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BAB VI 

KERANGKA  IMPLEMENTASI  

 

Guna mendukung keberhasilan yang terukur implementasi program-program 

pendidikan nasional perlu diatur beberapa hal pendukung sebagai berikut : (i) 

Strategi Pendanaan Pendidikan; (ii) Sistem Koordinasi, Tata kelola dan Pengawasan 

Internal;  iii) Sistem Pemantauan dan Evaluasi dan (iv) Sistem dan Teknologi 

Informasi Terpadu.  

6.1 Strategi Pendanaan Pendidikan 

6.1.1 Prinsip Pendanaan Pendidikan 

UUD RI 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan  

anggaran  pendidikan  sekurangkurangnya  20% dari  anggaran  pendapatan  dan  

belanja  negara  serta  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  

memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi 

dari amanat UUD tersebut UU Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan 

menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber 

daya yang ada. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, 

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.  

Untuk memperkuat penyediaan dan pengelolaan dana pendidikan, pemerintah 

melalui UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menetapkan 

bahwa seluruh satuan pendidikan formal harus berbentuk BHP.  

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan 

mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang 

pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat termasuk satuan pendidikan. Dalam hal ini ada komponen pendanaan 

yang menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, pemerintah daerah, dan tanggung 

jawab Pemerintah dan pemerintah daerah seperti dijabar pada Tabel 6.1 
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Tabel 6.1 

Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan  

Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

No JENIS BIAYA 

PENANGGUNG JAWAB 

PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN MENENGAH DAN 

TINGGI 

I Biaya Investasi Satuan Pendidikan   

1. Biaya Investasi Lahan Pendidikan   

a. Sekolah Standar Nasional Pemerintah/Pemda 

b. SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing 

2. Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan   

a. Sekolah Standar Nasional Pemerintah/Pemda Pemerintah/Pemda/Masy. 

b. SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing 

II Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau 

Pengelolaan Pendidikan 

  

1. Biaya Investasi Lahan Pemerintah/Pemda 

2. Biaya Investasi Selain Lahan Pemerintah/Pemda 

III Biaya Operasi Satuan Pendidikan   

1. Biaya Personalia   

a. Sekolah Standar Nasional Pemerintah/Pemda 

b. SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing 

2. Biaya Non Personalia   

a. Sekolah Standar Nasional Pemerintah/Pemda Pemerintah/Pemda/Masy. 

b. SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing 

IV Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau 

Pengelolaan Pendidikan 

  

1. Biaya Personalia Pemerintah/Pemda 

2. Biaya Non Personalia Pemerintah/Pemda 

V Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah/Pemda 

VI Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri Pemerintah 

 

Bagi satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan oleh  masyarakat,  ada komponen 

pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan 

dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah seperti disajikan pada Tabel 6.2. 

 

Tabel 6.2 

Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Penyelenggara atau  

Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat 

No JENIS BIAYA 

PENANGGUNG JAWAB 

PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN MENENGAH DAN 

TINGGI 

I Biaya Investasi Satuan Pendidikan   

1. Biaya Investasi Lahan Pendidikan   

a. Sekolah Standar Nasional Penyelenggara/Satuan Pendidikan 

b. Tambahan sampai Menjadi SBI/Sekolah Berbasis 

Keunggulan Lokal 

Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang 

tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing 

2. Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan   

a. Sekolah Standar Nasional Penyelenggara/Satuan Pendidikan Penyelenggara/Satuan 

Pendidikan/Masy. 

b. SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang 

tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing 

II Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau 

Pengelolaan Pendidikan 

  

1. Biaya Investasi Lahan Penyelenggara/Satuan Pendidikan 

2. Biaya Investasi Selain Lahan Penyelenggara/Satuan Pendidikan 
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No JENIS BIAYA 

PENANGGUNG JAWAB 

PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN MENENGAH DAN 

TINGGI 

III Biaya Operasi Satuan Pendidikan   

1. Biaya Personalia   

a. Sekolah Standar Nasional Penyelenggara/Satuan Pendidikan 

b. SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang 

tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing 

2. Biaya Non Personalia   

a. Sekolah Standar Nasional Pemda Penyelenggara/Satuan 

Pendidikan/Masy. 

b. SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang 

tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing 

IV Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau 

Pengelolaan Pendidikan 

  

1. Biaya Personalia Penyelenggara/Satuan Pendidikan 

2. Biaya Non Personalia Penyelenggara/Satuan Pendidikan 

V Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang 

tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing 

 

 

Selain oleh penyelenggara dan satuan pendidikan, pendanaan pendidikan juga 

menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik. 

Tanggung jawab tersebut adalah (a) biaya pribadi peserta didik; (b) pendanaan  

biaya  investasi  selain  lahan  untuk  satuan pendidikan bukan pelaksana program 

wajib belajar, baik formal  maupun  nonformal,  yang  diperlukan  untuk menutupi  

kekurangan  pendanaan  yang  disediakan  oleh penyelenggara dan/atau satuan 

pendidikan; (c)  pendanaan  biaya  personalia  pada  satuan  pendidikan bukan  

pelaksana  program  wajib  belajar,  baik  formal maupun  nonformal,  yang  

diperlukan  untuk  menutupi kekurangan  pendanaan  yang  disediakan  oleh 

penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (d) pendanaan biaya nonpersonalia 

pada satuan pendidikan bukan  pelaksana  program  wajib  belajar,  baik  formal 

maupun  nonformal,  yang  diperlukan  untuk  menutupi kekurangan  pendanaan  

yang  disediakan  oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan (e)  

pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian  biaya  operasi  

pendidikan  tambahan  yang diperlukan  untuk  mengembangkan  satuan  pendidikan 

menjadi  bertaraf  internasional  dan/atau  berbasis keunggulan lokal.  

Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari masyarakat di luar penyelenggara 

dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang 

tua/walinya dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan 

dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan 

pendidikan, dan diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan secara transparan di 
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media cetak berskala nasional dan kemudian dilaporan kepada Menteri Pendidikan 

Nasional apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri 

Pendidikan Nasional. 

6.1.2 Skenario Pendanaan Pendidikan Nasional 

Skenario pendanaan pendidikan dalam kurun waktu 2010--2014 mengacu pada 

amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta melanjutkan fungsi dan tujuan 

pendidikan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005—2025, yaitu (a) 

memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin; (b) penguatan desentralisasi 

dan otonomi pendidikan;  dan (c) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, 

mutu, dan tata kelola pendidikan. Pelaksanaan ketiga fungsi pendanaan pendidikan 

tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar 

nasional pendidikan yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta 

pembagian tanggung jawab pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah.  

Sejak tahun anggaran 2009 amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai dengan 

keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2008) telah dipenuhi oleh pemerintah 

dengan menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Total anggaran tahun 

2009 mencapai Rp207 triliun atau 20% dari APBN sebesar Rp1.037 triliun, dengan 

pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4% dan tingkat inflasi 3,5%. Berikutnya 

APBN tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp1.038 triliun dengan asumsi 

pertumbuhan ekonomi 5% dan tingkat inflasi 5%. Pada tahun 2014 diperkirakan 

APBN akan mencapai Rp1.583 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 

mencapai 7,2% dan tingkat inflasi 4%.  

Perkiraan anggaran pembangunan pendidikan untuk melaksanakan fokus prioritas 

program pembangunan pendidikan nasional pada Kementerian Pendidikan Nasional, 

Kementerian Agama, dan kementerian lain serta anggaran pendidikan yang 

dialokasikan ke provinsi, kabupaten, dan kota dengan menggunakan pertumbuhan 

ekonomi dan tingkat inflasi yang ditargetkan pemerintah dalam RPJMN 2010--2014 

adalah seperti dirangkum dalam Tabel 6.3. 
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Tabel 6.3. Perkiraan Penerimaan dan Anggaran Pendidikan 

2010 2011 2012 2013 2014

I Alokasi Pemerintah Pusat         83.687,15        94.520,42      103.860,11      114.747,05      128.898,37 

1. Departemen Pendidikan Nasional          55.208,39  1)         64.468,06  1)         72.008,56  1)         80.838,16  1)         92.633,06  1) 

a BOS dan BOMM          17.066,46         17.321,14         17.575,82         17.830,50         18.085,17 

b Tunjangan Profesi Dosen Kumulatif               912,00           1.681,00           2.560,00           3.668,00           4.878,00 

c Tunjangan Profesi Guru Non PNS Kumulatif            1.342,69           2.025,34           3.345,66           4.520,43           5.980,65 

d Tunjangan Profesi Guru Tahun Berjalan            4.608,55           6.952,26         11.484,45         15.517,07         20.529,47 

e Kegiatan Prioritas dan Pemenuhan SNP            7.958,83           8.380,65           8.799,68           9.195,66           9.637,06 

f Belanja Mengikat            7.612,61           8.234,57           8.856,53           9.478,49         10.100,45 

g PNBP            6.416,13           6.756,18           7.093,99           7.413,22           7.769,06 

h Kegiatan Prioritas Renstra lainnya            9.291,12         13.116,92         12.292,43         13.214,79         15.653,21 

i Renumerasi Berbasis Kinerja                      -             2.520,00           2.646,00           2.778,30           2.917,22 

2. Departemen Agama          23.853,44         25.403,92  2)         27.182,19         29.220,86         31.558,53 

3. 14 K/L Lainnya            4.625,32           4.648,44  3)           4.669,36           4.688,04           4.706,79 

4. Bagian Anggaran 069                      -                       -                       -                      -                       -   

II Transfer Ke Daerah       126.363,10      144.366,42      161.594,46      180.214,91      201.891,29 

1 DBH Pendidikan                617,00              691,93              777,39              873,30              988,43 

2 DAK Pendidikan          12.566,60         12.629,43         12.692,58         12.057,95         11.455,05 

3 DAU Pendidikan         110.890,40        128.634,63        145.593,56       164.638,83        186.676,02 

a Non Gaji            9.538,10         10.491,91         11.541,10         12.695,21         13.964,73 

b Gaji          84.557,40         93.013,14        102.314,45       112.545,90        123.800,49 

c Tunjangan Profesi            8.854,90         17.149,88         23.722,39         31.350,05         40.830,93 

d Tambahan Tunjangan Kependidikan            7.940,00           7.979,70           8.015,61           8.047,67           8.079,86 

4 Dana Otonomi Khusus Pendidikan            2.289,10           2.410,42           2.530,94           2.644,84           2.771,79 

Anggaran Fungsi Pendidikan       210.050,25      238.886,84      265.454,57      294.961,96      330.789,66 

ESTIMASI APBN 1.047.665,90     1.174.899,69    1.319.999,80    1.482.854,77    1.678.354,34    

Anggaran Fungsi Pendidikan 20% 209.533,18        234.979,94       263.999,96       296.570,95       335.670,87       

ASUMSI AGRESIF

PERTUMBUHAN EKONOMI 5,5% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0%

INFLASI 5,1% 5,3% 5,0% 4,5% 4,8%

Komponen Anggaran Fungsi Pendidikan 
Anggaran (RpMilyar) 

 

Berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2014, anggaran pendidikan dalam APBN 

mencapai Rp326,73 triliun dengan distribusi Rp124,93 triliun merupakan anggaran 

pendidikan yang ada di dalam anggaran belanja pusat dan Rp201,79 triliun yang 

ditransfer ke dalam belanja daerah melalui DAU, DAK, dana otonomi khusus 

pendidikan, dan dana bagi hasil.  

6.2 Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal 

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra perlu 

dilakukan koordinasi secara nasional, regional, dan/atau antarlembaga dan 

antarinstansi terkait, penataan sistem tata kelola, dan pengawasan internal di 

lingkungan kemendiknas. 

6.2.1. Koordinasi Perencanaan Pendidikan Nasional 

Kegiatan koordinasi penyusunan Renstra pendidikan secara nasional dilakukan 

melalui forum rembuk nasional, musyawarah perencanaan nasional, rapat kerja 

perencanaan nasional, dan perencanaan pendidikan lintas Kementerian. Pihak yang 

dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaan pendidikan adalah Kemendiknas, 

Kementerian Agama, Kementerian lain, Kementerian Keuangan, Bappenas, 

pemerintah provinsi, pemerintah kabupatan, dan kota, serta perguruan tinggi, yang 

menyusun Renstra pendidikan secara otonomi.   
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6.2.2. Tata Kelola 

Implementasi Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010--2014 oleh 

Kemendiknas, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan 

Kabupaten, dan Kota, dan K/L lain terkait menuntut pengembangan sistem tata 

kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab 

dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan 

sasaran IKK pendidikan nasional. Pengembangan sistem tata kelola implementasi 

Renstra mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) 

dalam penyusunan, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan 

kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra. 

6.2.3. Pengendalian dan Pengawasan 

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal 

yang merupakan tanggung jawab dari unit utama yang membidangi pengawasan 

yaitu Inspektorat Jenderal untuk tingkat Kementerian, dan Badan Pengawas Daerah 

(Bawasda) untuk Dinas Pendidikan di provinsi, kabupaten, dan kota. Sistem 

pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan 

finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan 

menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

pendidikan terhadap semua peraturan yang berlaku. Pengawasan internal bertujuan 

untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem 

tata kelola Kementerian dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya unit 

pengawasn internal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja 

yang mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Kemendiknas. 

Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua 

pihak, yaitu (i) atasan langsung; dan unit pengawasan independen. Pengawasan 

atasan langsung termsuk yang dilakukan oleh unit pengawasan Kementerian. 

Sementara itu, unit pengawasan independen adalah seperti Badan Pemeriksaan 

Keuangan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan 

Badan Pemeriksa Keuangan yang bertanggung jawab kepada DPR-RI. 

6.3 Sistem Pemantauan  dan Evaluasi 

6.3.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi 

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

implementsi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra 
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Kemendiknas 2010--2014 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang 

dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program pendidikan nasional di setiap 

satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan secara berkala.  

6.3.2 Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi 

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai 

berikut (1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; 

(2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (3) dilakukan oleh petugas yang memahami  

konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan 

dan evaluasi agar hasilnya  sahih dan andal; (4) pelaksanaan dilakukan secara 

terbuka (transparan) sehingga  pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil 

pelaporan melalui berbagai cara; (5) melibatkan  berbagai pihak yang dipandang perlu 

dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (6) pelaksanaan dapat 

dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (7) mencakup 

seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran 

pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan 

jadwal  yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan 

momentum yang sedang terjadi; (9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; 

(10) berbasis indikator kinerja; dan (11) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan 

efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber 

daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.  

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut  

(1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (2) pemerataan dan perluasan 

akses pendidikan menengah dan tinggi; (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, 

dan kemitraan pendidikan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh 

pemerintah, BSNP, LPMP, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten 

dan kota, cabang dinas pendidikan kecamatan,  dan satuan pendidikan.  

6.3.3 Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi 

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah bejalan di lingkungan 

Kemendiknas meliputi: (a) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan 

triwulanan, (b) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kemendiknas, (c) 

evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, (d) evaluasi kinerja tengah periode 

Renstra melalui pencapaian kinerja Kemendiknas, (e) evaluasi akhir masa Renstra.  

 

6.3.4 Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah  

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh 
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pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme 

pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan 

pendidikan dapat dilihat pada Gambar 6.1. 

Kepala SKPD

Provinsi
Kepala SKPD

Kabupaten/ Kota

PPTK

Bupati/ Walikota

u.p. Bappeda

Gubernur

u.p. Bappeda Men.PPN

5 hari setelah 

triwulan berakhir

Presiden RI

Form C

Menteri/ Ka. Lemb

Ka. Unit Kerja K/L

Form A

Form B

10 hari setelah 

triwulan berakhir

Form C

5 hari setelah 

triwulan berakhir
Form C

5 hari setelah triwulan berakhir

14 hari setelah 

triwulan berakhir

Form C
Men.DN

14 hari setelah 

triwulan berakhir

Men.Keu

Form C

Ka. Unit Org.

Form A

Form B

Ka. Unit Kerja

10 hari setelah

triwulan berakhir

Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas  

dan kewenangannya, 2. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dankegiatan sesuai 

dengan tugas  dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi 
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas  dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas 

pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

PPTK

Form A

Form B

Ka. Unit Kerja
5 hari setelah

triwulan berakhir

Men.PAN
Form A

Form A Form A

 

Gambar 6.1. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana 

 pembangunan pendidikan 

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan 

bagi BSNP, BAN-SM, BAN-PT, BAN-PNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi 

untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan 

standardisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan 

evaluasi  program, kegiatan serta hasil belajar tingkat nasional.  

6.3.5 Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh SKPD Provinsi, Kabupaten, dan 

Kota, serta Satuan Pendidikan 

 

Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang sebagai berikut.  

a. Pemantauan dan Evaluasi oleh  Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi 

Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk (a) mengukur 

tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan provinsi; (b) memperbaiki 

kinerja aparatur pemda kabupaten dan kota, kecamatan, dan satuan pendidikan; 

(c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda provinsi dalam 

melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.  
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b. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota 

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan 

kota bertujuan untuk (a) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan 

pendidikan pada kabupaten dan kota tersebut sesuai dengan Renstra SKPD 

kabupaten dan kota kurun waktu 2010-2014; (b) memperbaiki kinerja aparatur 

pemda kecamatan dan satuan pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam 

penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; (c) meningkatkan kemampuan 

dan kesanggupan aparatur pemda kabupaten dan kota dalam melaksanakan 

tugas pemantauan dan evaluasi.  

c. Pemantauan dan Evaluasi oleh  Satuan Pendidikan 

Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan pendidikan adalah untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan pendidikan yang bersangkutan 

secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.   

d. Pemantauan dan Evaluasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

Pemantauan yang dilakukan BSNP bertujuan untuk mengevaluasi capaian Standar 

Nasional Pendidikan. Sementara itu, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah untuk mendapatkan pemetaan 

capaian standar nasional yang dijadikan dasar dalam mengembangkan model 

intervensi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mencapai standar 

nasional serta membantu BAN-SM, BAN- PNF, dan BAN-PT dalam mengakreditasi 

satuan pendidikan. 

6.4 Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu 

Dalam rangka mendukung tercapainya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 

peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, 

akuntabilitas, dan citra publik, diperlukan sistem dan teknologi informasi secara terpadu 

yang mampu meningkatkan pelayanan dan mendukung penyediaan informasi dan 

pelaporan bagi penentu kebijakan pendidikan dan pemangku kepentingan serta 

penyelenggaraan pembelajaran secara tepat, transparan, akuntabel, dan efisien. 

Gambar 6.2 menunjukkan arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu 

Kemendiknas sesuai dengan Permendiknas No 38 tahun 2008. 
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Gambar 6.2. Arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Kemendiknas 

Untuk mengimplementasikan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu 

di lingkungan Kemendiknas perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut (i) Strategi 

Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Kemendiknas harus selaras dengan 

Visi dan Misi Kemendiknas (ii) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendiknas harus 

mampu mendukung manajemen Kemendiknas dalam mengambil keputusan secara 

cepat, efisien dan efektif termasuk mengatur wewenang pendistribusian informasi. (iii) 

Sistem dan Teknologi Informasi Kemendiknas harus fleksibel untuk mengantisipasi 

berbagai perubahan termasuk dilakukannya reformasi birokrasi dan organisasi . (iv) 

Sistem dan Teknologi Informasi Kemendiknas harus menjamin keamanan dan 

kesahihan data serta menjamin efisiensi pengelolaan pangkalan data sehingga tidak 

terjadi data redundancy. (v) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendiknas harus mampu 

menjadi sarana untuk mendukung pemberian layanan pendidikan termasuk e-

pembelajaran, e-knowledge sharing dan e-sumber belajar ; (VI) Sistem dan Teknologi 

Informasi Kemendiknas harus mendukung tercapainya Sistem Tata Kelola Kemendiknas 

termasuk sistem pengawasan dan evaluasi, pelaporan yang handal, efektif dan efisien; 

(VIII) Guna menjamin keterpaduan perlu dilakukan terlebih dahulu pembuatan Master 

Plan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Kemendiknas yang selaras dengan 

Rencana Strategis Kemendiknas. 


