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PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI 

DINAS PENDIDIKAN 
Alamat : Jln. Jend. A. Yani Nomor 12 Tlp/.Fax(0461)3201352 

Luwuk 
 

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN 

KABUPATEN BANGGAI 
NOMOR  :         /        /DISDIK 

 

TENTANG 
PEMBENTUKANTIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHANRENSTRA 

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI 

KABUPATEN BANGGAI 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Renstra 

Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016-2021, serta 
efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim 

Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih 

terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal 

yang ditetapkan;  
 b.  bahwa untuk mencapai maksud sebagai mana huruf a 

diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan 

Renstra Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016-2021 
yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas 

Pendidikan.  

 
Mengingat :  1.  Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822);  

  2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

3. Undang - UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 TentangP 
emerintahan Daerah menjadi Undang – undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679) ; 



 



 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI 
DINAS PENDIDIKAN 

Alamat : Jln. Jend. A. Yani Nomor 12 Tlp/.Fax(0461)3201352 
Luwuk 

 
 

 

 
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN 

KABUPATEN BANGGAI 

NOMOR  :         /        /DISDIK 
 

TENTANG 

PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA 
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI 

TAHUN 2016-2021 

 
Menimbang :  a. bahwa Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten 

Banggai Tahun 2016 - 2021 telah disahkan secara kolektif 

dengan Keputusan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2018 

tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 

2016 - 2021;  

 
b.  bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banggai 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan 

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 
2016 - 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

tahun 2008  

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, tentang 

Penetapan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan 
Kabupaten BanggaiTahun 2016-2021.  

 

 
Mengingat :  1.  Undang-UndangNomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

Tengah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 



  2. Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang–
undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679) ; 

4.  Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Banggai Nomor 115); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 
2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten BanggaiTahun 2016-2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9); 

 

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan  

 
KESATU :  Menetapkan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan 

Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 
 

KEDUA : Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud dalam 

dictum KESATU disusun dengan sistematika 
sebagaiberikut : 

 

Bab I  : Pendahuluan 

Bab II : GambaranPelayananPerangkatdaerah 
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Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021  
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 

Daerah yang dimaksudkan  untuk  mewujudkan  pelaksanaan  otonomi  daerah dan 

dengan ditetapkannya  Undang-Undang Nomor 25  tahun  2004  tentang  Sistem 

Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN),  diamanatkan bahwa  setiap  

daerah harus  menyusun  rencana  pembangunan  daerah  secara  sistematis,  

terarah, terpadu,  menyeluruh  dan  tanggap  terhadap  perubahan,  dengan  jenjang 

perencanaan  yaitu  perencanaan  jangka  panjang,  perencanaan  jangka  

menengah maupun  perencanaan  tahunan.  Untuk  setiap  daerah  

(Kabupaten/Kota)  harus menetapkan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  

(RPJP)  Daerah,  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  Daerah  

dan  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah (RKPD). 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten 

Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9) dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

seluruh pemangku kepentingan didaerah (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan 

pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten 

Banggai sesuai dengan Visi misi Pemerintah kabupaten Banggai sehingga seluruh 

upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis.  

Renstra Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Banggai  disusun  sebagai  

rangkaian rencana  tindak lanjut untuk  menjadi pedoman  bagi  Perangkat Daerah  

beserta  jajarannya  dalam  penyelenggaraan tugas  pokok  dan  fungsi  dalam  

rangka  pencapaian  visi  dan  misi  yang telah ditetapkan serta sebagai bahan 

masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat 

Daerah. 

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai 

dengan  pasal  7  Undang Undang Nomor  25 Tahun  2004  juga  mewajibkan  setiap 

Perangkat Daerah  membuat  dan  memiliki Rencana  Kerja  (Renja) PD,  yang  

disusun  dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu 

kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran 

(KUA) dan Prioritas  dan  Plafon  Anggaran Sementara (PPAS). 

Berdasarkan Amanat dari Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 

2017, maka Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banggai tahun 2016-

2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai 
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tahun 2016-2021. Sesuai  amanat  tersebut,  maka  Dinas Pendidikan Kabupaten 

Banggai sebagai  Perangkat  Daerah, pada Tahun  2018 ini menyusun  Rencana 

Strategis Tahun  2016-2021. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen 

rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka  waktu  5 (lima)  tahun  

guna mengimplementasikan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai  

Tahun 2016-2021 yang disertai  dengan  upaya  mempertahankan  dan  

meningkatkan  capaian  kinerja pelayanan  masyarakat  yang akan dicapai  oleh  

Perangkat Daerah,  sesuai  dengan  tugas  pokok dan fungsinya. Dinas Pendidikan 

Kabupaten Banggai serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi 

rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan 

rencana pembangunan yang telah dilaksanakan.  

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten 

Banggai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 

Belajar; 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang 

Pengembangan Anak usia Dini Holistik dan Integratif; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9); 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan 

Kabupaten Banggai tahun  2016-2021 adalah sebagai berikut: 

1. Maksud Penyusunan 

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 

disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, 

dengan maksud sebagai landasan untuk melaksanakan capaian tugas pokok 

dan fungsi untuk mewujudkan tercapainya visi, misi, dan program yang 

ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Banggai di bidang Pendidikan pada 

lima (5) tahun ke depan. 
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Disamping itu rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai juga 

dimaksudkan sebagai acuan tahunan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) 

untuk menetapkan program pembangunan di bidang Pendidikan dan Rencana 

Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). 

2. Tujuan Penyusunan 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah: 

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Pendidikan dalam menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2016-2021; 

2. Menjadi acuan dalam pengalokasian sumber dana yang terbatas pada 

berbagai kegiatan yang sifatnya strategis untuk pencapaian visi dan misi 

Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai yang telah ditetapkan; 

3. Menjadi acuan bagi seluruh unit kerja lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten 

Banggai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok dan 

fungsi serta visi dan misi yang telah ditetapkan; 

4. Menjadi acuan dalam mengukur kinerja unit-unit kerja Dinas Pendidikan  

Kabupaten Banggai yang pada muaranya menjadi alat untuk mengukur 

kinerja pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai; 

5. Menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dalam 

mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerjanya. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 

dibagi dalam 6 (enam) Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

   Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, 

maksud dan tujuan dan sitematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT  DAERAH 

   Bab  ini  menjelaskan  Tugas,  Fungsi  dan  Struktur  Organisasi,  Sumber 

Daya Dinas Pendidikan dan Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan 

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bab  ini  menjelaskan  identifikasi  permasalahan, telaahan  visi  misi Bupati 

terpilih,  telaahan  Renstra  K/L,  Propinsi,  Kabupaten/Kota, telaahan 

RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis. 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Pada bagian ini 

dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah 

SKPD. 
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BAB V  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Pada bagian ini dikemukakan 

rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun 

mendatang  

BAB VI  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator 

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan yang 

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan 

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

BAB VIII PENUTUP 

Bab ini berisikan Uraian Penutup. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 8 Tahun 2017 tentang uraian 

tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai maka tugas, fungsi dan 

susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut: 

1.   Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang meliputi perumusan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta 

pelaksanaan administrasi kesekretariatan,pembinaan pendidikan dasar, 

pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal, kebudayaan dan pembinaan 

ketenagaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.; 

2.   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Dinas 

Pendidikan, mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang Pendidikan;  

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan;  

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan; 

d. pelaksanaan administrasi di bidang Pendidikan; dan 

e. pelaksanaan fugsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

3.   Uraian tugas Kepala Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut: 

a. Mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Dinas Pendidikan 

berdasarkan kebijakan umum daerah dan ketentuan yang berlaku; 

b. Menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan sesuai 

dengan program yang telah di tetapkan; 

c. Membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan 

Dinas Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku; 

d. Mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Kepala Bidang Dinas 

Pendidikan sesuai ketentuan dan rencana kerja;  

e. Melaksanakan perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

f. Melaksanakan pembinaan, koordinasi,fasilitasi,pengendalian dan evaluasi 

kegiatan kesekretariatan, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan 

Nonformal, Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Ketenagaan serta 

Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. Melaksanakan penyelenggaraan pengawasan urusan pemerintahan dan 

pelayanan umum di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, 

Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Ketenagaan serta Kebudayaan 

sesuai ketentuan yang berlaku; 
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h. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksnaan tugas Sekretariat dan 

Kepala Bidang sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; 

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekertaris dan Kepala Bidang sesuai 

program yang telah ditetapkan; 

j. Melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah sesuai pencapaian dan target kinerja; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

4.   Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional  di 

Bidang Kesekretariatan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi 

pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan aset, 

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi umum, 

kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset dan penyelenggaraan tugas 

pembantuan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris 

Dinas Pendidikan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan tugas administrasi Dinas Pendidikan; 

b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unsur organisasi di lingkup Dinas Pendidikan; 

c. pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan; 

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan; 

e. pembinaan teknis fungsi kesekretariatan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Uraian tugas Sekretaris Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan program operasional sekretariat Dinas Pendidikan 

berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku; 

b. membagi tugas kepada kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat berdasarkan 

rencana kerja; 

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan; 

d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan operasional kesekretariatan 

sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan, penataan, pengembangan dan pembinaan 

organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, kehumasan, protokol,  

kerumahtanggaan, urusan kesehatan, keamanan, ketertiban lingkungan, 

urusan utilitas, bangunan gedung serta sarana dan prasarana lingkungan 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

f. melaksanakan koordinasi perencanaan program/kegiatan, penyusunan 

administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan penyusunan laporan 

kinerja dinas sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja; 

g. melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, pemantauan dan 

evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat 

perbendaharaan, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan 

laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan 

program pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi, dokumentasi 
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barang serta layanan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat 

berdasarkan        capaian kinerja; 

j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai 

ketentuan  yang berlaku; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pendidikan sesuai 

pencapaian/target kinerja; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

5.   Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian meliputi pelayanan kearsipan, 

tatalaksana, rumah tangga, kehumasan, administrasi kepegawaian dan 

kesejahteraan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah      sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan 

program operasional sekretariat; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub  Bagian  Umum  dan Kepegawaian 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan  tugas kepada bawahan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi umum 

dan kepegawaian sesuai hasil analisis data dan ketentuan   yang berlaku; 

e. melaksanakan pelayanan kehumasan, keprotokoleran, rapat-rapat dinas, 

pengurusan rumah tangga, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan   penerimaan,   pendistribusian  dan  pengiriman  surat-surat, 

naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian 

yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, 

BPJS, pembinaan disiplin,  pemberian penghargaan, pendidikan dan 

pelatihan serta peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

h. melaksanakan pengelolaan organisasi, kepegawaian dan tatalaksana dinas, 

yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi penyusunan Analisis 

Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (EVJAB), 

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan(SP), Indeks Kepuasan masyarakat (IKU) serta sistem 

pengendalian internal dinas berdasarkan pedoman dan ketentuan yang 

berlaku; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat   laporan    pelaksanaan    tugas    Sub   Bagian   Umum  dan 

Kepegawaian sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 
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6.   Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas 

memimpin dan melaksanakan kegiatan perencanaan, keuangan dan aset meliputi 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi 

perencanaan, keuangan dan aset berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset adalah 

sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset 

berdasarkan program operasional sekretariat; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan 

dan Aset sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub  Bagian Perencanaan, 

Keuangan dan Aset berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi 

perencanaan, keuangan dan aset sesuai hasil analisis data dan ketentuan 

yang berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(IPPD) dinas sesuai pedoman yang berlaku; 

f. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan 

pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan tidak langsung sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan, prognosis, 

realisasi  semesteran  dan  akhir  tahun  sesuai  dengan pedoman yang 

berlaku; 

h. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan 

pencatatan perlengkapan/aset dinas dan melaksanakan pemeliharaan 

peralatan/perlengkapan, lingkungan dan gedung kantor, kendaraan dinas 

serta aset lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan pelayanan administrasi perencanaan, keuangan dan aset sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

j. membimbing  pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Perencanaan, 

Keuangan dan Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan 

dan Aset sesuai pencapaian/target kinerja; dan  

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya.  

7.   Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai tugas 

memimpin dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tugas pembantuan 

meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi 

penyelenggaraan tugas pembantuan berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan adalah 

sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 

berdasarkan program operasional sekretariat; 
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b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub  Bagian   Penyelenggaraan  Tugas   

Pembantuan   sesuai  dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Penyelenggaraan 

Tugas Pembantuan berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi 

penyelenggaraan tugas pembantuan sesuai hasil analisis data dan ketentuan 

yang berlaku; 

e. melaksanakan fasilitasi urusan usul kenaikan pangkat dan peningkatan 

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan 

menengah dan pendidikan khusus sesuai kebutuhan dan ketentuan yang 

berlaku; 

f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar dan pendidikan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang 

berlaku; 

g. melaksanakan  fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan 

menengah dan pendidikan khusus serta pengembangan karier pendidik 

sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan 

satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama dan 

sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan 

perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan yang 

Maha Esa , fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia dan 

tugas-tugas pembantuan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas pembantuan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

j. membimbing pelaksanaan  tugas  bawahan Sub Bagian  Penyelenggaraan   

Tugas    Pembantuan    sesuai   dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan  pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya 

8.   Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 
(1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan 

Nonformal mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional 

pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal meliputi 

penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanan kebijakan, 

pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta 

didik dan pembangunan karakter berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), Kepala 

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 

mempunyai fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal; 

b. penyiapan pelaksanan kebijakan pembinaan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan nonformal; 

d. pelaksanaan administrasi di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Nonformal; dan 
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Non formal adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan operasional Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia 

dini dan Pendidikan Non formal berdasarkan rencana strategis dinas dan 

ketentuan yang berlaku; 

b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Pembinaan Pendidikan 

Anak Usia dini dan Pendidikan Non formal berdasarkan rencana kerja; 

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pembinaan 

Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Non formal sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan; 

d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi  dan  pembinaan  pelaksanaan  kebijakan  di 

Bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, 

serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan non formal sesuai ketentuan            yang berlaku;  

f.    melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal 

pendidikan nonformal berdasarkan pedoman dan ketentuan          yang 

berlaku;   

g. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, 

dan penutupan sekolah pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Bidang Kurikulum dan 

Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Serta Peserta Didik dan 

Pembangunan Karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal sesuai capaian kinerja dan ketentuan yang berlaku; 

i.    mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pembinaan 

Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Non formal berdasarkan 

capaian kinerja; 

j.    menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pembinaan 

Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Non formal sesuai ketentuan 

yang berlaku;  

k. melaporkan  pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak 

Usia dini dan Pendidikan Non formal sesuai pencapaian/target     kinerja; 

dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 
a) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan kurikulum dan penilaian meliputi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  serta  pelaksanaan  administrasi 

Kurikulum dan Penilaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

Uraian tugas Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian adalah            sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian berdasarkan 

program operasional bidang; 
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b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Kurikulum dan Penilaian 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Kurikulum dan Penilaian 

berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kurikulum dan 

penilaian sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan 

penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai 

ketentuan yang berlaku;  

f.    melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan 

kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai 

rencana kerja;  

g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum 

dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai 

ketentuan yang berlaku;  

h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah 

yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota sesuai rencana kerja;  

i.     melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan kurikulum dan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j.     membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Kurikulum dan 

Penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan  pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian 

sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l.     melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

b) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas 

memimpin dan melaksanakan kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana 

meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta 

pelaksanaan administrasi kelembagaan dan sarana prasarana berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Uraian tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana adalah 

sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana 

berdasarkan program operasional bidang; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Kelembagaan dan Sarana 

Prasarana sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Kelembagaan dan 

Sarana Prasarana berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kelembagaan dan 

sarana prasarana sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana 

dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai 

ketentuan yang berlaku;  

f.    melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan 

prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai 

rencana kerja;  

g. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, 

dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 
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i.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Kelembagaan dan 

Sarana Prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j.     membuat laporan  pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana 

Prasarana sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

c) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas 

memimpin dan melaksanakan kegiatan peserta didik dan pembangunan 

karakter meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta 

pelaksanaan administrasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Uraian tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter adalah 

sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 

berdasarkan program operasional bidang; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Peserta Didik dan 

Pembangunan Karakter sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan  tugas kepada bawahan Seksi Peserta Didik dan 

Pembangunan Karakter berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan peserta didik dan 

pembangunan karakter sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang 

berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan kegiatan pembinaan 

peserta didik dan pembangunan karakter sesuai dengan rencana kerja; 

f.     melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan 

peserta didik dan pembangunan karakter sesuai tanggung jawab yang 

diberikan; 

g. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan 

pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama sesuai ketentuan yang berlaku;  

h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, 

dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama sesuai rencana kerja;  

i.     melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan peserta didik dan pembangunan karakter sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

j.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Peserta Didik dan 

Pembangunan Karakter sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Peserta Didik dan 

Pembangunan Karakter sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 

9.   Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar 

(1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas memimpin 

dan melaksanakan operasional pembinaan pendidikan dasar meliputi 

penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanan kebijakan, 

pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta 

didik dan pembangunan karakter berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1), Kepala 

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pendidikan dasar; 

b. penyiapan pelaksanan kebijakan pembinaan pendidikan dasar; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan pendidikan dasar; 

d. pelaksanaan administrasi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; dan 

e. pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala   Dinas   sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar adalah      

sebagai berikut: 

a. merencanakan operasional Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar 

berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku; 

b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Pembinaan Pendidikan 

Dasar berdasarkan rencana kerja; 

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pembinaan 

Pendidikan Dasar sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan; 

d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pendidikan 

dasar sesuai hasil analisis data dan ketentuan              yang berlaku; 

e. melaksanakan  koordinasi  dan  pembinaan  pelaksanaan  kebijakan di 

Bidang Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, 

serta Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sekolah dasar dan 

sekolah menengah pertama sesuai dengan ketentuan      yang berlaku; 

f.     melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berdasarkan pedoman 

yang berlaku;  

g. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, 

dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Bidang Kurikulum dan 

Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Serta Peserta Didik dan 

Pembangunan Karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

berdasarkan capaian kinerja; 

i.    mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pendidikan 

Dasar berdasarkan capaian kinerja; 

j.    menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pendidikan Dasar 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Dasar sesuai 

pencapaian/target kinerja; dan 

l.     melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

a) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan kurikulum dan penilaian meliputi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi  dan  pelaporan  serta  pelaksanaan  administrasi  

Kurikulum dan Penilaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

Uraian tugas Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian adalah            sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian berdasarkan 

program operasional bidang; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Kurikulum dan Penilaian 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 
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c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Kurikulum dan Penilaian 

berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kurikulum dan 

penilaian sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan 

penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

f.    melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan 

kriteria penilaian pendidikan non formal sesuai rencana kerja;  

g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum 

dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan kurikulum dan penilaian sesuai dengan ketentuan           yang 

berlaku; 

i.    membimbing  pelaksanaan tugas bawahan Seksi Kurikulum dan 

Penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j.    membuat laporan  pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian 

sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

b) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas 

memimpin dan melaksanakan kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana 

meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta 

pelaksanaan administrasi kelembagaan dan sarana prasarana berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Uraian tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana adalah 

sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana 

berdasarkan program operasional bidang; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Kelembagaan dan Sarana 

Prasarana sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan  tugas kepada bawahan Seksi Kelembagaan dan 

Sarana Prasarana berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kelembagaan dan 

sarana prasarana sesuai hasil analisis data dan ketentuan       yang 

berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana 

dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

f.    melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan 

prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai 

rencana kerja;  

g. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, 

dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal sesuai ketentuan yang berlaku;  

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

i.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Kelembagaan dan 

Sarana Prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
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j.    membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana 

Prasarana sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

c) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas 

memimpin dan melaksanakan kegiatan peserta didik dan pembangunan 

karakter meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta 

pelaksanaan administrasi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Uraian tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter adalah 

sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 

berdasarkan program operasional bidang; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Peserta Didik dan 

Pembangunan Karakter sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan  tugas kepada bawahan Seksi Peserta Didik dan 

Pembangunan Karakter berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan peserta didik dan 

pembangunan karakter sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang 

berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan kegiatan pembinaan 

peserta didik dan pembangunan karakter sesuai dengan           rencana 

kerja; 

f.    melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan 

peserta didik dan pembangunan karakter sesuai tanggungjawab     yang 

diberikan; 

g. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan 

pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan non formal sesuai ketentuan yang berlaku;  

h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, 

dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan non formal sesuai rencana kerja;  

i.    melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan peserta didik dan pembangunan karakter sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

j.     membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Peserta Didik dan 

Pembangunan Karakter sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan  pelaksanaan tugas Seksi Peserta Didik dan 

Pembangunan Karakter sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l.     melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
 

10. Bidang Pembinaan Ketenagaan 
(1) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan operasional pembinaan ketenagaan meliputi penyiapan 

perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanan kebijakan, pelaksanaan 

administrasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pendidik tindakan 

kelas PAUD dan pendidikan nonformal, pendidik tindakan kelas pendidikan 

dasar serta tenaga kebudayaan berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 
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(2) Dalam melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan ketenagaan; 

b. penyiapan pelaksanan kebijakan pembinaan ketenagaan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan ketenagaan; 

d. pelaksanaan administrasi di Bidang Pembinaan Ketenagaan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan adalah            sebagai 

berikut: 

a. merencanakan operasional Bidang Pembinaan Ketenagaan berdasarkan 

rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku; 

b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Pembinaan Ketenagaan 

berdasarkan rencana kerja; 

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pembinaan 

Ketenagaan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan; 

d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan ketenagaan 

sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik tindakan 

kelas pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah 

pertama, dan pendidikan non formal sesuai ketentuan    yang berlaku;  

f.    melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik 

tindakan dalam kabupaten/kota sesuai kebutuhan dan ketentuan yang 

berlaku;  

g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan koordinasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang pembinaan pendidik tindakan kelas pendidikan anak 

usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan 

non formal, serta tenaga kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku;  

h. melaksanakan   penyusunan   bahan   pemantauan   dan   evaluasi   di 

bidang pembinaan pendidik tindakan kelas pendidikan anak usia dini, 

sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, 

serta tenaga kebudayaan sesuai capaian kinerja dan ketentuan yang 

berlaku;  

i.    mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pembinaan 

Ketenagaan berdasarkan capaian kinerja; 

j.    menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pembinaan 

Ketenagaan sesuai ketentuan yang berlaku;  

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan sesuai 

pencapaian/target kinerja; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

a) Kepala Seksi Pendidik Tindakan Kelas PAUD dan Pendidikan Non formal 

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pendidik tindakan 

kelas PAUD dan pendidikan non formal meliputi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi  dan  pelaporan  serta  pelaksanaan  administrasi  

Pendidik Tindakan Kelas PAUD dan Pendidikan Non formal berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Uraian tugas Kepala Seksi Pendidik Tindakan Kelas PAUD dan Pendidikan 

Non formal adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Seksi Pendidik Tindakan Kelas PAUD dan 

Pendidikan Non formal berdasarkan program operasional bidang; 
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b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pendidik Tindakan Kelas 

PAUD dan Pendidikan Non formal sesuai dengan ketentuan dan rencana 

kerja; 

c. mendistribusikan  tugas kepada bawahan Seksi Pendidik Tindakan Kelas 

PAUD dan Pendidikan Non formal berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pendidik tindakan 

kelas PAUD dan pendidikan non formal sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik 

tindakan kelas pendidikan anakusia dini dan pendidikan non formal 

sesuai rencana kerja;  

f.    melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi 

pemindahan pendidik tindakan kelas pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal sesuai rencana kerja yang telah ditentukan;  

g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik tindakan kelas 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai ketentuan 

yang berlaku;  

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan pendidik Tindakan Kelas PAUD dan pendidikan nonformal 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

i.     membimbing  pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pendidik Tindakan 

Kelas PAUD dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan ketentuan    yang 

berlaku; 

j.     membuat laporan  pelaksanaan tugas Seksi Pendidik Tindakan Kelas 

PAUD dan Pendidikan Non formal sesuai pencapaian/target        kinerja; 

dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

b) Kepala Seksi Pendidik Tindakan Kelas Pendidikan Dasar mempunyai tugas 

memimpin dan melaksanakan kegiatan pendidik tindakan kelas pendidikan 

dasar meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta 

pelaksanaan administrasi Pendidik Tindakan Kelas Pendidikan Dasar 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan         yang berlaku. 

Uraian tugas Kepala Seksi Pendidik Tindakan Kelas Pendidikan Dasar 

adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Seksi Pendidik Tindakan Kelas Pendidikan 

Dasar berdasarkan program operasional bidang; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pendidik Tindakan Kelas 

Pendidikan Dasar sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pendidik Tindakan Kelas 

Pendidikan Dasar berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pendidik tindakan 

kelas pendidikan dasar sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang 

berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik 

tindakan kelas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai 

ketentuan yang berlaku;  

f.    melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi 

pemindahan pendidik tindakan kelas sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama sesuai rencana kerja yang telah ditentukan;  

g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik tindakan kelas 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai rencana kerja;  
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h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan pendidik tindakan kelas pendidikan dasar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

i.    membimbing  pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pendidik Tindakan 

Kelas Pendidikan Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j.    membuat laporan  pelaksanaan tugas Seksi Pendidik Tindakan Kelas 

Pendidikan Dasar sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

c) Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan tenaga kebudayaan meliputi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  serta  pelaksanaan  administrasi 

Tenaga Kebudayaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan      yang 

berlaku. 

Uraian tugas Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tenaga 

Kebudayaan adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Seksi Tenaga Kebudayaan berdasarkan 

program operasional bidang; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Tenaga Kebudayaan sesuai 

dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Tenaga Kebudayaan 

berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan tenaga 

kebudayaan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga 

cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, 

tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya sesuai ketentuan yang 

berlaku;  

f.    melaksanakan penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan 

permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan 

tenaga kebudayaan lainnya sesuai ketentuan            yang berlaku;  

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan tenaga kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Tenaga Kebudayaan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

i.     membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Tenaga Kebudayaan sesuai 

pencapaian/target kinerja; dan 

j.     melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 
11.Bidang Kebudayaan  

(1) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

operasional kebudayaan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, 

penyiapan pelaksanan kebijakan, pelaksanaan administrasi, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas Cagar Budaya dan Permuseuman, Sejarah 

dan Tradisi serta Kesenian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan kebudayaan; 

b. penyiapan pelaksanan kebijakan kebudayaan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebudayaan; 
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d. pelaksanaan administrasi di bidang Kebudayaan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan operasional Bidang  Kebudayaan berdasarkan rencana 

strategis dinas dan ketentuan yang berlaku; 

b. membagi tugas kepada Kepala Seksi  di Bidang Kebudayaan 

berdasarkan rencana kerja; 

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Kebudayaan 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan; 

d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan kebudayaan sesuai hasil 

analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga 

adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota, 

pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah 

kabupaten/kota dan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota sesuai 

ketentuan yang berlaku;  

f.    melaksanakan penyusunan bahan penetapan dan pengelolaan cagar 

budaya peringkat kabupaten/kota, pengelolaan museum kabupaten/kota, 

pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi yang masyarakat pelaku 

dan penganutnya dalam daerah kabupaten/kota serta penerbitan izin 

membawa cagar budaya ke luar kabupaten/kota sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar 

budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, 

pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan 

pembinaan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

h. melaksanakan   penyusunan   bahan   pemantauan   dan   evaluasi   di 

bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum 

kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan 

komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

i.    mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Kebudayaan 

berdasarkan capaian kinerja; 

j.    menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Kebudayaan sesuai 

ketentuan yang berlaku;  

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan sesuai 

pencapaian/target kinerja; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 
a) Kepala Seksi Cagar budaya dan Museum mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan cagar budaya dan museum meliputi penyiapan 

bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Cagar 

budaya dan Museum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

Uraian tugas Kepala Seksi Cagar budaya dan Museum adalah         sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan Seksi Cagar budaya dan Museum berdasarkan 

program operasional bidang; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Cagar budaya dan Museum 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 
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c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Cagar budaya dan 

Museum berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan cagar budaya 

dan museum sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya 

dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman sesuai ketentuan 

yang berlaku;  

f.    melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi 

cagar budaya dan pelestarian cagar budaya sesuai ketentuan         yang 

berlaku;  

g. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pelindungan, 

pengembangan dan pemanfaatan museum sesuai rencana kerja;  

h. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar 

budaya keluar daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku;  

i.    melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan cagar budaya dan museum sesuai dengan ketentuan        yang 

berlaku; 

j.     membimbing  pelaksanaan tugas bawahan Seksi Cagar budaya dan 

Museum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan  pelaksanaan tugas Seksi Cagar budaya dan Museum 

sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

b) Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan sejarah dan tradisi meliputi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  serta  pelaksanaan  administrasi 

Sejarah dan Tradisi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan       yang 

berlaku. 

Uraian tugas Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Seksi Sejarah dan Tradisi berdasarkan program 

operasional bidang; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Sejarah dan Tradisi sesuai 

dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Sejarah dan Tradisi 

berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan sejarah dan 

tradisi sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, 

tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan 

lembaga adat sesuai ketentuan yang berlaku;  

f.     melaksanakan penyusunan bahan pelestarian tradisi berdasarkan 

program yang telah ditetapkan; 

g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di Bidang Sejarah dan 

Tradisi sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan cagar budaya dan museum sesuai dengan ketentuan       yang 

berlaku; 

i.    membimbing  pelaksanaan tugas bawahan Seksi Cagar budaya dan 

Museum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j.    membuat laporan  pelaksanaan tugas Seksi Cagar budaya dan Museum 

sesuai pencapaian/target kinerja; dan 
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k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

c) Kepala Seksi Kesenian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

kegiatan kesenian meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan serta pelaksanaan administrasi Kesenian berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

Uraian tugas Kepala Seksi Kesenian adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Seksi Kesenian berdasarkan program 

operasional bidang; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Kesenian sesuai dengan 

ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Kesenian berdasarkan 

tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kesenian sesuai 

hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

f.     melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kesenian sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h. membimbing  pelaksanaan tugas bawahan Seksi Kesenian sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

i.    membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesenian sesuai 

pencapaian/target kinerja; dan 

j.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 
11. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam Jabatan 

Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Ketrampilan. 

(2) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan  yang berlaku 

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset; dan 

3. Sub Bagian Penelenggaraan Tugas Pembantuan. 

c.  Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, mambawahi: 

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian; 

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan 

3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter. 

d.  Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi: 

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian; 

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan 
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3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter. 

e. Bidang Kebudayaan, membawahi: 

1. Seksi Cagar Budaya dan Museum; 

2. Seksi Sejarah dan Tradisi; 

3. Seksi Kesenian; 

f. Bidang Pembinaan Ketenagaan 

1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non 

Formal 

2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar 

3. Seksi Tenaga Kebudayaan 

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Gambar 2.1 

 STRUKTUR ORGANISASI 

(Sesuai Peraturan Bupati Nomor.... Tahun 2016 Tentang Tugas  

dan Fungsi Dinas Pendidikan kab. Banggai) 
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2.2  Sumber Daya Dinas Pendidikan 

Salah satu komponen yang sangat menunjang keberhasilan suatu organisasi 

adalah ketersediaan sumber daya manusia. Untuk mendukung pelaksanaan tugas 

dan fungsi SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai  berdasarkan struktur 

organisasi yang ada, jumlah personil saat ini adalah 101 orang yang berstatus 

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jabatan Struktural, 

Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin disajikan pada Tabel 1, 

Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4. 

Tabel 1.  Jumlah ASN pada SKPD Dinas Pendidikan berdasarkan jabatan 

struktural per 31 Desember 2018 

No Jenis Jabatan 
Jumlah 

(orang) 

1. Jabatan Struktural  

 a. Eselon II - 

 b. Eselon III 8 

 c. Eselon IV 12 

 d. Eselon V 1 

2. Jabatan Fungsional Pelaksana 38 

3 Jabatan Fungsional Tertentu 11 

4. Pegawai Harian Lepas/Honorer 54 

Jumlah 124 

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Tabel 2. Jumlah ASN pada SKPD Dinas Pendidikan berdasarkan 

Pangkat/Golongan per 31 Desember 2018 

No Pangkat/Golongaan 
Jumlah 

(orang) 

1. Pembina Utama Muda, IV/c - 

2. Pembina Tingkat I, IV/b 2 

3. Pembina, IV/a 6 

4. Penata Tingkat I, III/d 10 

5. Penata, III/c 6 

6. Penata Muda Tingkat I, III/b 11 

7. Penata Muda, III/a 6 

8. Pengatur Tingkat I, II/d 1 

9. Pengatur, II/c 5 

10. Pengatur Muda Tingkat I, II/b 11 

11. Pengatur Muda, II/a - 

12. Juru Tingkat I, I/d 1 
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13. Juru, I/c - 

14. Juru Muda Tingkat I, I/b - 

15. Juru Muda, I/a - 

Jumlah 59 

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Tabel 3. Jumlah ASN pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai 

berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2018 

No Tingkat Pendidikan 
Jumlah 

(orang) 

1. Pasca Sarjana 8 

2. Sarjana 25 

3. Diploma - 

4. SLTA/Sederajat 26 

5. SLTP /Sederajat - 

Jumlah 59 

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Tabel 4. Jumlah ASN pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai    

berdasarkan Gender per 31 Desember 2018 

No Jenis Kelamin 
Jumlah 

(orang) 

1. Laki-laki 32 

2. Perempuan 27 

Jumlah 59 

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung 

pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut: 

a. Gedung kantor yang terdiri dari: Aula/ruang rapat 1 lokal dengan fasilitas 

pendukungnya yang dapat menampung 250 orang. Dapat digunakan untuk rapat-

rapat skala menengah maupun untuk pelaksanaan seminar serta ruangan-ruangan 

kantor lainnya yang memadai dan representatif untuk mendukung kelancaran 

operasional Dinas Pendidikan. 

b. Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti: 

a) Meubelair kantor 

b) Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis 

perencanaan 

c) Fasilitas telekomunikasi 

Kendaraan dinas  roda empat sebanyak 3 unit yang mendukung kegiatan 

operasional. Untuk kendaraan dinas roda dua hanya 25 unit, sehingga pada tahun-

tahun mendatang diperlukan dukungan dana untuk pengadaan kendaraan dinas 
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roda dua bagi pejabat eseleon III dan eselon IV dalam rangka mendukung kegiatan 

operasional SKPD Dinas Pendidikan. 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Analisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk 

menunjukkan: 

1. Peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 

2. Sumber daya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; 

3. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra SKPD periode 

sebelumnya; 

4. Capaian kinerja antara renstra SKPD dengan RPJMD periode sebelumnya; 

5. Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi. 

 

1. Kondisi Pembangunan Pendidikan 

Pembangunan Pendidikan adalah bidang pembangunan yang menempati 

posisi strategi sumber daya bagi pengembangan sumber daya manusia berkualitas 

sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh. Karenanya tugas utama 

pembangunan pendidikan memberi kontribusi yang berarti bagi pemecahan 

permasalahan bangsa.  

Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 

bertekad mewujudkan insan Kabupaten Banggai yang bermoral, kompetensi dan 

berwawasan kebangsaan yang di bangun melalui Pendidikan Formal (TK/TKLB, 

RA/BA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs), Pendidikan Non Formal (PAUD, 

Pendidikan Keseteraan, Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan) yang 

di laksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan dan 

kesetaraan gender. 

Dalam rangka mewujudkan Pemerintah layanan Pendidikan kepada 

masyarakat Kabupaten Banggai, terekam Data Pokok Pendidikan Dasar dan 

Menengah sebagai Tabel 5, Tabel 6 dan Tabel 7. 

Tabel 5. Data Pokok Pendidikan Jenjang SD Tahun 2017/2018 

No Komponen Satuan 
Sekolah 

Dasar 

1. Sekolah Unit 355 

2. Siswa Orang 39,393 

3. Kelas Ruang 2,403 

4. Kondisi Ruang Kelas   
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 a. Baik Ruang 716 

 b. Tidak Baik Ruang 1687 

5. Guru Orang 3,102 

6. Fasilitas    

 a. Perpustakaan Ruang 247 

 b. Lapangan Olahraga Unit 135 

 c. Unit Kesehatan Sekolah Ruang 34 

 Sumber: Data Pokok Pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 2017/2018 

 

Tabel 6. Data Pokok Pendidikan Jenjang SMP Tahun 2017/2018 

No Komponen Satuan 

Sekolah 

Menengah 

Pertama 

1. Sekolah Unit 102 

2. Siswa Orang 16,450 

3. Kelas Ruang 770 

4. Kondisi Ruang Kelas   

 a. Baik Ruang 182 

 b. Tidak Baik Ruang 588 

5. Guru Orang 1,317 

6. Fasilitas    

 a. Perpustakaan Ruang 81 

 b. Lapangan Olahraga Unit 67 

 c. Unit Kesehatan Sekolah Ruang 33 

 d. Laboratorium Ruang 62 

Sumber: Data Pokok Pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 2017/2018 

Selama kurun waktu 2010-2015, pembangunan Pendidikan di Kabupaten 

Banggai merupakan skala prioritas yang diakselerasikan melalui berbagai 

kebijakan, strategi dan program. Hasil-hasil pembangunan Pendidikan yang 

dicapai dalam kurun waktu tersebut, merupakan salah satu landasan bagi 

pembagunan Pendidikan. 

Aspek pemerataan dan perluasan akses Pendidikan pada kurun waktu 2010-

2015 dapat diukur dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka 

Partisipasi Murni (APM) yang hasilnya menunjukkan perkembangan yang 

meningkatkan sebagaimana Tabel 8 dan Tabel 9. 
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Tabel 8. Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni 

(APM) Pendidikan Dasar 

No Tahun 
SD SMP 

APK APM APK APM 

1 2010/2011 114,6 86,97 95,73 95,73 

2 

 
2011/2012 114,98 98,89 96,85 73,94 

3 2012/2013 141,87 96,75 14,368 95,87 

4 2013/2014 119,03 96,81 101,94 80,14 

5 2014/2015 118,69 96,6 109,03 83,68 

6 2015/2016 113,01 98,34 109,25 81,13 

7 2017/2018 107,23 94,24 113,84 84,66 

Sumber: Data Pokok Pendidikan Kabupaten Banggai  

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah  

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi eksternal dalam rangka 

mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan 

penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya, dengan 

memperhatikan tantangan dan peluang dalam hal pengembangan SKPD. Identifikasi 

terhadap tantangan dan peluang akan membantu Dinas Pendidikan Kabupaten 

Banggai didalam menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan 

misi organisasi. 

Adapun tantangan dan peluang dalam pengembangan SKPD Dinas Pendidikan 

Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut: 

a.   Tantangan Pengembangan SKPD 

1) Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran Millenium 

Development Goals (MDGs), Education For All (EFA), dan Education for 

Sustainable Development (EfSD); 

2) Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di daerah 

terdepan, terpencil dan rawan bencana; 

3) Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh 

akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan; 

4) Menerapkan Standar Nasional Pendidikan dengan menekankan 

keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga; 

5) Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan 

kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme; 

6) Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) antar gender dan atar wilayah; 
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7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan/vokasi untuk 

memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara 

global; 

8) Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang diperlukan dalam 

pengembangan ekonomi kreatif; 

9) Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas 

penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran 

jangka menengah; 

10) Mengembangkan kebijakan–kebijakan untuk memperkuat dan memperluas 

penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran 

jangka menengah; 

11) Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, 

organisasi masyarakat, dan organisasi profesi; 

12) Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti, 

kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli 

ketertiban dalam penyelengaraan pendidikan; 

13) Menjamin efektifitas pelaksanaan otonomisasi satuan pendidikan termasuk 

penyelenggaraan Badan Hukum Pendidikan (BHP); 

14) Memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas sistem Ujian Nasional; 

15) Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan parenting education dan 

homeschooling; 

16) Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan PAUD; 

17) Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas 

pemanfaatan TIK di bidang pendidikan; 

18) Tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja dan 

profesionalitas aparatur; 

19) Kebutuhan pelayanan publik yang baik sebagai perwujudan good 

governance; 

20) Percepatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan kuantitas dan 

perbaikan kualitas infrastruktur pendidikan; 

21) Kecenderungan semakin menurunnya kondisi dan fungsi pelayanan 

prasarana yang telah dibangun; 

22) Adanya fenomena perubahan iklim (climate change); 

 

b. Peluang Pengembangan SKPD 

1) Kebijakan atau komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan Sumber 

Daya Manusia; 

2) Kebijakan pemerintah yang menetapkan pendidikan sebagai salah satu 

prioritas dari sebelas prioritas nasional; 

3) Kebijakan pemerintah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; 
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4) Kebijakan pemerintah daerah untuk peningkatan infrastruktur pelayanan 

dasar bagi masyarakat; 

5) Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi; 

6) Amanat RTRW Kabupaten Banggai untuk pembentukan struktur dan pola 

ruang. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat 
Daerah 

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik yang 

menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Banggai, antara lain: 

1. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan latar belakang keilmuan di 

bidang pendidikan masih terkendala utamanya dari segi kualitas. Selain itu, 

ketersediaan sarana  penunjang dalam pelaksanaan tugas belum memadai; 

2. Ketersediaan pendanaan yang sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan 

peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta penyediaan 

infrastruktur pendidikan yang berkualitas; 

3. Belum optimalnya koordinasi antar dan inter Dinas Pendidikan terkait 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya; 

4. Tidak optimalnya pemeliharaan infrastruktur pendidikan yang telah terbangun. 

Dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terdapat kendala-kendala di lapangan 

yang menghambat tercapainya tujuan antara lain: 

1. Masih rendahnya akses terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non 

Formal; 

2. Belum tercapainya SPM Pendidikan Dasar terutama pemenuhan sarana dan 

prasarana; 

3. Tingginya angka putus sekolah dan tingginya angka buta aksara; 

4. Minimnya usia produktif yang memiliki keterampilan berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa asing sebagai upaya menyambut pemberlakuan Asean 

Economic Community. 

5. Implementasi Kurikulum 2013 

6. Kurangnya Tenaga/Sumber Daya Manusia. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di 

Kabupaten Banggai, yaitu: 

Faktor Internal: 

1. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan merata; 

2. Belum optimalnya sistem pengelolaan lembaga pendidikan; dan 

3. Sarana prasarana pendidikan dasar yang belum memenuhi Standar Pelayanan 

Minimal (SPM). 

Faktor Eksternal: 
 

1. Peran dan fungsi komite sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan belum 

optimal; 
 
2. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu. 



           Pemerintah Kabupaten Banggai 

              Dinas Pendidikan  
 Alamat: J l.  Jend. A. Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 

 

 

Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 24 

  

3.2 Telaahan Visi-Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah     
Terpilih 

Menelaah visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan 

selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk 

mengidentifikasi faktor–faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas 

Pendidikan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan 

wakil kepala daerah. 

Hasil identifikasi Dinas Pendidikan tentang faktor–faktor penghambat dan 

pendorong pelayanan Dinas Pendidikan yang dapat mempengaruhi pencapaian 

visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan menjadi input bagi 

perumusan isu–isu strategis pelayanan Dinas Pendidikan. Dengan demikian, isu–

isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan 

pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor–faktor agar dapat 

berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banggai 

tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 

terpilih yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan 

program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah 

pelaksanaannya.  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banggai 

Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus 

menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, 

pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan 

tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. 

Dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dan mempertimbangkan 

potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten 

Banggai saat ini serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat 

dan untuk memenuhi aspirasi masyarakat, maka gambaran kesuksesan Kabupaten 

Banggai yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan 

rumusan visi: 

 

“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN 

EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL 

DAN BUDAYA” 

 

 Adapun makna yang dimaksud dalam visi Kabupaten Banggai tersebut adalah 

diuraikan sebagai berikut: 

Kabupaten Banggai: adalah kesatuan wilayah dan masyarakat Kabupaten yang 

terbentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959, termasuk sarana 

dan prasarana, kelembagaan serta potensi sumberdaya alam dan lingkungan 
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alamiah. Sebagai daerah otonom, maka Kabupaten Banggai adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah geografis yang memiliki 

kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat menurut  prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan 

pemerintah dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki. 

Pusat Pertumbuhan Ekonomi: Pusat pertumbuhan adalah bagian integral dari 

suatu kawasan pengembangan yang merupakan satu kesatuan pengembangan 

ekonomi satu atau beberapa komoditas unggulan dan atau sumberdaya alam yang 

sudah dikembangkan atau akan dikembangkan yang memiliki koridor sirkulasi 

(jaringan jalan, rute penerbangan, jalur pelayaran) dan aksesibilitas pelayanan 

(terminal, bandara, dermaga pelabuhan) di dalam kawasan pengembangan tersebut. 

Jadi pusat pertumbuhan merupakan simpul-simpul pengikat koridor sirkulasi di 

dalam satu kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai pintu gerbang masuk 

dan keluar antar simpul. Dengan demikian, maka pusat pertumbuhan ekonomi 

adalah areal pengembangan satu atau lebih komoditas atau sumberdaya alam yang 

telah menjadi identitas daerah atau berpotensi untuk dikembangkan di dalam satu 

kawasan pengembangan kegiatan ekonomi, yang didukung oleh ketersediaan 

koridor sirkulasi dan aksesibilitas pelayanan. 

Pertanian: adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan 

manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber 

energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Jika dikaitkan dengan rumusan 

Visi, maka ekonomi pertanian adalah aktivitas ekonomi yang terkait dengan 

produksi, distribusi, dan konsumsi produk dan jasa pertanian, sebagai pilar untuk 

mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi. 

Kemaritiman: adalah berbagai jenis kegiatan yang berhubungan dengan laut. 

Dalam kaitan dengan Visi, bidang kemaritiman dapat pula dijabarkan sebagai suatu 

bidang di samping berhubungan dengan pelayaran juga mencakup potensi yang 

terkandung di dalamnya yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemaritiman juga dapat dimaknai sebagai 

potensi kekuatan dan keunggulan daerah yang merupakan pilar pertumbuhan 

ekonomi kabupaten Banggai.    

Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya: kearifan lokal adalah suatu gagasan 

konseptual yang hidup dalam masyarakat berupa sikap, nilai-nilai, etika, cara-cara, 

perilaku, kepercayaan, keyakinan, adat istiadat, hukum adat, pandangan, 

kemampuan, dan pengetahuan dari komunitas atau masyarakat lokal untuk 

mengelola lingkungan hidup, tradisi, dan budaya setempat. Dalam kaitan dengan 

Visi RPJMD, kearifan lokal (local wisdom), dimaknai sebagai suatu pendekatan 

penataan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam 

pengelolaan sumber daya tetap mengacu pada nilai-nilai sosio-kultural masyarakat 
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setempat, yang telah diakui dan dihargai secara turun temurun sebagai sebuah 

tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan berbudaya mengandung 

makna    

Visi Bupati dan Wakil Bupati, yang kemudian disebut sebagai visi pemerintah 

Kabupaten Banggai yang tertuang dalam RPJMD 2016–2021 juga merefleksikan 

Visi Daerah yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Banggai 2005–2025, 

“Mewujudkan Kabupaten Banggai yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri dan 

Sejahtera pada Tahun 2025 “. Kriteria Kabupaten Banggai yang “Berdaya Saing, 

Maju, Mandiri dan Sejahtera” dicirikan oleh capaian beberapa indikator, yaitu: (1). 

Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa; (2). Terwujudnya 

Perekonomian Daerah yang Tangguh dan Berdaya Saing; (3). Terwujudnya 

Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan berkualitas, dan; (4). Terwujudnya 

Pembangunan Daerah yang Aman, Lestari dan Berkelanjutan. Pencapaian sasaran 

pembangunan jangka panjang tersebut harus didukung oleh ketersediaan sumber 

daya yang mampu bersaing dengan memanfaatkan keunggulan daerah di bidang 

pertanian dan kemaritiman untuk terus dikembangkan dan dimanfaatkan seoptimal 

mungkin untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Banggai dengan tetap 

menjunjung tinggi kearifan dan budaya lokal dalam pengelolaannya tetap mengacu 

pada konsep pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 

Sesuai dengan amanat Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014, 

pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas–luasnya untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

Urusan pemerintahan adalah fungsi–fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan 

kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan 

mengurus fungsi–fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka 

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

Untuk melaksanakan pembagian urusan pemerintahan, telah ditetapkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.  Urusan yang menjadi kewenangan daerah 

terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. 

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar 

(basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan 

hidup, pekerjaan umum, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan 



           Pemerintah Kabupaten Banggai 

              Dinas Pendidikan  
 Alamat: J l.  Jend. A. Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 

 

 

Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 27 

  

pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan 

oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya 

mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan 

daerah. 

Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang 

diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah 

yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang 

bersangkutan. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang 

dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan 

difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar–benar mengarah pada 

penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan 

kekhasan daerah yang bersangkutan. 

Oleh karena itu, sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah di Kabupaten Banggai telah diberikan mandat tugas untuk melaksanakan 

salah satu urusan wajib pemerintahan daerah Kabupaten Banggai yaitu pendidikan 

dasar. Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai yang terkait erat dengan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dalam rangka perwujudan 

Visi Kabupaten Banggai untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah : 

Misi 1: Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih,menuju Pemerintahan 

yang Beribawa,  

Misi 5: Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama,Kearifan Lokal dan 

Budaya,  

Misi 6: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah. 

Visi dan misi menjadi sumber inspirasi dan motivasi sekaligus menjadi acuan 

pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Visi dan Misi pemerintah 

daerah  Kabupaten Banggai Tahun 2016–2021, perlu dijabarkan lebih operasional 

ke dalam rumusan prioritas pembangunan daerah agar dapat diimplementasikan 

dan terukur tingkat keberhasilannya. Prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk 

memberikan arah dan fokus pembangunan dalam lima tahun mendatang, sebagai 

jawaban atas tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat 

Kabupaten Banggai, sekaligus sebagai agenda utama dalam pencapaian Visi. 

Melalui pemanfaatan secara optimal, efisien dan efektif sumber daya yang 

dimiliki daerah dibarengi dengan langkah-langkah kebijakan strategis berdasarkan 

misi untuk mendukung pencapaian Visi di bidang pendidikan, maka prioritas 

pembangunan daerah Kabupaten Banggai di bidang pendidikan adalah: 

1. Membangun fasilitas pendidikan yang berkualitas dan terjangkau; 

2. Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan anak didik; 

3. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik secara merata dan 

proporsional; 
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4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan; 

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan 

pendidikan; dan 

6. Penguatan lembaga dewan pendidikan dan komite sekolah. 

Kinerja pemerintahan dapat dilihat melalui bagaimana kualitas pelayanan dasar 

yang merupakan urusan wajib telah diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan 

pelayanan dasar dapat dilihat dari kepuasan masyarakat dalam menilai kualitas 

pelayanan yang telah diberikan pemerintah.  

Merujuk pada kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia, sebagian sudah 

melaksanakan program pendidikan gratis yang walaupun sebenarnya tidak 

sepenuhnya gratis. Karena orang tua siswa masih harus menanggung biaya sebesar 

50-70 % untuk pembayaran gedung, uang raport, uang buku dan lainnya yang tak 

kalah mahalnya.  

 

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra  Provinsi 

Analisis Renstra Kementerian Pendidikan Nasional dan Renstra Dinas 

Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (yang masih berlaku) ditujukan untuk 

menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran 

pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai 

terhadap sasaran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah  sesuai dengan 

tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai. 

Permasalahan dan tantangan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terkait 

erat dengan kondisi umum kehidupan bangsa dan negara dalam semua bidang. 

Permasalahan dan tantangan itu membuka peluang karena berbagai potensi dapat 

teridentifikasi jika dilihat dari berbagai perspektif. Keseluruhannya dapat dijadikan 

rujukan dalam menyusun Renstra Terpadu Pendidikan dan Kebudayaan, yang biasa 

disebut sebagai analisis lingkungan strategis.  

Lingkungan strategis yang diyakini amat berdampak, antara lain:  

a  Tren Pertumbuhan Ekonomi;  

b  Daya Saing Indonesia di Mata Dunia Internasional;  

c  Perkembangan Demografi;  

d  Spektrum Tenaga Kerja;  

e  Tingkat kesenjangan pendapatan antarkelompok masyarakat;  

f  Perkembangan sosial kemasyarakatan;  

g  pergaulan dan hubungan yang semakin bersifat global;  

h  Kondisi faktual jati diri bangsa. Sebagai gambaran umum, beberapa di antaranya 

akan diuraikan secara ringkas. 

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat hingga 2014 menunjukkan keberhasilan 
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yang sangat nyata, seperti diuraikan pada bagian terdahulu. Namun periode 2015-

2019 juga sedang dan akan menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan 

penting. Berikut ini sebagian permasalahan dan tantangan yang perlu mendapat 

perhatian besar dalam kurun waktu lima tahun mendatang.  

a. Ketersediaan Pelayanan PAUD Berkualitas 

Belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan 

berkualitas. Ketersediaan akses satuan PAUD di setiap desa (sesuai dengan 

program minimal 1 desa satu PAUD) merupakan prioritas dalam pengembangan 

PAUD. Kualitas penyelenggaraan PAUD harus ditingkatkan sejalan dengan 

peningkatan akses PAUD. Standarisasi layanan PAUD menjadi fokus 

peningkatan jaminan terhadap penyediaan PAUD yang berkualitas.  

b. Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasaryang Berkualitas 

Meskipun capaian APK pendidikan dasar pada 2014 di atas 100%, 

permasalahan masih ada dari segi pemerataan, baik sisi spasial maupun tingkat 

ekonomi. Dari sisi spasial sebanyak 146 kabupaten dan kota (29,4%) masih 

memiliki APM SD di bawah 95%, dan sebanyak 169 kabupaten/kota (34%) 

masih memiliki APK SMP di bawah 95%. Dari sisi tingkat ekonomi, angka 

partisipasi penduduk usia 13-15 tahun sangat dipengaruhi kemampuan ekonomi 

keluarga. 

c. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang Berkualitas  

Belum semua anak usia 16-18 tahun memperoleh layanan pendidikan yang 

berkualitas, sebagaimana ditunjukkan pada capaian APK SMA/MA/SMK yang 

masih rendah, yaitu sebesar 85% pada 2014. Masih banyaknya Kecamatan 

yang belum memiliki SMA/MA/SMK menjadi penyebab kantung-kantung putus 

sekolah. Saat ini 935 kecamatan atau 14,1% kecamatan belum memiliki 

SMA/MA/SMK. Demikian pula perbedaan kemampuan melanjutkan sekolah 

antar kemampuan ekonomi sangat tinggi serta keterbatasan fisik masih menjadi 

kendala. 

d. Relevansi Pendidikan Kejuruan Belum sesuai dengan Kebutuhan Dunia 

Kerja  

Hasil layanan pendidikan SMK belum seperti yang diharapkan, 

sebagaimana ditunjukkan tingkat pengangguran lulusan SMK yang cenderung 

sama dengan lulusan SMA 9,6% untuk SMA dan 9,88% untuk SMK pada 2013 

dan jumlah rata-rata penghasilan yang tidak terlalu berbeda antara lulusan SMA 

dan SMK. Hal ini menunjukkan bahwa dunia kerja tak terlalu memperhatikan 

benar antara lulusan SMK dan SMA. Ketidakselarasan antara dunia kerja 

dengan kualitas lulusan SMK merupakan salah satu faktor yang mendorong 

rendahnya penyerapan lulusan SMK di dunia kerja. 

e. Rendahnya Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan  

Pemerintah daerah belum sepenuhnya berkomitmen untuk memenuhi 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar sebagai acuan dalam 
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pelaksanaan urusan wajib daerah. Selain itu belum tersedianya SPM pendidikan 

menengah mengakibatkan daerah belum memiliki acuan dalam memenuhi 

urusan wajib pengelolaan pendidikan menengah.  

Sampai dengan 2013 sebanyak 68,7% SD/MI dan 62,5% SMP/MTs 

terakreditasi minimal B menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan dasar 

masih rendah. Sedangkan di sisi lain kualitas layanan pendidikan menengah 

belum merata antara SMA dan SMK. Saat ini sebanyak73,5% SMA/MA sudah 

terakreditasi minimal B, sementara hanya sebanyak 48,2% kompetensi keahlian 

SMK berakreditasi minimal B. Penyebab utama rendahnya kualitas layanan 

pendidikan dasar dan menengah adalah terbatasnya pemahaman kewajiban 

sekolah untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di samping itu, 

peningkatan mutu layanan pendidikan belum dirancang berdasarkan proses 

penjaminan mutu pendidikan sehingga tidak tepat sasaran dan tidak sesuai 

dengan kebutuhan sekolah. 

f. Penyediaan Akses Pendidikan Tinggi Belum Maksimal  

Belum semua siswa lulusan SMA/SMK memperoleh layanan pendidikan 

tinggi yang berkualitas. Pada 2014 APK PT/PTA untuk penduduk berusia 19 

sampai dengan 23 tahun adalah 29,15%, yang berarti baru 29 siswa dari 100 

siswa lulusan sekolah menengah yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. 

Ketersediaan akses pendidikan tinggi berupa gedung belajar, fasilitas, dan 

peralatan penelitian masih kurang. Selain itu, terbatasnya kemampuan ekonomi 

kelompok masyarakat miskin untuk menjangkau layanan pendidikan tinggi juga 

menjadi tantangan yang mesti segera dituntaskan. 

g. Penerapan Kurikulum 2013 Belum Maksimal  

Kurikulum 2013 belum diterapkan secara optimal. Hal ini disebabkan, 

antara lain, keterbatasan materi ajar serta masih rendahnya pemahaman 

pendidik, kepala sekolah, dan orang tua. Karena itu perlu evaluasi secara 

menyeluruh terhadap pelaksanaan kurikulum 2013. 

h. Lemahnya Sistem Penilaian Pendidikan  

Sejak penerapan kurikulum 2013 secara nasional pada 2014, sistem 

penilaian pendidikan yang komprehensif dan terpercaya belum terbangun. Hal 

ini, antara lain, dapat dilihat dari belum adanya: (a) keandalan dan kesahihan 

sistem ujian nasional; (b) minimnya upaya untuk memperkuat lembaga penilaian 

pendidikan yang independen; (c) belum ditinjau ulangnya peran, struktur dan 

sumber daya pusat penilaian pendidikan; (d) belum dimanfaatkannya hasil 

pemantauan capaian belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas 

pembelajaran secara berkesinambungan; serta (e) terbatasnya kemampuan 

pendidik dalam memberikan penilaian formatif. 

i. Terbatasnya Profesionalisme, Kualitas, dan Akuntabilitas Guru  

Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan. 

Hingga saat ini peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi pendidik belum 
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berbanding lurus dengan hasil belajar siswa. Hal ini, antara lain, disebabkan: (a) 

belum diterapkannya sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses 

penilaian hasil belajar siswa; (b) belum dilaksanakannya penilaian kinerja guru 

yang sahih, andal, transparan dan berkesinambungan; (c) Peningkatan 

kualifikasi akademik dan sertifikasi guru belum mempertimbangkan perbaikan 

desain program dan keselarasan disiplin ilmu; dan (d) Pengembangan 

Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan belum 

dilaksanakan secara maksimal. 

j. Lemahnya Kualitas Layanan Pendidikan oleh LPTK  

Keterbatasan kualitas layanan LPTK berdampak pada belum meningkatnya 

kualitas guru. Keterbatasan ini, antara lain, disebabkan: (a) banyaknya jumlah 

LPTK; (b) belum adanya Reformasi LPTK secara menyeluruh untuk 

meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan; (c) minimnya 

keterlibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru 

berdasarkan analisis kebutuhan guru per daerah (kabupaten dan kota); (d) 

belum tersedianya mekanisme penjaminan kualitas calon mahasiswa yang 

masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan merit system; (e) kurang 

maksimalnya pelaksanaan program induksi dan mentoring guru; (f) belum 

dikembangkannya kurikulum pelatihan guru yang disesuaikan dengan 

kebutuhan aktual; dan (g) belum dilaksanakannya pendidikan profesi guru bagi 

calon guru baru melalui pola beasiswa dan berasrama. 

k. Distribusi Guru yang Belum Merata  

Kondisi distribusi guru yang belum merata di daerah tidak dapat semata-

mata hanya dilihat dari rasio pendidik terhadap siswa secara nasional yang 

telah baik/memadai. Di sisi lain proses rekrutmen guru belum terintegrasi 

antardaerah sehingga banyak daerah yang kelebihan guru sementara daerah 

lainnya mengalami kekurangan guru. Pemenuhan kekurangan guru di daerah 

Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) akan sulit terlaksana karena terbatasnya 

jumlah guru. Keterbatasan distribusi guru, antara lain, disebabkan: (a) 

terbatasnya kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola 

perekrutan, penempatan dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; 

(b) kurangnya komitmen untuk penegakan peraturan dalam pengangkatan guru 

berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota; 

(c) efisiensi pemanfaatan guru melalui perbaikan rasio guru-murid dan 

maksimalisasi beban mengajar belum terwujud; dan (d) minimnya kerjasama 

antara LPTK dengan semua tingkat pemerinta 

l. Penuntasan Buta Aksara Belum Merata  

Selama 10 tahun terakhir pemerintah berhasil menurunkan jumlah 

penduduk buta aksara dari 9,55% atau 6,39 juta jiwa pada 2005 menjadi 3,85% 

atau 6,165 juta jiwa pada 2013. Persentase tersebut telah menunjukkan 

keberhasilan Indonesia dalam memenuhi target deklarasi Dakkar tentang 
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education for all. Namun demikian capaian buta aksara tersebut belum merata 

di seluruh provinsi, terutama daerah 3T, sebagai contoh masih tingginya angka 

buta aksara di Provinsi Papua yang mencapai 30,93%. Terbatasnya 

kemampuan SDM penyelenggaraan program buta aksara, kondisi geografis dan 

jarak tempat tinggal yang berjauhan menjadi kendala dalam mempercepat 

penuntasan buta aksara. 

m. PemanfaatanAnggaran Pendidikan belum Efektif dan Efisien  

Penerapan anggaran 20% APBN belum dapat sepenuhnya dinikmati 

masyarakat. Proses penggunaan anggaran pendidikan yang berasal dari APBN 

melalui mekanisme transfer daerah belum sepenuhnya transparan dan belum 

berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah. 

Meskipun belanja pemerintah untuk pendidikan meningkat hampir 3 kali lipat 

sejak 2001, masih terjadi peningkatan inefisiensi dalam pembiayaan pendidikan, 

antara lain: (a) pengelolaan dan distribusi guru yang kurang baik; (b) Rasio 

guru:murid yang makin rendah; (c) pemanfaatan BOS lebih banyak untuk guru 

dibandingkan peningkatan kualitas pembelajaran; (d) penggunaan belanja 

transfer ke daerah melalui DAU dan DAK untuk bidang Pendidikan belum 

optimal; (e) Pengeluaran untuk guru meningkat karena peningkatan jumlah guru 

dan jenis pengeluaran (termasuk karena sertifikasi). 

n. Rendahnya Apresiasi Seni dan Karya Budaya  

Hal ini ditunjukan dengan tingginya tingkat pembajakan karya seni dan 

budaya. Keterbatasan sarana dan prasarana budaya merupakan salah satu 

kendala dalam membangun menghasilkan seni dan karya budaya. Rendahnya 

kepedulian daerah dalam membangun 

kecintaan pada budaya lokal membuat seni dan karya budaya lokal 

semakin terpinggirkan. 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap 

unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif 

dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi 

utama lindung atau budidaya. 

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi 

rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pendidikan, 

dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pendidikan 

dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan 

kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pendidikan dalam lima 

tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka 

menengah dalam RTRW, Dinas Pendidikan dapat menyusun rancangan program 

beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. 
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Pada prinsipnya tujuan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Banggai 

adalah: 

1. Berkembangnya Kabupaten Banggai melalui pemanfaatan potensi dan peluang 

pengembangan wilayah. 

2. Meningkatnya perekonomian wilayah dan berkurangnya ketimpangan antar bagian 

wilayah yang relatif lebih maju dengan wilayah yang kurang berkembang yaitu 

pesisir Utara dan Timur, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan 

pengembangan keterkaitan ruang (spatial linkages); 

3. Meningkatkan integrasi wilayah antar kecamatan. 

Konsepsi pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Banggai dirumuskan 

baik dalam lingkup eksternal maupun internal wilayah. Dalam lingkup eksternal, 

konsep struktur tata ruang yang dituju adalah terbentuknya struktur tata ruang 

Kabupaten Banggai yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah sekitarnya. 

Perumusan konsep struktur tata ruang dalam lingkup eksternal ini didasarkan pada 

pertimbangan: 

1. Kedudukan dan posisi wilayah Kabupaten Banggai secara regional yaitu di bagian 

Tengah Pulau Sulawesi merupakan posisi yang menguntungkan dan strategis bagi 

pengembangan wilayah. Kedudukan ini dapat menciptakan peranan dan fungsi 

wilayah kabupaten baik di lingkup eksternal maupun internal wilayah; 

2. Pola sistem transportasi secara keseluruhan yang memegang peranan penting 

dalam melayani pergerakan baik antar maupun inter wilayah adalah transportasi 

darat dan laut. 

Berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut maka konsep penataan 

ruang Kabupaten Banggai secara eksternal akan diarahkan kepada: 

1. Meningkatkan keterkaitan ekonomi dan ruang antara Kabupaten Banggai dengan 

wilayah luar baik di dalam Provinsi Sulawesi Tengah maupun luar wilayah provinsi 

dengan pengembangan prasarana transportasi yang meningkatkan aksesibilitas 

dengan wilayah luar; 

2. Pengembangan ibukota kabupaten di Luwuk dan berkedudukan cukup strategis 

dimana berperan sebagai pintu masuk–keluar (multi-gate) menuju Kabupaten 

Banggai dalam menciptakan hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan 

daerah luarnya. 

Dalam lingkup internal, perumusan konsep struktur tata ruang Kabupaten 

Banggai didasarkan pada pertimbangan: 

1. Adanya kesenjangan perkembangan wilayah bagian Selatan dengan wilayah 

bagian Utara dan Timur; 

2. Akses antar kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan masih terbatas terutama 

melalui angkutan laut dan angkutan darat yang masih perlu ditingkatkan; 

3. Adanya kesenjangan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan daerah–daerah 

belakangnya dan kawasan–kawasan terpencil; 
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4. Fungsi utama kota–kota terutama sebagai simpul jasa distribusi pemasaran, 

perhubungan, perdagangan, pusat kegiatan industri dan pusat komunikasi. 

Dengan dasar pertimbangan tersebut, maka untuk mewujudkan struktur tata 

ruang Kabupaten Banggai dapat dilakukan secara bertahap. Konsep struktur tata 

ruang Kabupaten Banggai secara internal meliputi: 

1. Diawali dengan memperkuat struktur kegiatan dan implikasi ruangnya bagi kota 

pusat pertumbuhan yang relatif maju seperti kota Luwuk, Toili dan Batui. Hal ini 

dapat dicapai dengan mengembangkan kegiatan ekonomi (jasa perdagangan, 

transportasi, pertanian); 

2. Sementara itu, juga dilakukan pengembangan kota–kota kecil yang berfungsi 

sebagai ibukota kecamatan agar dapat lebih berfungsi sebagai pusat 

pengembangan. Fungsinya sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi 

wilayah belakang; 

3. Pengembangan aksesibilitas internal antar wilayah pengembangan; 

4. Pemanfaatan potensi ruang dan sumber daya wilayah untuk peningkatan ekonomi 

secara berkelanjutan. 

Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang serta mengejawantahkan 

konsepsi pengembangan tata ruang Kabupaten Banggai, maka dirumuskan strategi 

pengembangan tata ruang Kabupaten Banggai. Starategi pengembangan tata ruang 

akan diselaraskan dengan konsep pengembangan tersebut, sehingga akan 

dibedakan strategi pengembangan tata ruang eksternal dan strategi pengembangan 

tata ruang internal. 

Strategi pengembangan tata ruang eksternal di Kabupaten Banggai diarahkan 

untuk mewujudkan struktur tata ruang yang terintegrasi dengan pengembangan 

wilayah sehingga dapat lebih banyak memperoleh manfaat ekonomi serta 

meningkatkan pertumbuhan ekonominya, melalui peningkatan nilai tambah dan 

memanfaatkan potensi wilayah lain sebagai pasar barang dan komoditas yang 

diproduksi di Kabupaten Banggai. Strategi pengembangan tata ruang eksternal 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan Ibukota Kabupaten Banggai di Luwuk sebagai pusat 

pertumbuhan: 

a. Pengembangan Kota Luwuk sebagai ibukota kabupaten diarahkan sebagai 

pusat pemerintahan juga sebagai pusat pelayanan skala regional/propinsi dan 

pusat koleksi–distribusi barang dan jasa bagi daerah belakangnya; 

b. Peningkatan fungsi kota perlu diimbangi oleh peningkatan kapasitas dan 

jangkauan pelayanan yang sesuai dengan fungsi pelayanannya. 

2. Meningkatkan akses antara ibukota kabupaten dengan kota–kota kecamatan dan 

juga dengan wilayah sekitarnya melalui pengembangan sistem jaringan 

transportasi baik darat, laut maupun udara: 
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a. Pengembangan sistem transportasi laut diarahkan dan diprioritaskan pada 

Pelabuhan Luwuk dan Tangkian (Kecamatan Kintom) yang merupakan daerah 

transit ke wilayah Kabupaten Banggai; 

b. Pengembangan sistem transportasi udara diarahkan pada pengoptimalan 

Bandara Syukuran Aminudin Amir berlokasi di Kecamatan Luwuk untuk 

meningkatkan akses antara Kota Luwuk dengan wilayah–wilayah luar 

kabupaten; 

c. Pengembangan pusat–pusat desa untuk mampu berfungsi sebagai pusat 

pelayanan transit pada jalur regional yang cukup ramai seperti jalur Luwuk–

Toili yang melalui desa–desa pesisir Barat di Kabupaten Banggai; 

d. Strategi pengembangan tata ruang makro ini didukung dan diintegrasikan 

dengan strategi pengembangan tata ruang internal. 

3. Meningkatkan peran ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pintu 

keluar/masuk (multi gate) bagi kawasan sekitarnya melalui pengembangan 

infrastruktur: 

a. Pengembangan ini diarahkan pada kota–kota yang berfungsi sebagai pintu 

keluar/masuk dari wilayah luar, yaitu Luwuk, Bunta, Pagimana dan Kintom; 

b. Pengembangan diprioritaskan pada pengembangan prasarana dan sarana 

dasar kota serta jaringan transportasi yang menghubungkan dengan wilayah 

pelayanannya. 

4. Mengembangkan prasarana dan sarana kota sesuai dengan fungsi dan peran 

kota–kota agar terjadi pemerataan pelayanan. 

Strategi pengembangan tata ruang internal Kabupaten Banggai meliputi strategi 

pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya, struktur ruang wilayah, 

pengembangan prasarana dan kawasan strategis.  

Strategi pengembangan struktur ruang wilayah dilakukan melalui pengembangan 

sistem kota–kota yang secara umum diarahkan untuk memperkuat keterkaitan 

ekonomi dan spasial di antara kecamatan yang berada di sebelah Utara kabupaten 

dengan kecamatan yang berada di sebelah Selatan agar membentuk suatu kesatuan 

ruang. Strategi pengembangan struktur ruang terdiri dari: 
 

1. Strategi Pengembangan Sistem Pusat–Pusat Permukiman 

Strategi pengembangan sistem pusat-pusat pertumbuhan adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengembangkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan; 

b. Pengembangan sistem kota–kota yang terdiri dari ibukota kabupaten dan 

ibukota kecamatan untuk mengarahkan pengembangan kegiatan fungsional 

perkotaan sesuai dengan jenis dan skala pelayanannya, pada pusat–pusat 

yang diharapkan dapat menjalarkan dan menyeimbangkan perkembangan kota 

sesuai dengan struktur tata ruang wilayah kabupaten yang diinginkan; 

c. Mengembangkan keterkaitan antar kota secara fungsional dan tata ruang; 
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d. Pengembangan keterkaitan secara fungsional dilakukan dengan 

pengembangan fungsi pelayanan kota yang terintegrasi. Sedangkan 

pengembangan keterkaitan secara tata ruang dilakukan dengan meningkatkan 

aksesibilitasnya terutama dengan pengembangan dan peningkatan kualitas 

jaringan jalan, serta peningkatan pelayanan transportasi laut. Pengembangan 

jaringan transportasi dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi dan peran 

serta potensi kota–kota yang bersangkutan. 

e. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kota kecil dan pedesaan sebagai 

wilayah belakangnya; 

f. Kota–kota kecil yang berfungsi sebagai ibukota kecamatan dalam sistem kota–

kota perlu ditingkatkan untuk lebih dapat berfungsi sebagai pusat 

pengembangan. Maka diarahkan agar kota–kota itu juga menjadi atau 

meningkatkan fungsinya sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi 

wilayah belakang; 
 

2. Strategi Pengembangan Prasarana Wilayah 

Strategi pengembangan prasarana wilayah disusun berdasarkan tujuan utama 

yang ingin dicapai yaitu tersedianya prasarana yang mendukung pengembangan 

perekonomian lokal di titik–titik potensial sesuai dengan sektor ekonomi yang 

dikembangkan. Selain itu, prasarana diharapkan dapat menjadi pendukung dan 

penunjang terbentuknya struktur tata ruang yang terintegrasi dan efesien dalam 

pembiayaan penyediaan prasarana wilayah. 

Berdasarkan kondisi wilayah, potensi dan kepentingan wilayahnya, maka 

sistem prasarana di Kabupaten Banggai yang diarahkan untuk dikembangkan 

terutama adalah prasarana perhubungan/transportasi yang meliputi darat, laut, 

udara, prasarana pengairan, energi/listrik dan telekomunikasi.  

Sesuai dengan konsep pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Banggai 

maka strategi pengembangan wilayah yang dilakukan adalah pemerataan 

pelayanan dan penjalaran fungsi pusat–pusat permukiman. Oleh sebab itu perlu 

pembentukan perwilayahan dan pusat–pusat yang mampu memberikan pelayanan 

secara optimal keseluruh wilayah. 

Secara kewilayahan, Kabupaten Banggai akan dibagi kedalam 4 (empat) 

Wilayah Pengembangan (WP) yaitu: 

a. Wilayah Pengembangan Timur (WP 1): wilayah pengembangan ini terletak di 

sebelah Timur, yaitu meliputi Kecamatan Bualemo, Kecamatan Balantak, 

Kecamatan Balantak Selatan, Kecamatan Lamala dan Kecamatan Masama; 

b. Wilayah Pengembangan Tengah (WP 2): wilayah pengembangan ini terletak di 

bagian Tengah wilayah Kabupaten Banggai yaitu Kecamatan Pagimana, 

Kecamatan Luwuk dan Kecamatan Luwuk Timur; 
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c. Wilayah Pengembangan Utara (WP 3): wilayah pengembangan ini terletak di 

bagian Utara wilayah Kabupaten Banggai yang meliputi Kecamatan Nuhon, 

Kecamatan Simpang Raya, Kecamatan Bunta dan Kecamatan Lobu; 

d. Wilayah Pengembangan Selatan (WP 4): wilayah pengembangan ini terletak di 

bagian Selatan wilayah Kabupaten Banggai yang meliputi Kecamatan Toili 

Barat, Kecamatan Toili, Kecamatan Moilong, Kecamatan Batui Selatan, 

Kecamatan Batui dan Kecamatan Kintom. 

 Kota–kota yang berada di sekitar pusat permukiman yang lebih besar 

merupakan wilayah pengaruh/pelayan dari pusat–pusat tersebut, sehingga dapat 

menjadi kelompok satuan wilayah pengembangan. Hirarki sistem pusat–pusat 

permukiman di Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut: 

a) Kota Orde I atau PKW/Pusat Kegiatan Wilayah adalah kota dengan fasilitas 

pelayanan tertinggi. Kota Orde I ini adalah Kota Luwuk yang berfungsi sebagai 

pusat pelayanan wilayah Kabupaten Banggai. 

b) Kota Orde II atau PKL/Pusat Kegiatan Lokal adalah kota dengan fasilitas 

pelayanan lebih rendah dari Orde I dan berfungsi sebagai pusat pelayanan 

pada masing–masing wilayah pengembangan. Kota Orde II ini adalah Kota 

Hunduhon (Kec. Luwuk Timur), Kota Balantak (Kec. Balantak), Kota Bunta 

(Kec. Bunta), Kota Cendana Pura (Kec. Toili), dan Kota Pagimana (Kec. 

Pagimana); 

c) Kota Orde III atau PPK/Pusat Pelayanan Kawasan adalah kota dengan tingkat 

pelayanan lebih kecil dengan lingkup pelayanan skala kecamatan. Kota Orde III 

ini meliputi Kota Tomeang (Kec. Nuhon), Kota Sindang Sari (Kec. Toili Barat), 

Kota Batui (Kec. Batui), Kota Kintom (Kec. Kintom), Kota Bualemo (Kec. 

Bualemo), Kota Bonebobakal (Kec. Lamala), Kota Tangeban (Kec. Masama), 

Kota Lobu (Kec. Lobu), Kota Sinorang (Kec. Batui Selatan), Kota Toili (Kec. 

Moilong), Kota Rantau Jaya (Kec. Simpang Raya) dan Kota Tongke (Kec. 

Balantak Selatan). 

Salah satu fungsi RTRW adalah sebagi acuan bagi pemerintah kabupaten 

dalam penyusunan dan pelaksanaan program lima tahunan dan program tahunan. 

Indikasi program pembangunan RTRW merupakan penjabaran kebijaksanaan dan 

rencana pengembangan tata ruang yang telah ditetapkan ke dalam program–

program pembangunan.  

Program–program yang ditetapkan pada dasarnya masih bersifat indikatif yang 

diharapkan dapat memberikan indikasi bagi penyusunan program pembangunan 

sektoral serta pembangunan pada wilayah yang diprioritaskan pengembangannya. 

Dalam menentukan prioritas program–program pembangunan Kabupaten Banggai 

harus dilandasi oleh beberapa pertimbangan, seperti: 

a) Pemenuhan kebutuhan. Alokasi sarana dan prasarana wilayah pada setiap 

tahapan didasarkan pada peningkatan jumlah penduduknya, tentu sesuai 

dengan kebutuhan yang diperlukan pada setiap tahapan; 
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b) Keterpaduan. Seluruh program pembangunan yang dilaksanakan pada setiap 

tahapan harus terintegrasi baik secara sektoral maupun tata ruang sehingga 

memberikan manfaat yang optimal; 

c) Efek ganda. Setiap sektor/sub sektor pembangunan yang dilaksanakan pada 

setiap tahapan harus mampu merangsang pembangunan pada tahap 

berikutnya atau pada lokasi–lokasi lainnya; 

d) Pemecahan masalah. Program pembangunan yang dilakukan pada setiap 

tahapan harus dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada waktu itu; 

e) Kesesuaian dengan rencana yang telah ada. Apabila suatu program 

pembangunan telah ditetapkan untuk dilaksanakan berdasarkan rencana yang 

telah disetujui, maka rencana tersebut dijadikan pedoman bagi pemerintah 

daerah, sehingga program–programnya perlu diprioritaskan. 

Sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan pembangunan daerah, prioritas 

pembangunan tetap diletakkan pada peningkatan pertumbuhan dilengkapi dengan 

pemerataan di bidang ekonomi yang dititikberatkan pada pembangunan pertanian, 

perkebunan, dan kehutanan.  

Pembangunan bidang lainnya dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu, 

sesuai dengan potensi dan permasalahan spesifik Kabupaten Banggai.  

Selain telaahan terhadap RTRW Kabupaten Banggai, juga dilakukan telaahan  

terhadap hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis yang selanjutnya disingkat KHLS adalah rangkaian analisis yang sistematis, 

menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan 

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu 

wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.  

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, 

dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan 

dipertimbangkan secara inherent dalam kebijakan, rencana dan program. Untuk 

melaksanakan pembangunan berkelanjutan maka dalam penataan ruang harus 

tercipta keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan, 

keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dengan sumberdaya buatan 

dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan 

pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

Secara ideal, lingkungan alam merupakan pendukung dari sistem infrastruktur, dan 

sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur.  

Sistem sosial sebagai obyek dan sasaran didukung oleh sistem ekonomi, dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari 

semua sistem yang ada. Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi 

dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi 

sangat penting. Infrastruktur yang kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan 

dampak yang besar bagi manusia. sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan 

untuk kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung 
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lingkungan akan merusak alam yang pada hakekatnya akan merugikan manusia 

termasuk mahluk hidup yang lain. 

KLHS memuat kajian antara lain: 

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; 

2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup; 

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem; 

4. Efesiensi pemanfaatan sumber daya alam; 

5. Tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim; 

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program 

pembangunan suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung 

dan daya tampung sudah terlampaui, maka: (1) kebijakan, rencana, dan/atau 

program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; 

dan (2) segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. 

 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

Analisis isu–isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan 

dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi 

tahapan–tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. 

 Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas 

prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral etika birokratis 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas 

Pendidikan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi 

pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan 

lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh 

diabaikan. 

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan adalah kondisi 

atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pendidikan dimasa 

datang. 

 suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak 

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal 

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan 

kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

Adapun isu–isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pendidikan Kabupaten Banggai adalah: 

1. Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran Millenium 

Development Goals (MDGs), Education For All (EFA), dan Education for 

Sustainable Development (EfSD); 
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2. Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di daerah 

terdepan, terpencil dan rawan bencana; 

3. Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses 

pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan; 

4. Menerapkan Standar Nasional Pendidikan dengan menekankan keseimbangan 

antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. 

5. Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan 

dengan memperhatikan profesionalisme; 

6. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) antar gender dan atar wilayah; 

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan/vokasi untuk 

memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global; 

8. Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang diperlukan dalam 

pengembangan ekonomi kreatif; 

9. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas 

penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran 

jangka menengah; 

10. Mengembangkan kebijakan–kebijakan untuk memperkuat dan memperluas 

penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran 

jangka menengah; 

11. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, 

organisasi masyarakat, dan organisasi profesi; 

12. Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti, 

kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli 

ketertiban dalam penyelengaraan pendidikan; 

13. Menjamin efektifitas pelaksanaan otonomisasi satuan pendidikan termasuk 

penyelenggaraan Badan Hukum Pendidikan (BHP); 

14. Memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas sistem Ujian Nasional; 

15. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan parenting education dan 

homeschooling; 

16. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan PAUD; 

17. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas 

pemanfaatan TIK di bidang pendidikan; 

18. Tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja dan 

profesionalitas aparatur; 

19. Kebutuhan pelayanan publik yang baik sebagai perwujudan good governance; 

20. Percepatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan kuantitas dan 

perbaikan kualitas infrastruktur pendidikan; 

21. Kecenderungan semakin menurunnya kondisi dan fungsi pelayanan prasarana 

yang telah dibangun; 

22. Adanya fenomena perubahan iklim (climate change). 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan 

misi sebagaimana yang disampaikan di atas. Tujuan dan sasaran adalah tahap 

perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam 

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan 

menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pendidikan selama lima tahun. Tujuan dan 

sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan Dinas 

Pendidikan secara keseluruhan. 

Penetapan tujuan mempertajam fokus pelaksanaan misi. Tujuan meletakan 

kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas dalam 

melaksanakan misi. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsi, secara kolektif, 

tujuan menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan–perbaikan yang ingin 

diciptakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Banggai. Tujuan merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang 

teridentifikasi dalam kajian lingkungan internal dan eksternal serta dikembangkan 

untuk menjawab isu–isu strategis. 

Tujuan bersifat idealistik yang berarti mengandung nilai–nilai keluhuran dan 

keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil. Tujuan tidak bersifat kuantitatif dalam 

arti hampir-hampir tidak tergambar dalam angka–angka. Dengan karakteristik 

tersebut upaya pencapaian tujuan akhir berlangsung secara terus menerus. 

Tujuan adalah pernyataan–pernyataan tentang hal–hal yang perlu dilakukan 

untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan 

menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan 

konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dan 

memiliki keterkaitan dengan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai yang ingin 

dicapai. Rumusan tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing–masing 

misi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai yang telah ditetapkan.  

Dengan diformulasikan tujuan ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang 

harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dalam memenuhi visi 

misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan 

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, 

perumusan tujuan ini juga memungkinkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Banggai untuk mengukur sejauh mana visi misinya telah dicapai. 

Secara kuantitatif tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di Kabupaten 

Banggai menuju terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, 

bertaqwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

adalah peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan berpendidikan bagi setiap 
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penduduk agar terwujud mutu pendidikan bagi masyarakat yang optimal yang 

ditandai oleh penduduknya hidup dalam perilaku pendidikan dan dalam lingkungan 

yang berpendidikan, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan pendidikan 

yang bermutu secara adil dan merata, memiliki mutu pendidikan yang optimal di 

seluruh wilayah Kabupaten Banggai. 

Adapun tujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai adalah: 

1. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 

2. Perluasan akses pendidikan; 

3. Peningkatan mutu pendidikan; 

4. Peningkatan peran serta masyarakat; 

5. Peningkatan pendidikan luar sekolah. 

Untuk mengetahui keberhasilan dari suatu tujuan maka perlu ditetapkan sasaran. 

Sasaran adalah hasil penjabaran atau yang diharapkan dari suatu tujuan melalui 

tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan  yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat 

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu 

memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan atau 

kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator 

kinerja. 

Keberhasilan pencapaian sasaran sangat penting ditinjau untuk: (1) lebih 

menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya 

menyeluruh; (2) meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau 

kinerja dinas; dan (3) sebagai alat untuk memicu agar semua aparat dinas sadar akan 

kemungkinan timbulnya permasalahan pada bidang-bidang tertentu yang tidak 

membuahkan keberhasilan pada tingkat yang diharapkan. 

Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai merupakan penjabaran 

dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan 

dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode 

secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam 

suatu rencana kinerja (performance plan). Penetapan sasaran ini diperlukan untuk 

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi 

dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap–tiap tahun untuk kurun waktu 5 

(lima) tahun.  

Tujuan dan sasaran kualitatif pembangunan pendidikan di Kabupaten Banggai 

dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, 

bertaqwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

adalah: 

1. Meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara 

lingkungan pendidikan serta terciptanya pemberdayaan individu, keluarga dan 

masyarakat untuk meningkatkan dan melestarikan pendidikan dalam lingkungan 

sesuai dengan sosial budaya setempat; 
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2. Menurunnya angka usia sekolah berkesinambungan; 

3. Meningkatnya pendayagunaan tenaga kependidikan yang ada serta didukung oleh 

komitmen pimpinan dengan pengembangan tenaga yang profesional; 

4. Terhindarnya generasi dari penyalahgunaan obat dan NAPZA; 

5. Tersedianya informasi pendidikan sebagai bahan proses pengambilan keputusan 

dalam pengelolaan pembangunan pendidikan serta menyediakan informasi untuk 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program pendidikan dan 

meningkatkan kewaspadaan di semua tingkat administrasi; 

6. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM); 

7. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai menurut jenis, 

jenjang dan tingkat pendidikan; dan 

8. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas menurut jenis jenjang dan 

tingkat pendidikan. 

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Banggai beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-

C.25 sebagaiman terlampir. 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
 
 

Strategi dan kebijakan dalam renstra Dinas Pendidikan adalah strategi dan kebijakan 

Dinas Pendidikan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas 

Pendidikan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program 

prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pendidikan 

menunjukkan bagaimana cara Dinas Pendidikan mencapai tujuan, sasaran jangka 

menengah Dinas Pendidikan, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD 

yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.  

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pendidikan selanjutnya menjadi dasar 

perumusan kegiatan Dinas Pendidikan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi 

tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Strategi dan kebijakan merupakan rumusan 

perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pendidikan mencapai tujuan dan 

sasaran dengan efektif dan efesien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga 

dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan 

kinerja birokrasi.  

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga 

segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat 

dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas 

birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan suatu strategi. Strategi adalah cara 

untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional 

dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. 

Rumusan strategi merupakan pernyataan–pernyataan yang menjelaskan bagaimana 

tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian 

kebijakan. 

Adapun strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan Dinas 

PendidikanKabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dirumuskan dalam 5 (lima) strategi 

sebagai berikut: 

1. Optimalisasi peran sekretariat dalam memberikan dukungan implementasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; 

2. Pengembangan sarana dan prasarana yang representatif dan pemanfaatan teknologi 

untuk penyelenggaraan administrasi/ manajemen organisasi; 

3. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan kemampuan 

manajerial maupun teknis, kompotensi dan profesionalisme; 

4. Memaksimalkan kinerja pengelolaan keuangan dan perencanaan program; dan 

5. Memaksimalkan kinerja penyusunan dan pemutakhiran data prasarana pendidikan. 

Untuk melaksanakan strategi maka perlu ditetapkan kebijakan. Kebijakan adalah 

pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi 

yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tsujuan dan sasaran. Kebijakan yang 
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dirumuskan harus dapat membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih 

rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, fokus, konkrit, dan operasional. 

Kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta melaksanakan 

strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 2016–2021, dirumuskan dalam 5 

(lima) kebijakan  sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pelayanan administrasi, kebutuhan operasional dan mobilitas 

pelaksanaan tugas untuk aparatur di internal organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten 

Banggai; 

2. Menyediakan dan merehabilitasi/memelihara sarana dan prasarana penunjang 

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai; 

3. Mengikutsertakan aparatur pada pendidikan dan pelatihan formal; 

4. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan, dokumen perencanaan program dan 

penganggaran serta laporan akuntabilitas kinerja; dan 

5. Melaksanakan inspeksi kondisi prasarana pendidikan secara berkesinambungan 

sehingga tersedia data yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan penilian 

pencapaian indikator kinerja. 

Pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten 

Banggai beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.26 sebagaiman terlampir. 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka 

disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan 

indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai action dalam pemenuhan organitation 

progress. Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil 

untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan 

dalam merealisasikan program. Kegiatan dilakukan secara bertahap pertahun selama 

lima tahun. 

Program Dinas Pendidikan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai 

dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Program prioritas beserta indikator 

keluaran program dan pagu per Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam 

RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pendidikan kedalam rencana kegiatan untuk 

setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing–masing program 

prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pendidikan. 

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan 

indikator kinerja program yang berisi outcome program. 

Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk 

beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan–

kegiatan dalam satu program dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk 

jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dipilih 

untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai 

dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Dinas Pendidikan yang 

membidangi pendidikan maka program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten 

Banggai didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal. 

Program dan kegiatan internal difokuskan pada upaya–upaya menata 

ketatalaksanaan manajemen pelayanan administrasi dan dukungan operasional 

aparatur, pengendalian/pengawasan pelaksanaan kegiatan dan mengefektifkan 

kinerja Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Banggai. Sedangkan program 

dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas 

prasarana pendidikan supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk 

mendapatkan keuntungan ekonomi (economic gains), menghadirkan keuntungan 

sosial (social benefits), meningkatkan layanan publik (public services) dan sebagai 

stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan sehingga 

dapat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 

Program dan kegiatan eksternal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Banggai juga diarahkan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor–sektor 

pembangunan lainnya, mengurangi disparitas perkembangan antar wilayah dan 

pembentukan struktur ruang wilayah, peningkatan daya saing dan daya tarik daerah. 
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Program dan kegiatan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Banggai merupakan program dan kegiatan yang disusun 

menurut urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 yaitu terdiri dari 

program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan urusan wajib sebagai berikut: 

1.    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Capaian Program : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. 

Indikator Kinerja :  Terlayaninya kebutuhan administrasi perkantoran. 

Kegiatan: 

a. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 

Output : Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat. 

Indikator Kinerja : Jumlah surat yang diproses / di agenda. 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Output : Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber 

daya air dan listrik . 

Indikator Kinerja : Jumlah rekening yang dibayarkan. 

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

Output : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor. 

Indikator Kinerja : Jumlah alat kebersihan kantor. 

Indikator Kinerja : Jumlah tenaga kebersihan. 

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor 

Output : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor. 

Indikator Kinerja : Jumlah jenis ATK yang dipergunakan. 

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan. 

Indikator Kinerja : Jumlah barang cetakan dan penggandaan. 

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor. 

Indikator Kinerja : Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan. 

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan. 

Indikator Kinerja : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan. 

h. Penyediaan Makanan dan Minuman 

Output : Tersedianya makanan dan minuman. 

Indikator Kinerja : Jumlah makanan dan minuman rapat. 
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i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 

Output : Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar dan 

dalam daerah. 

Indikator Kinerja : Jumlah perjalanan dinas ke luar dan dalam daerah. 

j. Koordinasi Dalam Daerah 

Output : Terlaksananya verifikasi calon penerima dana hibah. 

Indikator Kinerja : Jumlah calon penerima dana hibah. 

k. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran 

Output : Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung teknis 

dan administrasi perkantoran. 

Indikator Kinerja : Biaya jasa tenaga pendukung teknis dan 

administrasi perkantoran. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Capaian Program : Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana 

perkantoran dalam menunjang operasional 

pelayanan administrasi perkantoran. 

Indikator Kinerja :  Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana 

perkantoran guna mendukung kegiatan. 

Kegiatan: 

a. Pembangunan Gedung Kantor 

Output : Terbangunnya gedung kantor. 

Indikator Kinerja :  Jumlah gedung kantor.  

b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 

Output : Tersedianya kendaraan dinas/operasional. 

Indikator Kinerja : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan. 

c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor. 

Indikator Kinerja :  Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan. 

d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 

Output : Tersedianya peralatan gedung kantor. 

Indikator Kinerja : Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan. 

e. Pengadaan Meubelair 

Output : Tersedianya meubelair yang diadakan. 

Indikator Kinerja : Jumlah meubelair yang diadakan. 

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

Output : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional. 

Indikator Kinerja : Jumlah kendaraan dinas roda empat yang 

dipelihara. 

Indikator Kinerja : Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara 
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g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 

Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor. 

Indikator Kinerja : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan. 

h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 

Output : Tersedianya peralatan gedung kantor. 

Indikator Kinerja : Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan. 

i. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 

Output : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 

Kantor. 

Indikator Kinerja : Jumlah  gedung kantor yang direhabilitasi. 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Capaian Program : Meningkatnya kedisiplinan aparatur. 

Indikator Kinerja : Tersedianya prasarana dan sarana peningkatan 

disiplin aparatur. 

Kegiatan: 

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 

Output : Tersedianya pakaian dinas PNS 

Indikator Kinerja : Jumlah pakaian dinas PNS yang diadakan. 

b. Pengadaan Pakaian KORPRI 

Output  : Tersedianya pakaian KORPRI. 

Indikator Kinerja : Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan. 

c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari–Hari Tertentu 

Output : Tersedianya pakaian khusus hari–hari tertentu. 

Indikator Kinerja : Jumlah pakaian khusus hari–hari tertentu yang 

diadakan. 

4.   Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 

Capaian Program : Meningkatnya fasilitas pindah/purna tugas PNS. 

Indikator Kinerja : Terfasilitasinya pindah/purna tugas bagi PNS. 

Kegiatan: 

a. Pemulangan Pegawai yang Pensiun 

Output : Terfasilitasinya ASN yang purna tugas 

Indikator Kinerja : Persentase usulan  purna tugas ASN yang diajukan 

tepat waktu. 

5.   Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Capaian Program : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur. 

Indikator Kinerja  : Terlaksananya pelatihan dan pembinaan bagi 

aparatur. 

Kegiatan: 

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 

Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal. 

Indikator Kinerja : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal. 
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b. Pembinaan dan Pemantauan Kinerja Aparatur 

Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kerja 

Aparatur. 

Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian dokumen ANJAB, EVJAB 

dan SOP. 

6.   Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

Capaian Program : Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan. 

Indikator Kinerja : Terselesaikannya pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan tepat waktu. 

Kegiatan: 

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD. 

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen LKJiP. 

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 

Output : Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran. 

Indikator Kinerja : Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat 

waktu. 

c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

Output : Tersusunnya laporan Keuangan akhir tahun. 

Indikator Kinerja : Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tepat 

waktu. 

d. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 

Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran 

SKPD. 

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen LKPJ, RENJA, DPA, RKA, RKAP, 

DPPA. 

e. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai 

(OPD) 

Output : Tersusunnya Laporan Inventarisasi Aset Dinas 

Pendidikan. 

Indikator Kinerja  : Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Dinas 

Pendidikan. 

7. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data 

Capaian Program : Mewujudkan pelaporan sistem informasi/data 

Indikator Kinerja : Terselesaikannya pelaporan sistem informasi/data  

Kegiatan 

a. Penyusunan Profil Pendidikan Daerah 

Output : Tersusunnya profil perangkat daerah 
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Indikator Kinerja : Jumlah buku profil    Jumlah brosur   Jumlah buletin. 

8. Program Pendidikan Anak Usia Dini 

Capaian Program : Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD). 

Indikator Kinerja :  Terbinanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di 

Kabupaten Banggai. 

Kegiatan: 

a. Pembangunan Gedung Sekolah 

Output : Terlaksananya pembangunan gedung PAUD. 

Indikator Kinerja : Jumlah gedung paud yang dibangun. 

b. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa 

Output : Terlaksananya pengadaan Alat Praktik dan Peraga 

Siswa. 

Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Alat  Peraga Edukatif (APE). 

c. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 

Output : Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan 

sekolah. 

Indikator Kinerja : Jumlah gedung PAUD yang akan direhab. 

 

d. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 

Output : Terlaksananya  Pengembangan Pendidikan Anak 

Usia Dini. 

Indikator Kinerja : Jumlah pendidik / guru PAUD yang telah 

mengembangkan kurikulum K13 dan KTSP. 

e. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 

Output : Terlaksananya penyelenggaraan Pendidikan Anak 

Usia Dini. 

Indikator Kinerja : Jumlah kepala Satuan PAUD yang menyusun RKAS 

sesuai juknis. 

f. Pengembangan data dan informasi Pendidikan AnakUsia Dini 

Output : Tersusunnya dokumen  data base DAPODIK PAUD. 

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen data base DAPODIK PAUD. 

g. Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 

Output : Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi PAUD. 

Indikator Kinerja : Jumlah kepala satuan PAUD yang mengikuti 

kegiatan. 

h. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 

Output : Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi PAUD. 

Indikator Kinerja : Jumlah kepala satuan PAUD yang mengikuti 

kegiatan. 
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i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Output : Terlaksananya monev dan pelaporan 

penyelenggaraan program pendidikan anak usia 

dini. 

Indikator Kinerja : Jumlah satuan PAUD yang terakreditasi. 

j. Gebyar PAUD 

Output : Terlaksananya Gebyar PAUD 

Indikator Kinerja : Jumlah peserta didik yang mengikuti lomba. 

k. Parenting PAUD 

Output : Terlaksananya Parenting PAUD 

Indikator Kinerja : Jumlah orang tua peserta didik yang memiliki 

pemahaman cara mendidik/mengasuh anak usia 

dini. 

9. Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun 

Capaian Program : Terlaksananya pendidikan dasar sembilan tahun. 

Indikator Kinerja : Terbinanya satuan pendidikan SD dan SMP di 

Kabupaten Banggai. 

Kegiatan: 

a. Pembangunan Gedung Sekolah 

Output : Terlaksananya pembangunan gedung sekolah. 

Indikator Kinerja : Jumlah Gedung sekolah SD dan SMP yang 

dibangun. 

b. Penambahan Ruang Kelas Sekolah 

Output : Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah. 

Indikator Kinerja : Jumlah penambahan ruang kelas SD dan SMP. 

c. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah 

Output : Terlaksananya pembangunan laboratorium dan 

ruang pratikum sekolah. 

Indikator Kinerja : Jumlah  laboratorium SMP yang di bangun. 

d. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 

Output : Terlaksananya pembangunan perpustakaan 

sekolah. 

Indikator Kinerja : jumlah perpustakaan sekolah SD dan SMP yang 

dibangun. 

e. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa 

Output : Terlaksananya pengadaan buku-buku dan alat tulis 

siswa. 

Indikator Kinerja : Jumlah buku paket, referensi dan pengayaan 

peserta didik SD dan SMP yang diadakan. 
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f. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa 

Output : Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga 

siswa. 

Indikator Kinerja : Jumlah jenis alat praktik dan peraga  SD dan SMP. 

g. Pengadaan Meubelair Sekolah 

Output : Terlaksananya pengadaan mebeluer sekolah. 

Indikator Kinerja :  Jumlah mebeleur SD dan SMP yang diadakan. 

h. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 

Output : Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan 

sekolah. 

Indikator Kinerja : Jumlah bangunan SD SMP yang di rehabilitasi 

Indikator Kinerja : Jumlah Pagar Sekolah SD dan SMP 

i. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 

Output : Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Siswa 

Berprestasi. 

Indikator Kinerja : Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelatihan di 

bidang  seni 

j. Pelatihan Penyusunan Kurikulum 

Output : Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum 

Indikator Kinerja : Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum. 

k. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 

Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Setara 

SMP. 

Indikator Kinerja : Jumlah peserta ujian Paket B Setara SMP. 

l. Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan 

Penerapan MBS di Satuan Pendidikan Dasar 

Output : Terlaksananya Pembinaan kelembagaan sekolah 

dan manajemen sekolah dengan penerapan 

manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan 

pendidikan dasar. 

Indikator Kinerja : Jumlah guru sekolah yang mengikuti pembinaan 

kelembagaan dan MBS. 

m. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 

Output : Terlaksananya Pembinaaan minat, bakat, dan 

kreativitas siswa. 

Indikator Kinerja : Jumlah peserta didik berprestasi dibidang sains dan 

olahraga. 

n. Pengembangan Materi Belajar Mengajar Berbasis TIK 

Output : Terlaksananya Pengembangan Materi Belajar 

Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan 

Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi 



           Pemerintah Kabupaten Banggai 

              Dinas Pendidikan  
 Alamat: J l.  Jend. A. Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 

 

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021  54 

 

Indikator Kinerja : Jumlah peserta sosialisasi media pembelajaran 

berbasis TIK. 

o. Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi Pendidikan Dasar  

Output : Terlaksananya Penyebarluasan dan Sosialisasi 

berbagai Informasi Pendidikan Dasar. 

Indikator Kinerja : Jumlah guru sekolah SD dan SMP peserta 

sosialisasi 

p. Penyelenggaraan Akreditasi Satuan Pendidikan Dasar 

Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Akreditasi 

Sekolah. 

Indikator Kinerja : Jumlah sekolah yang divisitasi. 

q. Pencetakan Buku raport  

 Output  : Terlaksananya pengadaan Buku Raport. 

 Indikator kinerja            : Jumlah buku rapor bagi peserta didik baru SD dan     

SMP yang dicetak 

r. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Output : Terlaksananya Monev dan pelaporan 

penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan 

dasar sembilan tahun. 

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen  evaluasi hasil penyelenggaraan 

pendidikan dasar. 

s. Penyediaan Biaya Operasional/Rutin SD/SMP Satap 

Output : Terlaksananya penyediaan Operasional  

Penyelenggaraan  Pendidikan Dasar. 

Indikator Kinerja : Jumlah sekolah yang  menerima Operasional 

penyelenggaraan Pendidikan Dasar. 

t. Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah SD/MI, SMP/MTs 

Output : Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Akhir Tingkat 

Pendidikan Dasar. 

Indikator Kinerja : Jumlah Peserta Ujian Akhir Sekolah SD/MI dan 

SMP/MTs. 

u. Pelatihan dan Pengembangan DAPODIKDAS 

Output : Terlaksananya pengembangan data dan informasi 

DAPODIK pendidikan dasar. 

Indikator Kinerja :1.  Jumlah jenis  informasi yang tertuang dalam 

DAPODIK Dikdas. 

  2.   
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Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat Pendidikan Dasar 

10. Program Pendidikan Non Formal 

Capaian Program :  Terlaksananya pendidikan non formal di Kabupaten 

Banggai. 

Indikator Kinerja : Terbinanya lembaga pendidikan non formal di 

Kabupaten Banggai. 

Kegiatan: 

a. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 

Output : Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Pendidik 

Non Formal . 

Indikator Kinerja : Jumlah tutor satuan pendidikan non formal yang 

dibina Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan 

Non Formal. 

b. Pembinan Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal 

Output : Terlaksananya Pemberian Bantuan Operasional 

Pendidikan Non Formal. 

Indikator Kinerja : Jumlah kepala Satuan Pendidikan Non Formal yang 

menyusun RKAS sesuai juknis. 

c. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup. 

Output : Terlaksananya Pengembangan pendidikan 

kecakapan hidup. 

Indikator Kinerja : Jumlah warga belajar yang dibina. 

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal 

Output : Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana 

pendidikan non formal. 

Indikator Kinerja : Jumlah  fasilitas pendukung satuan pendidikan non 

formal. 

e. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal. 

Output : Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi satuan 

pendidikan non formal. 

Indikator Kinerja : Jumlah kepala Satuan Pendidikan Non Formal yang 

mengikuti kegiatan. 

f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Output : Terlaksananya monev dan pelaporan 

penyelenggaraan program pendidikan non formal. 

Indikator Kinerja : Jumlah satuan pendidikan non formal yang 

terakreditasi. 
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11. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Capaian Program : Tercapainya peningkatan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

Indikator Kinerja : Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang 

memenuhi standar kompetensi. 

Kegiatan: 

a. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 

Output : Terlaksananya sertifikasi pendidik. 

Indikator Kinerja : Jumlah guru penerima dana sertifikasi. 

b. Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi 

Output : Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Tenaga 

Pendidik PAUD. 

Indikator Kinerja : Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang mengikuti 

pelatihan kompetensi. 

c. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 

Output : Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kerja Guru 

(KKG). 

Indikator Kinerja : Jumlah  guru yang dibina. 

d. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Output :   Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Kualitas 

Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan. 

Indikator Kinerja : Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD dan 

SMP yang mengikuti pelatihan kompetensi. 

e. Pengembangan Sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

Output : Terlaksananya Pengembangan sistem pendataan 

dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan. 

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen kebutuhan tenaga pendidik dan 

kependidikan PAUD dan non formal, Pendidikan 

dasar dan kebudayaan. 

f. Pelatihan tenaga pendidik paket A, Paket B dan Paket C 

Output : Terlaksananya Pelatihan kompetenasi Tenaga 

Pendidik dan kependidikan kesertaraan. 

Indikator Kinerja : Jumlah guru yang telah menggunakan metode 

pembelajaran pendidikan kesetaraan 
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g. Peningkatan kapasitas pengelolaan adminstrasi kepemimpinan dan pengawas 

kepalah sekolah 

Output : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan 

Administrasi, Kepemimpinan, dan Pengawasan 

Kepala Sekolah. 

Indikator Kinerja : Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti pembinaan. 

h. Penyediaan honorarium guru honor, tidak tetap dan guru daerah terpencil 

Output : Terlaksananya pemenuhan honorarium guru honor, 

tidak tetap, dan guru daerah terpencil. 

Indikator Kinerja : Jumlah guru honorer yang menerima 

honor/tunjangan. 

i. Penyediaan dana Operasional Penilik dan Pengawas 

Output : Terlaksananya pemenuhan dana operasional Penilik 

dan Pengawas. 

Indikator Kinerja : Jumlah kunjungan penilik dan pengawas. 

j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

Output : Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

penyelenggaraan program peningkatan mutu 

pendidik dan tenaga kependidikan. 

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen evaluasi peningkatan mutu 

pendidik dan tenaga kependidikan. 

12. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

Capaian Program : Terlaksananya manajemen pelayanan bidang 

pendidikan. 

Indikator Kinerja : Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan. 

Kegiatan: 

a. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 

Output : Terlaksananya evaluasi hasil kinerja bidang 

pendidikan. 

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen evaluasi hasil kinerja bidang 

pendidikan. 

b. Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan 

Output : Terlaksananya pembinaan dan penyelenggaraan 

kerjasama pendidikan. 

Indikator Kinerja : Jumlah kerjasama bidang pendidikan. 

c. Pembinaan Dewan Pendidikan 

Output : Terlaksananya pembinaan Dewan Pendidikan. 

Indikator Kinerja : Jumlah dewan pendidikan yang mengikuti 

pembinaan. 
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d. Pembinaan Komite Sekolah 

Output : Terlaksananya pembinaan komite sekolah. 

Indikator Kinerja : Jumlah komite sekolah yang mengikuti pembinaan. 

e. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah 

tentang Berbagai Isu Pendidikan 

Output : Terlaksananya Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, 

Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu 

Pendidikan. 

Indikator Kinerja : Jumlah guru yang memiliki kompetensi 

pembelajaran. 

program manajemen pelayanan pendidikan. 

f. Pengembangan UKS pada satuan pendidikan 

Output : Terlaksananya Pengembangan UKS pada satuan 

pendidikan. 

Indikator Kinerja : Jumlah sekolah yang telah terpenuhi sarana dan 

prasarana UKS. 

g. Pengembangan kapasitas penerapan standar pelayanan pendidikan dasar 

(PKP-SPM) 

Output : Terlaksananya Pengembangan Kapasitas 

Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar 

(PKP-SPM) 

Indikator Kinerja : Jumlah sekolah yang telah memenuhi SPM. 

h. Pengembangan kurikulum muatan lokal dan pendidikan 

Output : Terlaksananya pengembangan kurikulum muatan 

lokal dan pendidikan. 

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen pengembangan kurikulum muatan 

lokal dan pendidikan. 

i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan program manajemen 

pelayanan pendidikan 

Output : Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

penyelenggaraan program manajemen pelayanan 

pendidikan. 

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan  

program manajemen pelayanan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 



           Pemerintah Kabupaten Banggai 

              Dinas Pendidikan  
 Alamat: J l.  Jend. A. Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 

 

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021  59 

 

13. Program Pengembangan Nilai Budaya 

Capaian Program : Terlaksananya pengembangan nilai budaya. 

Indikator Kinerja : Meningkatnya pengembangan nilai budaya. 

Kegiatan: 

a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 

Output : Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat 

budaya daerah. 

Indikator Kinerja : Jenis dan jumlah kegiatan pelestarian dan 

aktualisasi adat budaya daerah yang dilaksanakan. 

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan pengembangan nilai 

budaya 

Output : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 

manajemen pelayanan pendidikan. 

 Indikator Kinerja : Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan 

program pengembangan nilai budaya. 

14. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 

Capaian Program : Terlaksananya pengelolaan kekayaan budaya. 

Indikator Kinerja : Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya. 

Kegiatan: 

a. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, 

Museum dan Peninggalan Bawah Air 

Output : Terlaksananya Pengelolaan dan pengembangan 

pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum 

dan peninggalan bawah air. 

Indikator Kinerja : 1. Jumlah cagar budaya yang terdata 

  2. Jumlah pameran museum 

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan pengembangan nilai 

budaya 

Output : Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

penyelenggaraan  pengembangan nilai budaya. 

 Indikator Kinerja : Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan 

pengembangan nilai budaya. 

15. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

Capaian Program : Terlaksananya pengelolaan keragaman budaya. 

Indikator Kinerja : Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya. 

Kegiatan: 

a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 

Output : Terlaksananya Pengembangan kesenian daerah. 

Indikator Kinerja : Jumlah  kesenian tradisional. 
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b. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 

Output : Terfasilitasinya penyelenggaraan festival budaya 

daerah. 

Indikator Kinerja : Jumlah budayawan peserta festival budaya  . 

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan pengembangan nilai 

budaya 

Output : Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya. 

 Indikator Kinerja : Jumlah dokumen evaluasi  hasil penyelenggaraan 

pengelolaan keragaman budaya. 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Penetapan indikator kinerja merupakan bagian integral dari perencanaan 

strategik. Tanpa indikator yang jelas, rencana strategis tidak dapat diimplementasikan 

dengan baik, karena tidak ada tolok ukur yang jelas mengenai apa yang akan dicapai 

oleh setiap kegiatan. Indikator kinerja tidak hanya menunjukkan apa yang hendak 

dicapai oleh kegiatan, tetapi juga sejauh mana sumber daya digunakan secara efesien, 

efektif dan ekonomis bagi pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dalam manajemen, 

indikator kinerja mempunyai peranan antara lain: 

a. Sebagai alat untuk memastikan pemahaman para pelaksana terhadap ukuran 

yang digunakan untuk pencapaian kinerja; 

b. Sebagai sarana untuk memonitor sejauh mana upaya yang telah dilakukan 

mendekati pencapaian kinerja yang telah direncanakan. Oleh karena itu, jika 

terdapat tanda–tanda deviasi dari kinerja yang direncanakan, maka dapat 

dilakukan upaya penyesuaian/ penyempurnaan terhadap langkah pelaksanaan 

kegiatan; 

c. Sebagai sarana untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dengan 

membandingkannya dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan 

demikian dapat dilakukan upaya-upaya  perbaikan; 

d. Sebagai alat untuk memberikan penghargaan ataupun hukuman yang obyektif 

bagi para pelaksananya; 

e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka 

memperbaiki kinerja organisasi; 

f. Menjadi alat untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat; 

g. Menjadi alat untuk membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah; 

h. Menjadi alat untuk memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. 

Secara umum indikator kinerja mempunyai fungsi, antara lain: 

1. Memperjelas tentang apa yang akan dihasilkan dan kapan hasil tersebut akan 

dicapai; 

2. Menciptakan konsensus berbagai pihak yang berkepentingan untuk menghindari 

kesalahan interpretasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan; 
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3. Menjadi dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi terhadap kinerja instansi 

pemerintah. 

Sebelum merumuskan indikator kinerja hendaknya diketahui beberapa syarat 

indikator kinerja, yaitu: 

a. Spesifik dan jelas, sehingga tidak memungkinkan kesalahan interpretasi; 

b. Dapat diukur secara obyektif; 

c. Relevan dengan aspek–aspek kegiatan; 

d. Dapat dicapai (realistis, penting dan berguna); 

e. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian; dan 

f. Efektif. 

Untuk mencerminkan visi menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur, perlu 

adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara 

makro. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk 

mengukur kinerja atau keberhasilan SKPD. Kinerja adalah keluaran/hasil dari 

kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 

anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, sedang indikator kinerja adalah 

alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, 

keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian 

kinerja suatu program atau kegiatan.  

Pengukuran kinerja SKPD akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan 

akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. 

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana 

kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis SKPD. Hal ini mengingat rencana 

kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan SKPD di masa yang akan datang. 

Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi 

gambaran tentang prestasi SKPD yang diharapkan di masa mendatang. 

Kinerja SKPD pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian 

sasaran SKPD dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. 

Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat 

pencapaian kinerja SKPD, haruslah ditetapkan dengan baik dan tepat sehingga benar-

benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja SKPD secara riil. 

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja SKPD tersebut maka guna dapat 

mengukur tingkat capaian kinerja SKPD diperlukan penetapan indikator kinerja SKPD 

sebagai indikator kinerja kunci (key performance indicator) yaitu indikator kinerja utama 
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yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. 

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur, untuk mengukur kinerja SKPD maka 

indikator kinerja SKPD ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) terkait 

dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah; (2) menggambarkan hasil 

pencapaian program pembangunan yang diharapkan; (3) memfokuskan pada hal-hal 

utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan (4) terkait 

dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah. 

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah 

indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD 

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan 

dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja sasaran adalah sesuatu yang dapat 

menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian 

sasaran. Indikator kinerja sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk 

mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. 

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

sebagaimana terlampir pada tabel T-C.28. 

Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada 

Tujuan dan Sasaran RPJMDKabupatenBanggai 

 

No Indikator 

Kondisi 

Kinerja 

Pada 

Awal 

Periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 

Kinerja 

Pada 

Akhir 

Periode 

RPJMD 
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 

Tahun 

5 

1. 
Persentase keselarasan 
ProgramPembangunan dalam RKPD 
terhadap RPJMD 

 85 % 90 % 95 % 97 % 100 % 100 % 

2. 
Persentase Renja PD berkualitas 
baik 

 85 % 90 % 95 % 97 % 100 % 100 % 

3. 
Persentase hasil Kelitbangan yang 
diimplementasikan 

  75 % 85 % 95 % 100 % 100 % 

4. 
Persentase Pertumbuhan Inovasi 
daerah 

  75 % 85 % 95 % 100 % 100 % 

5. Nilai Akuntabilitas Kinerja C A A A A A A 

6. Persentase Peningkatan Disiplin  75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 
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BAB VIII 

P E N U T U P 

 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai mengacu dan 

berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana 

Staregis Kementerian Pendidikan Nasional, Rencana Strategis Dinas Pendidikan 

Kabupaten Banggai dan Visi serta Misi Bupati Banggai Tahun 2016 - 2021 serta 

merupakan realisasi dari tuntutan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Nasional.  

Kaidah-kaidah penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai ini 

didasarkan pada misi ke lima Kabupaten Banggai yaitu Mewujudkan Pengembangan Nilai-

nilai Agama budaya  dan kearifan lokal, misi ke enam yaitu Meningkatkan Sumber Daya 

Manusia dan daya saing daerah.  dan paradigma penyelenggaraan  pendidikan 

diantaranya: Pemberdayaan Manusia Seutuhnya, Pembelajaran Sepanjang Hayat, 

Pendidikan untuk semua dan pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan atau 

pembangunan berkelanjutan serta isu strategis dan tantangan pembangunan Kabupaten 

Banggai yaitu : Pemerataan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan 

daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas Pendidikan, serta 

Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, Profesionalisme dan Pencitraan Publik pendidikan. 

Harapan kami, semoga dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai 

tahun 2016 - 2021 ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pegawai di 

lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, baik yang berada di,SKB maupun pada 

Satuan-Satuan Pendidikan. 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya Tim 

Penyusun Renstra Dinas Pendidikan Kota Cilegon yang telah membantu kelancaran 

penyusunan Renstra ini.  
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