
 

 

121 

RENCANA STRATEGIS 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

TAHUN 2010--2014 

BAB VI 

PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL  

TAHUN 2010--2014 
 

6.1 Restrukturisasi Program dan Kegiatan Departemen Pendidikan 

Nasional 

Departemen Pendidikan Nasional dipilih menjadi salah satu dari enam 

kementerian/lembaga yang menjadi pilot project untuk melakukan reformasi 

perencanaan dan penganggaran. Ketentuan tersebut tertuang dalam Nota Keuangan 

2009 (Lampiran Pidato Presiden Agustus 2008) dan diperkuat dengan Surat Deputi 

Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas No: 0298/D.8/01/2009, tanggal 19 

Januari 2009. Arsitektur restrukturisasi program dan kegiatan tersebut disajikan pada 

Gambar 6.1. Adapun landasan hukum dari restrukturisasi perencanaan dan 

penganggaran ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU 

No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Penyusunan Renstra 2010--2014 menjadi keharusan bagi setiap kementerian/ 

lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program 

sekaligus memudahkan pimpinan baru dalam menjalankan tugas. Renstra juga 

merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan 

transparansi serta peningkatan kualitas output dan outcome dalam pemanfaatan 

APBN. Renstra akan menjadi acuan (guidance) pelaksanaan program dan kegiatan 

bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

semakin accountable. 

 

Reformasi perencanaan dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renstra tergambar 

secara jelas keterkaitan antara program, indikator kinerja, dan masukan (input) untuk 

setiap unit kerja. Reformasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk lebih 

memantapkan kembali penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance 

based budgeting) khususnya di Departemen Pendidikan Nasional sejak 

diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan. Dalam 

reformasi perencanaan dan penganggaran ini setiap eselon I diharapkan 

menetapkan satu atau dua program, sedangkan eselon II dimungkinkan memiliki 

satu atau dua kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Program di 
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setiap eselon I dan kegiatan di seluruh eselon II harus mencerminkan Program 

Prioritas Nasional (Gambar 6.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 6.1 Arsitektur Restrukturisasi Program dan Kegiatan 

 

Melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran 

pembiayaan selama lima tahun mendatang. Pemerintah dapat menjamin penyediaan 

anggaran selama lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra juga memperhatikan 

kemampuan fiskal untuk memenuhi amanat undang-undang bahwa Pemerintah 

harus menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Renstra 2010--

2014 ini disusun dengan menggunakan berbagai asumsi pertumbuhan ekonomi, 

serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan seluruh 

Eselon I dan Eselon II dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen 

Agama. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini 

memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Dari sisi 

pelaksanaan, pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran 

kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.  

 

Dengan demikian akan tampak kesenjangan antara pendanaan minimal 20% APBN 

dengan kondisi ideal. Tantangan pemerintah adalah bagaimana memperkecil 

kesenjangan dalam arti penyediaan anggaran menuju kondisi ideal. Setelah 

tersusunnya Renstra ini, setiap unit utama harus menerjemahkannya ke dalam 

rencana tahunan yang terukur.  
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6.2 Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah 

Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota 

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip 

demokrasi, otonomi, dan desentralisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidkan Nasional (UU 

Sisdiknas) merupakan respon terhadap tuntutan reformasi di bidang pendidikan. 

Sejalan dengan prinsip desentralisasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan dan 

pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, 

dan pemerintah kabupaten/kota.  

 

UU Sisdiknas menetapkan bahwa Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab 

atas pengelolaan sistem pendidikan nasional. Pemerintah menentukan kebijakan 

nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. 

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 

satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan 

menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Pemerintah daerah provinsi 

melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga 

kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah 

kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah 

kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan 

pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Perguruan tinggi menentukan kebijakan 

dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.  

 

6.3 Program dan Kegiatan Pokok Departemen Pendidikan Nasional 

Tahun 2010--2014 

Jika mengacu kepada restrukturisasi program dan kegiatan tersebut, Depdiknas 

telah menyusun program pembangunan pendidikan yang dihubungkan dengan 

tujuan yang akan dicapai pada tahun 2014. Tujuan dan sasaran Depdiknas 2010--

2014 akan dicapai melalui Delapan Program Pembangunan Pendidikan yaitu (1) 

Program Pendidikan Nonformal dan Informal; (2) Program Pendidikan Anak Usia 

Dini, Dasar, dan Menengah; (3) Program Pendidikan Tinggi; (4) Program 

Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5) 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Depdiknas; 
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(6) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Depdiknas; (7) 

Program Penelitian dan pengembangan Depdiknas; dan (8) Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur Depdiknas. 

 

6.3.1  Program Pendidikan  Nonformal dan Informal  

Program Pendidikan Nonformal dan Informal bertujuan untuk: 

a. perluasan dan pemerataan akses PAUD nonformal bermutu dan berkesetaraan 

gender di kabupaten dan kota; 

b. perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket A & B bermutu dan 

berkesetaraan gender di kabupaten dan kota;  

c. perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket C bermutu,  berkesetaraan 

gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan 

kota; 

d. perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa bermutu, 

berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di provinsi; 

dan 

e. penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja pusat 

Depdiknas. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses PAUD 

Nonformal bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan 

kota adalah 1) pendanaan masal dalam bentuk (a) bantuan Biaya Operasional 

Penyelenggaraan (BOP)  peserta didik TPA/KB/SPS, (b) bantuan rintisan PAUD, dan 

(c) bantuan Alat Permainan Edukasi (APE) PAUD; 2) penyelenggaraan 

lomba/pemilihan mitra PAUD berprestasi; 3) peningkatan tata kelola melalui kegiatan 

(a) pengembangan SIM PAUD, (b) penyelenggaraan supervisi, pelaporan, 

pemantauan dan evaluasi.  

 

Kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses pendidikan 

Paket A dan B bermutu dan berkesetaraan gender di kabupaten dan kota adalah 1) 

pendanaan massal dalam bentuk (a) BOP Paket A & B, (b) rintisan pendidikan 

kesetaraan berbasis kecakapan hidup, (c) bantuan beasiswa keterampilan Paket B, 

dan (d) bantuan peningkatan kapasitas kelembagaan; 2) penyediaan sarana dan 

prasarana belajar dalam bentuk penyusunan buku/modul pembelajaran berbasis 
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lokal; 3) rintisan model pembelajaran Paket A dan Paket B berbasis TIK; 4) evaluasi 

belajar Paket A dan Paket B; 5) peningkatan tata kelola dan melalui kegiatan rintisan 

sistem informasi pengelolaan Paket A dan B. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses pendidikan 

Paket C bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan 

masyarakat, di semua kabupaten dan kota adalah 1) pendanaan massal dalam 

bentuk (a) BOP Paket C, (b) rintisan pendidikan kesetaraan berbasis kecakapan 

hidup, (c) bantuan beasiswa keterampilan Paket C, dan (d) bantuan peningkatan 

kapasitas kelembagaan; 2) penyediaan sarana dan prasarana belajar dalam bentuk 

penyusunan buku/modul pembelajaran berbasis lokal; 3) rintisan model 

pembelajaran Paket C berbasis TIK; 4) evaluasi belajar Paket C; dan 5) Peningkatan 

tata kelola dan melalui kegiatan rintisan sistem informasi pengelolaan Paket C. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses pendidikan 

orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan 

kebutuhan masyarakat adalah 1) bantuan keaksaraan; 2) bantuan inovasi 

percepatan PBA; 3) bantuan pendidikan kecakapan keorangtuaan (parenting); 4) 

bantuan pengembangan kapasitas kelembagaan PUG; 5) bantuan pendidikan 

kecakapan hidup perempuan; 6) bantuan operasional pendidikan perempuan; 7) 

bantuan pendidikan pencegahan trafficking; 8) bantuan pendidikan keluarga 

berwawasan gender; 9) bantuan pendidikan kesenian dan olahraga masyarakat 

lokal; (10) BOP kursus; (11) pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), 

Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan penyusunan pedoman uji kompetensi bidang 

keahlian; (12) penyusunan standar kompetensi kerja dan lulusan; (13) kurikulum 

berbasis kompetensi dan kapasitas master penguji uji kompetensi; (14) beasiswa uji 

kompetensi; (15) community colllege; (16) Bantuan teknologi e-uji kompetensi dan e-

administrasi bagi TUK; (17) pendataan lembaga kursus, peningkatan lembaga 

kursus dan pelatihan; dan (18) penyelenggaraan lomba dan kompetensi. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung penguatan tata kelola, sistem pengendalian 

manajemen di Satuan Kerja adalah 1) penyusunan Renstra, RKA-KL, laporan 

keuangan kementerian/lembaga, LAKIP satker; 2) pembinaan budaya kerja; 3) 
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administrasi kepangkatan; 4) perencanaan; 5) pengendalian, pemantauan, dan 

evaluasi. 

 

6.3.2  Program Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah  

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah bertujuan untuk: 

a. perluasan dan pemerataan akses TK/TKLB bermutu dan berkesetaraan gender 

di semua provinsi, kabupaten, dan kota; 

b. perluasan dan pemerataan akses SD/SDLB bermutu dan berkesetaraan gender 

di semua provinsi, kabupaten, dan kota; 

c. perluasan dan pemerataan akses SMP/SMPLB bermutu dan berkesetaraan 

gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota; 

d. perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA/SMALB bermutu, ber-

kesetaraan gender, di semua provinsi, kabupaten dan kota; 

e. perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMK bermutu,  berkesetaraan 

gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua provinsi, 

kabupaten, dan kota; 

f. penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja pusat 

Depdiknas. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses TK/TKLB 

bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota adalah 

1) penyediaan sarana dan prasarana; 2) rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah; 

3) penyelenggaraan festival dan kompetisi; 4) peningkatan tata kelola TK melalui (a) 

pembinaan MBS, (b) pembinaan gugus; dan 5) olahraga pendidikan TK/TKLB.  

 

Kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses SD/SDLB 

bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota adalah 

1) pendanaan massal pendidikan melalui (a) biaya operasional sekolah (BOS) dan 

(b) beasiswa; 2) penyediaan sarana dan prasarana; 3) rehabilitasi sarana dan 

prasarana sekolah; 4) penerapan KTSP; 5) penyelenggaraan festival dan kompetisi; 

6) peningkatan tata kelola SD melalui (a) pembinaan MBS, (b) pembinaan gugus; 

dan 7) penerapan olahraga pendidikan. 
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Kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses SMP/SMPLB 

bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota adalah 

1) pendanaan massal pendidikan melalui (a) biaya operasional sekolah (BOS) dan 

(b) beasiswa; 2) penyediaan sarana dan prasarana; 3) rehabilitasi sarana dan 

prasarana sekolah; 4) penerapan KTSP; 5) penyelenggaraan festival dan kompetisi; 

6) peningkatan tata kelola SMP/SMPLB melalui (a) pembinaan MBS, (b) pembinaan 

gugus; dan 7) penerapan olahraga pendidikan. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses SMA/SMALB 

bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota adalah 

1) pendanaan massal pendidikan melalui (a) Bantuan Operasi Manajemen Mutu 

(BOMM) dan (b) beasiswa; 2) penyediaan sarana dan prasarana 3) rehabilitasi 

sarana dan prasarana sekolah; 4) penerapan KTSP; 5) penyelenggaraan festival dan 

kompetisi; 6) peningkatan tata kelola SMA/SMALB melalui pembinaan MBS; dan 7) 

penerapan olahraga pendidikan. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung perluasan dan pemerataan akses SMK bermutu 

dan relevan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota adalah 1) 

pendanaan massal pendidikan melalui (a) Bantuan Operasi Manajemen Mutu 

(BOMM) dan (b) beasiswa; 2) penyediaan sarana dan prasarana 3) rehabilitasi 

sarana dan prasarana sekolah; 4) penerapan KTSP; 5) penyelenggaraan festival dan 

kompetisi; 6) peningkatan tata kelola SMK melalui pembinaan MBS; dan 7) 

penerapan olahraga pendidikan. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung penguatan tata kelola, sistem pengendalian 

manajemen di Satuan Kerja adalah 1) penyusunan Renstra, RKA-KL, laporan 

keuangan kementerian/lembaga, LAKIP satker; 2) pembinaan budaya kerja; 3) 

administrasi kepangkatan; 4) perencanaan; 5) pengendalian, pemantauan, dan 

evaluasi. 
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6.3.3  Program Pendidikan Tinggi  

Program Pendidikan Tinggi bertujuan untuk: 

a. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing 

internasional, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan 

negara dilakukan melalui: 

1) pemerataan dan perluasan akses prodi vokasi, profesi dan akademik 

bermutu, berdaya saing internasional; 

2) penyediaan dosen bermutu, berdaya saing internasional; 

3) penyediaan dan perluasan akses PT bermutu, berdaya saing internasional, 

berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara;   

4) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, berdaya saing 

internasional, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan Negara. 

b. Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja 

pusat dan pendidikan tinggi. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung pemerataan dan perluasan akses prodi yang 

bermutu, berdaya saing internasional, dan relevan adalah 1) hibah peningkatan 

mutu; 2) peningkatan, penyediaan dan penguatan sarpras PTN dan poltek negeri; 3) 

peningkatan kualitas PT, relevansi dan revitalisasi prodi; 4) Implementasi PuP3B; 5) 

kompetisi olimpiade internasional; 6) peningkatan pendidikan dokter; 7) RS 

pendidikan; dan 8) olahraga pendidikan di PT. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung  penyediaan dosen bermutu, berdaya saing 

internasional adalah 1) peningkatan kualifikasi dosen DN; 2) peningkatan kualifikasi 

dosen LN; 3) sertifikasi dosen; dan 4) rekrutmen dosen. Selain itu akan dilanjutkan 

program-program 1) beasiswa prestasi; 2) bantuan kerja sama tri partit; 3) hibah 

penguatan manajemen institusi; dan 4) beasiswa miskin. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

yang bermutu, Berdaya Saing Internasional, dan Relevan dengan Kebutuhan 

Bangsa dan Negara adalah 1) layanan E-Journal; 2) hibah penelitian; 3) hibah 

kompetensi; 4) penelitian hibah multi tahun; 5) penelitian dosen muda; 6) 

implementasi PuP3B; 7) penelitian unggulan strategis nasional; 8) pengabdian 

kepada masyarakat; 9) insentif sentra HKI; 10) akreditasi jurnal ilmiah. 

 



 

 

129 

RENCANA STRATEGIS 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

TAHUN 2010--2014 

Kegiatan pokok dalam mendukung penguatan tata kelola, sistem pengendalian 

manajemen di Satuan Kerja adalah 1) penyusunan Renstra, RKA-KL, laporan 

keuangan kementerian/lembaga, LAKIP satker; 2) pembinaan budaya kerja; 3) 

administrasi kepangkatan; 4) perencanaan; 5) pengendalian, pemantauan, dan 

evaluasi. 

 

6.3.4  Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan  

Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

bertujuan untuk: 

a. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD bermutu yang merata 

antarprovinsi, kabupaten, dan kota; 

b. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar bermutu yang 

merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota; 

c. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah bermutu 

yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota; 

d. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan orang dewasa 

berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan 

masyarakat; dan  

e. penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja pusat 

Depdiknas. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan 

PAUD bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota adalah (1) 

perencanaan kebutuhan guru; (2) pengembangan standar dan sistem pengadaan 

dan penempatan guru; (3) peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru; (4) 

pengembangan karier guru; (5) peningkatan perlindungan, penghargaan dan 

kesejahteraan guru; (6) monitoring dan evaluasi kinerja guru; (7) perencanaan 

kebutuhan PTK PAUD nonformal; (8) Pengembangan standar dan sistem 

pengadaan dan penempatan PTK PAUD nonformal; (9) peningkatan kualifikasi, 

kompetensi PTK PAUD nonformal; (10) pengembangan karier PTK PAUD nonformal; 

(11) peningkatan perlindungan, penghargaan dan kesejahteraan PTK PAUD 

nonformal; (12) pemantauan dan evaluasi kinerja PTK PAUD nonformal; (13) 

perencanaan kebutuhan widyaiswara dan tenaga kependidikan; (14) peningkatan 
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kualifikasi dan kompetensi widyaiswara dan tenaga kependidikan; (15) 

pengembangan karier widyaiswara dan tenaga kependidikan; (16) pengembangan 

standar, sistem, program, bahan, dan  model diklat guru; (17) revitalisasi sarana dan 

prasarana bagi penyelenggaraan diklat; (18) implementasi peningkatan kompetensi 

dan CPD; (19) pemantauan dan evaluasi  kinerja diklat dan dampak peningkatan 

kompetensi bagi PTK; (20) pemetaan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan; 

(21) perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan; (22) pengembangan standar dan 

sistem pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan; (23) peningkatan 

kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan; (24) pengembangan karier tenaga 

kependidikan; (25) peningkatan perlindungan, penghargaan dan kesejahteraan 

tenaga kependidikan; dan (26) pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga 

kependidikan. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan 

pendidikan dasar bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota adalah 

(1) perencanaan kebutuhan guru; (2) pengembangan standar dan sistem pengadaan 

dan penempatan guru; (3) peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru; (4) 

pengembangan karier guru; (5) peningkatan perlindungan, penghargaan dan 

kesejahteraan guru; (6) pemantauan dan evaluasi kinerja guru; (7) perencanaan 

kebutuhan PTK PAUD nonformal; (8) pengembangan standar dan sistem pengadaan 

dan penempatan PTK PAUD nonformal; (9) peningkatan kualifikasi dan kompetensi 

PTK PAUD nonformal; (10) pengembangan karier PTK PAUD nonformal; (11) 

peningkatan perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan PTK PAUD nonformal; 

(12) pemantauan dan evaluasi kinerja PTK PAUD nonformal; (13) perencanaan 

kebutuhan widyaiswara dan tenaga kependidikan; (14) peningkatan kualifikasi dan 

kompetensi widyaiswara dan tenaga kependidikan; (15) pengembangan karier 

widyaiswara dan tenaga kependidikan; (16) pengembangan standar, sistem, 

program, bahan, dan  model diklat guru; (17) revitalisasi sarana dan prasarana bagi 

penyelenggaraan diklat; (18) implementasi peningkatan kompetensi dan 

profesionalisme guru berkelanjutan; (19) monitoring dan evaluasi PTK; (20) 

pemetaan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan; (21) perencanaan kebutuhan 

tenaga kependidikan; (22) pengembangan standar dan sistem pengadaan dan 

penempatan tenaga kependidikan; (23) peningkatan kualifikasi dan kompetensi 

tenaga kependidikan; dan (24) pengembangan karier tenaga kependidikan. 
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Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan 

pendidikan menengah bermutu yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota 

adalah (1) perencanaan kebutuhan guru SMA/SMLB/SMK; (2) pengembangan 

standar dan sistem pengadaan dan penempatan guru SMA/SMLB/SMK; (3) 

peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru SMA/SMLB/SMK; (4) pengembangan 

karier guru SMA/SMLB/SMK; (5) peningkatan perlindungan, penghargaan, dan 

kesejahteraan guru SMA/SMLB/SMK; (6) pemantauan dan evaluasi kinerja guru 

SMA/SMLB/SMK; (7) perencanaan kebutuhan PTK Paket C; (8) pengembangan 

standar dan sistem pengadaan dan penempatan PTK Paket C; (9) peningkatan 

kualifikasi dan kompetensi PTK Paket C; (10) pengembangan karier PTK Paket C; 

(11) peningkatan perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan PTK Paket C; (12) 

monitoring dan evaluasi kinerja PTK Paket C; (13) perencanaan kebutuhan 

widyaiswara dan tenaga kependidikan; (14) peningkatan kualifikasi dan kompetensi 

widyaiswara dan tenaga kependidikan; (15) pengembangan karier widyaiswara dan 

tenaga kependidikan; (16) pengembangan standar, sistem, program, bahan, dan  

model diklat guru; (17) revitalisasi sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan 

diklat; (18) implementasi peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru 

berkelanjutan; (19) pemantauan dan evaluasi kinerja diklat dan dampak peningkatan 

kompetensi bagi PTK; (20) pemetaan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan; 

(21) perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan; (22) pengembangan standar dan 

sistem pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan; (23) peningkatan 

kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan; (24) pengembangan karier tenaga 

kependidikan; (25) peningkatan perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan 

tenaga kependidikan; dan (26) pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga 

kependidikan. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan 

pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan 

dengan kebutuhan masyarakat adalah (1) perencanaan kebutuhan PTK pendidikan 

orang dewasa berkelanjutan; (2) pengembangan standar, sistem pengadaan, dan 

penempatan PTK; (3) pengembangan standar, sistem, program, bahan diklat, dan 

model diklat PTK; (4) peningkatan kualifikasi dan kompetensi PTK; (5) 

pengembangan karier PTK; (6) peningkatan perlindungan, penghargaan, dan 

kesejahteraan; dan (7) pemantauan dan evaluasi kinerja strategi keenam. 
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Kegiatan pokok dalam mendukung penguatan tata kelola, sistem pengendalian 

manajemen di Satuan Kerja adalah 1) penyusunan Renstra, RKA-KL, laporan 

keuangan kementerian/lembaga, LAKIP satker; 2) pembinaan budaya kerja; 3) 

administrasi kepangkatan; 4) perencanaan; 5) pengendalian, pemantauan, dan 

evaluasi. 

 

6.3.5  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Depdiknas; 

Program Penguatan Tata Kelola bertujuan untuk: 

a. penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen Depdiknas; 

b. Ketersediaan, didayagunakan, dan dikembangkannya SDM Aparatur, buku ajar, 

kebahasaan, e-pendidikan, kehumasan dan sistem sekolah sehat 

c. penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja pusat 

Depdiknas. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung penguatan tata kelola dan sistem pengendalian 

manajemen Depdiknas adalah (1) penyusunan Renstra; (2) penyusunan RKA KL; (3) 

evaluasi kebijakan; (4) kerja sama luar negeri; (5) fasilitasi layanan internasional; (6) 

SIM perencanaan; (7) penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga; (8) 

penyusunan standar biaya; (9) pembinaan keuangan satuan kerja; (10) rekrutmen 

PNS; (11) pembinaan budaya kerja; (12) administrasi kepangkatan; (13) 

pengembangan sistem remunerasi; (14) layanan hukum; (15) administrasi dan 

sosialisasi peraturan; (16) penyusunan LAKIP Departemen; (17) pembinaan LAKIP 

satker; (18) e-Procurement; (19) penyusunan laporan BMN K/L; (20) pembinaan 

laporan BMN satker; dan (21) arsip. 

 

Kegiatan pokok dalam penyediaan pendayagunaan dan pengembangan SDM, buku 

ajar, lembaga bahasa, TIK, sistem kehumasan dan sekolah sehat, adalah (1) 

penyelenggaraan kehumasan; (2) penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik; 

(3) peningkatan pemerataan informasi melalui pemanfaatan media; (4) 

kesekretariatan dan kerja sama UNESCO; (5) penyelenggaraan diklat prajabatan; (6) 

penyelengaraan Diklatpim Tingkat II, III dan IV; (7) penyelengaraan diklat teknis dan 

fungsional; (8) pembelian/pengalihan hak cipta buku teks pelajaran buku pengayaan, 

referensi dan panduan pendidik; (9) pengkajian pemanfaatan/pendayagunaan buku 
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sekolah; (10) penyusunan rancangan regulasi bidang perbukuan; (11) 

pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem jaringan; (12) 

pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem jaringan pada satker APBN; 

(13) pengembangan SDM berbasis TIK untuk  peserta didik, pendidik, dan tenaga 

kependidikan; (14) pengkajian Iptek kebahasaan dan kesetaraan; (15) Peningkatan 

mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan terapan; (16) Pemetaan bahasa daerah; 

(17) bintek usaha kesehatan sekolah (UKS); (18) gerakan hidup aktif nasional 

(gerhana); (19) lomba sekolah sehat; (20) pengembangan model sekolah sehat; dan 

(21) pendidikan pencegahan penyalahgunaan  narkoba dan HIV/AIDS. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung penguatan tata kelola, sistem pengendalian 

manajemen di Satuan Kerja adalah 1) penyusunan Renstra, RKA-KL, laporan 

keuangan kementerian/lembaga, LAKIP satker; 2) pembinaan budaya kerja; 3) 

administrasi kepangkatan; 4) perencanaan; 5) pengendalian, pemantauan, dan 

evaluasi. 

 

6.3.6  Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 

Depdiknas  

Program Pengawasan dan Pengendalian Internal bertujuan untuk: 

a. penguatan sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal 

Depdiknas; dan  

b. penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja pusat 

Depdiknas. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung penguatan sistem pengendalian manajemen dan 

sistem pengawasan internal Depdiknas adalah (1) audit operasional/komprehensif 

dan audit kinerja; (2) audit tematik terhadap program strategis audit dini dan audit 

dengan tujuan tertentu; (3) inspeksi mendadak (sidak); (4) evaluasi LAKIP 

Depdiknas; (5) review laporan keuangan Departemen; (6) supervisi penyusunan 

laporan keuangan Departemen; (7) pendampingan pengadaan barang dan jasa; (8) 

sosialisasi pengawasan pengadaan barang dan jasa; (9) audit investigasi; (10) kajian 

hasil-hasil audit; (11) perencanaan; dan (12) pengendalian; (13) pemantauan dan 

evaluasi; (14) pembinaan SPI; (15) peningkatan kapasitas SDM Itjen; dan (16) 

pemantauan tindak lanjut.  
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Kegiatan pokok dalam mendukung penguatan tata kelola, sistem pengendalian 

manajemen di Satuan Kerja adalah 1) penyusunan Renstra, RKA-KL, laporan 

keuangan kementerian/lembaga, LAKIP satker; 2) pembinaan budaya kerja; 3) 

administrasi kepangkatan; 4) perencanaan; 5) pengendalian, pemantauan, dan 

evaluasi. 

 

6.3.7  Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 

Program Penelitian dan Pengembangan bertujuan untuk: 

a. penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar 

nasional paud serta terlaksananya akreditasi PAUD; 

b. penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, standar 

nasional pendidikan dasar, serta terlaksananya akreditasi pendidikan dasar; 

c. penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, standar 

nasional  pendidikan menengah, serta terlaksananya akreditasi pendidikan 

menengah; 

d. penyediaan data dan informasi berbasis riset, standar nasional  pendidikan 

tinggi, serta terlaksananya akreditasi pendidikan tinggi; 

e. penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, standar 

nasional  pendidikan orang dewasa berkelanjutan, serta terlaksananya akreditasi 

pendidikan orang dewasa berkelanjutan; 

f. penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja pusat 

Depdiknas. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan model pembelajaran, data dan 

informasi, standar mutu PAUD, serta terlaksananya akreditasi PAUD adalah (1) 

pengembangan standar nasional pendidikan untuk TK/TKLB dan PAUD nonformal; 

(2) penyelenggaraan akreditasi TK/TKLB dan PAUD nonformal; (3) pengembangan 

model-model kurikulum; (4) bantuan profesional pengembangan kurikulum; (5) kajian 

kurikulum; (6) pemantauan dan evaluasi kurikulum; (7) peningkatan mutu data 

pendidikan nasional; (8) penyusunan statistik; (8) pengembangan dan pemeliharaan 

pangkalan data pendidikan berbasis web (padatiweb); (9) pengembangan DSS 

PAUD; (10) penelitian kebijakan akses dan mutu PAUD; (11) pengembangan model 

penyelenggaraan e-learning; (12) pengembangan model PuP3B; dan (13) 
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pengembangan model penyelenggaraan pendidikan inklusif, multigrade teaching, 

multy-entry-exit system. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan model pembelajaran, data dan 

informasi, standar mutu pendidikan dasar, serta terlaksananya akreditasi pendidikan 

dasar adalah (1) pengembangan SPM dan SNP; (2) penyelenggaraan akreditasi 

SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan Paket A & B; (3) pengembangan model-model 

kurikulum; (4) bantuan profesional pengembangan kurikulum; (5) kajian kurikulum; 

(6) pemantauan dan evaluasi kurikulum; (7) peningkatan mutu data pendidikan 

nasional; (8) penyusunan statistik; (9) pengembangan dan pemeliharaan: pangkalan 

data pendidikan berbasis web (padatiweb); (10) pengembangan DSS pendidikan 

dasar; (11) penelitian kebijakan akses dan  mutu; (12) pengembangan model 

penyelenggaraan e-learning; (13) pengembangan model PuP3B; (14) 

pengembangan model penyelenggaraan pendidikan inklusif, multigrade teaching, 

multy-entry-exit system; (15) Pemetaan kompetensi literasi membaca, menulis, dan 

berhitung siswa kelas 3 SD/SDLB; (17) pemetaan kompetensi guru SD/SDLB dan 

guru SMP/SMPLB; (18) sosialisasi hasil UASBN di tingkat kabupaten/kota; dan (19) 

Pengembangan model penjaminan dan perbaikan mutu hasil UASBN dan UNSMP. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan model pembelajaran, data, dan 

informasi, standar mutu, serta terlaksananya akreditasi pendidikan menengah adalah 

(1) pengembangan SPM dan SNP; (2) penyelenggaraan akreditasi SMA/SMLB dan 

SMK; (3) pengembangan model-model kurikulum; (4) bantuan profesional 

pengembangan kurikulum; (5) kajian kurikulum; (6) pemantauan dan evaluasi 

kurikulum; (7) peningkatan mutu data pendidikan nasional; (8) penyusunan statistik; 

(9) pengembangan dan pemeliharaan pangkalan data pendidikan berbasis web 

(padatiweb); (10) penelitian kebijakan akses dan mutu pendidikan menengah; (11) 

pengembangan model penyelenggaraan e-learning; (12) pengembangan model 

PuP3B; (13) pengembangan model penyelenggaraan pendidikan inklusif, multigrade 

teaching, dan multy-entry-exit system; (14) penyusunan soal ujian nasional; dan (15) 

ujian nasional pendidikan SMA/SMK. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan data dan informasi, standar mutu 

pendidikan tinggi, serta terlaksananya akreditasi pendidikan tinggi adalah (1) 
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pengembangan standar nasional pendidikan tinggi; (2) penyelenggaraan akreditasi 

program studi dan PT; (3) peningkatan mutu data pendidikan nasional; (4) 

penyusunan statistik; (5) pengembangan dan pemeliharaan pangkalan data 

pendidikan berbasis web (padatiweb); dan (6) penelitian kebijakan akses  dan mutu  

pendidikan tinggi. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung penyediaan model pembelajaran, data dan 

informasi, dan standar mutu pendidikan orang dewasa berkelanjutan adalah (1) 

pengembangan SPM dan SNP; (2) penyelenggaraan akreditasi  lembaga kursus; (3) 

penyediaan data pendidikan yang handal; (4) penyusunan statistik pendidikan; (5) 

pengembangan dan pemeliharaan Jejaring e-pendidikan; (6) pengembangan model-

model kurikulum berwawasan PuP3B; dan (7) pemantauan dan evaluasi kurikulum. 

 

Kegiatan pokok dalam mendukung penguatan tata kelola, sistem pengendalian 

manajemen di Satuan Kerja adalah 1) penyusunan Renstra, RKA-KL, laporan 

keuangan kementerian/lembaga, LAKIP satker; 2) pembinaan budaya kerja; 3) 

administrasi kepangkatan; 4) perencanaan; 5) pengendalian, pemantauan, dan 

evaluasi. 

 

6.3.8  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Depdiknas 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Depdiknas bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor aparatur Depdiknas. 

 

Kegiatan pokok dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor aparatur 

Depdiknas adalah (1) pengadaan sarana dan prasarana perkantoran, (2) rehabilitasi 

prasarana perkantoran, (3) peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, dan (4) 

pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran. 


