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Pemangku kewajiban (kepentingan) masing-masing
kelompok dipilih berdasarkan pihak-pihak yang secara langsung berkepentingan dan terpengaruh
dengan jenis kelompok tersebut, sehingga hasil konsultasi publik dapat secara konkrit menjadi
masukan terhadap Renstra Dinas Pendidikan.
Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD)
Diskusi Kelompok Terarah adalah diskusi kelompok yang dipandu oleh seorang fasilitator untuk
membahas topik tertentu secara bebas dan spontan. Pemandu menyiapan topik secara spesifik
dan beberapa pertanyaan kunci untuk mengembangkan diskusi pada topik tersebut. Durasi
waktu adalah 2-3 jam (tidak boleh terlalu lama sehingga peserta kehilangan perhatian). Peserta
terdiri dari 6-12 orang yang sifatnya homogen dalam batasan tertentu (misalnya: kelompok
pemerhati pendidikan yang terdiri dari beberapa kategori kepentingan atau kelompok siswa
yang terdiri atas jenis kelamin dan usia yang berbeda).
FGD merupakan metode di kalangan peneliti (akademisi) yang sudah sering digunakan dalam
proses konsultasi publik ketika dibutuhkan kajian sebagai bahan masukan. FGD merupakan
metode penelitian kualitatif dengan hasil berupa laporan deskripsi. Pemaparan tentang FGD
disini dimaksudkan sebagai metode ‘penelitian’ dalam rangka atau sebagai bagian dari proses
konsultasi publik.
Tujuan penerapan metode ini lazim digunakan untuk mengeksplorasi konsep kebijakan dan
mengevaluasi sebuah program yang sedang dijalankan. Tujuan umumnya adalah mengumpulkan
informasi secara ‘mendalam’ mengenai konsep, persepsi, dan gagasan dari kelompok mengenai
topik/isu yang didiskusikan. Peserta mendiskusikan konsep, persepsi dan gagasan diantara
mereka sendiri dengan dipandu oleh fasilitator.
FGD dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD Pendidikan bila konsultasi
publik masih membutuhkan data/informasi sebagai bahan menyusun kebijakan. Untuk itu,
FGD dapat dilakukan sebagai bagian dari sebuah penelitian pra-penyusunan kebijakan. FGD
juga dapat dilakukan dengan beberapa jenis kelompok berbeda untuk mempersiapkan bahan
perundingan dalam sebuah lokakarya yang membahas beberapa isu kebijakan kontroversial
yang berpotensi konflik.
FGD dapat digunakan untuk bermacam tujuan dan cara, misalnya: FGD dilakukan oleh tim peneliti
sebagai dasar penyusunan informasi untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang lebih
lengkap untuk menyelidiki sejumlah isu penting yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan.
FGD dilakukan dengan kelompok berbeda, kemudian hasilnya diseminarkan atau dilokakaryakan
bersama dengan pemangku kewajiban (kepentingan) untuk mencari kesepahaman bersama.
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FGD dilakukan dengan kelompok sasaran yang akan terkena dampak kebijakan. Hasilnya
kemudian diseminarkan atau dilokakaryakan untuk menghimpun isu-isu krusial yang akan
dijadikan substansi kebijakan, atau mengkaji teks, atau pasal-pasal dalam draf kebijakan terkait,
atau membuat kesepakatan bersama.
Tahapan dan Tata Cara Penerapan
Persiapan
Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan FGD antara lain:
•

Merancang metode FGD yang terdiri dari: Judul topik FGD, tujuan dan keluaran, peserta,
daftar pertanyaan kunci, waktu dan tempat,

•

Menyusun personil yang terlibat dalam pelaksanaan FGD. Penyelenggara harus
memastikan bahwa fasilitator, dokumentator, dan notulis telah siap,.

•

Menyiapkan perlengkapan FGD. Beberapa alat bantu, perlengkapan, dan media seperti
alat perekam (recorder), kertas plano, dan materi-materi yang harus sudah disiapkan
pada tahap ini.

•

Menyiapkan ruang diskusi. Pemandu harus memastikan bahwa ruangan FGD ditata
sedemikian rupa sehingga antar peserta dapat saling memandang dan mendengar.
Tempat diskusi harus mudah dijangkau peserta dan nyaman.

•

Membagi kelompok diskusi berdasarkan tupoksi Dinas Pendidikan yaitu: Kelompok PAUD,
Kelompok Pendidikan Dasar, Kelompok Pendidikan Menengah, Kelompok Pendidikan
Non formal, Kelompok Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kelompok tersebut berasal
dari pemangku kewajiban (kepentingan) yang terkait langsung dengan masing-masing
urusan).

Pelaksanaan
FGD dimulai dengan sesi perkenalan. Perkenalan diantara peserta akan membantu proses dan
menciptakan suasana diskusi lebih nyaman. Fasilitator menjelaskan latarbelakang, tujuan, dan
keluaran diskusi. Tekankan bahwa keterlibatan aktif peserta sangat menentukan keberhasilan
diskusi. Kemudian bahas dan diskusikan kebijakan satu demi satu sesuai panduan pertanyaan
yang telah disiapkan sebelumnya. Pastikan bahwa seluruh pertanyaan bisa terjawab. Beri
kesempatan kepada seluruh peserta untuk menjawab dan memberi tanggapan. Setelah semua
pertanyaan terjawab dan informasi-informasi penting terjaring, tutuplah diskusi. Sampaikan
kesimpulan sementara atau hal-hal penting yang muncul selama proses diskusi.

Contoh Pertanyaan Kunci FGD Rentsra Dinas Pendidikan
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•

Apakah dokumen profil pelayanan pendidikan di dalam Rancangan Renstra sudah benarbenar sesuai dengan kondisi terkini di kelompok Anda?

•

Apakah program yang dirumuskan dalam rancangan Renstra telah menjawab kebutuhan
kelompok Anda (Kelompok PAUD, SD, SMP, SMA, Tenaga Pendidik dan Kependidikan,
Pendidikan Informal)?

•

Program-program apa sajakah yang masih perlu ditambahkan dalam Renstra sesuai
kelompok Anda (Kelompok PAUD, SD, SMP, SMA , Tenaga Pendidik dan Kependidikan,
Pendidikan Informal)?

Langkah 8
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Paska Pelaksanaan
Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh fasilitator FGD dan tim konsultasi publik
Paska FGD, yaitu:
(1) Menganalisis data dan informasi yang ditemukan selama diskusi. Kegiatan analisis ini

meliputi pemilahan data-data berdasarkan tema-tema tertentu, mencari hubungan atau
pola antar berbagai kategori data, serta menafsirkan maknanya,
(2) Menuangkan temuan dan hasil analisis dalam laporan.

Media dan Alat Bantu.
Alat dan bahan yang lazim diperlukan dalam FGD adalah alat tulis standar (kertas, ballpoint,
pensil, metaplan, kertas plano, Spidol), alat perekam (tape recorder, kaset, kamera dan tulisan
tentang pokok-pokok materi yang didiskusikan (handout).
Peserta.
Secara teoritis, peserta FGD harus homogen. Pemandu harus merumuskan secara jelas kreteria
homogenitas peserta tersebut karena disisi lain juga sebaiknya ada perbedaan diantara peserta,
misalnya:
•

Homogenitas: Pemerhati Pendidikan; Heterogenitas: kategori kepentingan (Pengambil
kebijakan, Pelaksana Pendidikan),

•

Homogenitas: Siswa Sekolah; Heterogenitas: jenis kelamin dan usia yang berbeda atau
asal sekolah,

•

Homogenitas: Warga Desa X yang terkena pembangunan jalan tol; Heterogenitas:
tingkat ekonomi dan latarbelakang sosial pendidikan.

Contoh:
Kelompok 1 PAUD, peserta FGD dapat berasal dari: Dinas Pendidikan, Penyelenggara pendidikan
PAUD Swasta , Tenaga Pendidik, Orang Tua Siswa, Dewan Pendidikan, PGRI, Pemerhati
Pendidikan Anak, LSM Pendidikan, Dunia Usaha dan Industri ,dan pihak lain yang terkait.
Kelompok 2 SD/MI, peserta FGD dapat berasal dari: Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian
Agama, Bappeda, Penyelenggara Pendidikan SD Negeri dan Swasta, Tenaga Pendidik, Orang
Tua Siswa, Dewan Pendidikan, PGRI, Pemerhati Pendidikan Anak, LSM Pendidikan, Dunia Usaha
dan Industri, dan pihak lain yang terkait.
Kelompok 3 SMP, peserta FGD dapat berasal dari: Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian
Agama, Bappeda, Penyelenggara Pendidikan SMP Negeri dan Swasta,Tenaga Pendidik, Orang
Tua Siswa, Dewan Pendidikan, PGRI, Pemerhati Pendidikan Anak, LSM Pendidikan, Dunia Usaha
dan Industri, dan pihak lain yang terkait.
Kelompok 4 SMA/SMK, peserta FGD dapat berasal dari: Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian
Agama, Bappeda, Penyelenggara Pendidikan SMA/SMK Negeri dan Swasta, Tenaga Pendidik,
Orang Tua Siswa, Dewan Pendidikan, PGRI, Pemerhati Pendidikan Anak, LSM Pendidikan, Dunia
Usaha dan Industri, dan pihak lain yang terkait.
Kelompok 5 Tenaga Pendidik dan Kependidikan, peserta FGD dapat berasal dari: Dinas
Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Bappeda, Penyelenggara Pendidikan PAUD s.d. SMA
Negeri dan Swasta, Tenaga Pendidik, Orang Tua Siswa, Dewan Pendidikan, PGRI, Pemerhati
Pendidikan Anak, LSM Pendidikan, Dunia Usaha dan Industri, dan pihak lain yang terkait.
Melaksanakan Konsultasi Publik
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Kelompok 6 Pendidikan Informal, peserta FGD dapat berasal dari: Dinas Pendidikan, Kantor
Kementerian Agama, Bappeda, Penyelenggara Pendidikan PAUD s.d. SMA Negeri dan Swasta,
Tenaga Pendidik, Orang Tua Siswa, Dewan Pendidikan, PGRI, Pemerhati Pendidikan Anak, LSM
Pendidikan, Dunia Usaha dan Industri, dan pihak lain yang terkait.
Tempat dan Waktu
Tempat dilaksanakannya FGD tidak ada batasan, tetapi sebaiknya merupakan tempat yang mudah
diakses peserta, nyaman, bebas berpendapat, dan membangun suasana yang mendukung proses
diskusi. Pengaturan tempat dan kursi sebaiknya diatur dalam suasana kelompok (lingkaran
atau huruf U) sehingga semua peserta dapat saling melihat dan berinteraksi akrab.
Fasilitator FGD paling tidak memiliki kemampuan sebagai berikut:
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-

Kemampuan atau penguasaan terhadap konsep, prinsip, dan cara kerja metode FGD,

-

Kemampuan penguasaan terhadap substansi dari topik diskusi,

-

Teknis fasilitasi diskusi,

-

Teknik penulisan laporan FGD.
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