
 

 

PENGUATAN PENGAWASAN  
a. Capaian Tahun 2017 

Capaian-capaian yang berhasil diraih pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

No Program Output 
Indikator Keberhasilan 

Capaian 2017 

1 Pengendalian 
Gratifikasi 

Laporan Penerimaan 
Gratifikasi yang 
disampaikan kepada 
KPK 

Tumbuhnya kesadaran jajaran 
aparatur Kemendikbud untuk 
melaporkan penerimaan 
gratifikasi 

Terwujudnya sistem pelaporan 
gratifikasi secara Online melalui 
Android . 

2 Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah 

Laporan Evaluasi 
Maturitas SPIP 

Meningkatnya efektivitas 
SPIP di lingkungan 
Kemendikbud 

Diperolehnya level II 
(Berkembang) menuju level III 
(Terdefinisi) dengan target 
2019 

3 Pengaduan 
Masyarakat 

Laporan penanganan 
pengaduan 
masyarakat 

Tertanganinya pengaduan 
masyarakat 

Terlaksananya audit investigasi  

4 Whistleblowing 
System (WBS) 

Laporan penanganan 
pengaduan 
Whistleblower 

Tertanganinya pengaduan 
WBS 

Aplikasi WBS telah 
disosialisasikan 

5 Penanganan 
Benturan 
Kepentingan 

Permendikbud 
tentang Penanganan 
Benturan 
Kepentingan 

Aparatur Kemendikbud dapat 
memilah dan menghindari hal-
hal yang berpotensi konflik 
kepentingan 

 

 

Tersosialisasikannya 
Permendikbud Nomor 73 
Tahun 2015 tentang 
Penanganan Konflik 
Kepentingan 

6 Pembangunan Zona 
Integritas 

Piagam Wilayah 
Bebas dari Korupsi 
(WBK) 

Meningkatnya komitmen 
aparatur Kemendikbud untuk 
mewujudkan ZI-WBK 

Kemendikbud telah memiliki 3 
WBK yaitu PPPPTK BOE 
Malang, LPMP Jawa Tengah, 
dan BPPAUD Dikmas Jawa 
Timur 

7 APIP Kapabilitas organisasi 
pengawasan intern 

Meningkatnya mutu 
pengawasan dan SDM 

Diperolehnya level III IACM 
(Terintegrasi)  

 
b. Rencana Tahun 2018 

 Rencana program penguatan pengawasan periode 2018 adalah sebagai berikut 

a. Program Pengendalian Gratifikasi 

Sistem pencegahan terjadinya korupsi yang saat ini sudah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). 
Sistem organisasi Kemendikbud harus bersifat terbuka terhadap lingkungan namun tetap harus menjaga 
independensi. Program pengendalian gratifikasi harus tetap dijalankan dan penanganan benturan kepentingan 
dilakukan untuk menjamin objektivitas pelayanan publik. 

Berdasarkan Permendikbud No 51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan 
Kemendikbud, maka pada tahun 2018 akan dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyempurnaan buku saku “Mengenal Gratifikasi yang berpotensi kerap terjadi di lingkungan 
Kemendikbud” 

2) Penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi Kemendikbud dengan sekretariat di kantor Inspektorat 
Jenderal Kemendikbud 



 

 

3) Berpartisipasi dalam Pameran Hari Anti Korupsi sedunia pada tanggal 9 Desember 2018 yang 
diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi   

4) Rapat Koordinasi Unit Pengendalian Gratifikasi di Jakarta pada akhir bulan Februari 2018. Rakor ini 
mengundang pada pengelola unit pengendalian gratifikasi di unit utama dan unit pelaksana teknis 
Kemendikbud wilayah DKI Jakarta.  

5) Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di 2 Regional yaitu di DI Yogyakarta pada tanggal 26 s.d 29 
Maret 2018 dan Medan pada tanggal 17 s.d 19 April 2018. Rakor ini mengundang para Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, serta para Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Kemendikbud. 

b. Pemberdayaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 

Program ini berfokus pada perbaikan manajemen organisasi Kemendikbud dengan menerapkan Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh. Unit-unit utama diminta untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi seluruh komponen SPIP terutama aspek manajemen risiko. Penguatan tata 
kelola organisasi diarahkan untuk membangun pengendalian yang lebih kuat sebagai basis dalam lini pertama 
pertahanan dari sistem pertahanan tiga lapis.  

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dari tahun ke tahun belum menunjukkan kinerja yang optimal sebagaimana 
mandat yang diharapkan. Sebagai mitra Inspektorat Jenderal dan selaku pemberi masukan/pendamping 
utama pimpinan satuan kerja, SPI semestinya dapat berperan sebagai pemberi peringatan (early warning 
system) sehingga kinerja organisasi menjadi lebih baik dan akuntabel. 

Dalam tahun 2018 akan dilaksanakan beberapa program untuk meningkatkan kualitas SPIP antara lain 
adalah: 

1) Pemantauan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit utama Kemendikbud dengan menelaah laporan 
SPIP pada tiap unit tersebut. 

2) Pemantauan efektivitas peta risiko program dan kegiatan unit utama Kemendikbud 

3) Pemantauan atas pemanfaatan profil kecurangan di lingkungan unit utama Kemendikbud 

4) Workshop Peningkatan Kompetensi Satuan Pengawasan Intern Kemendikbud 

5) Evaluasi Kematangan SPIP yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di 
bawah koordinasi Inspektorat Jenderal. 

c. Peningkatan Efektivitas Pengaduan Masyarakat 

Masyarakat menyampaikan pengaduan tentang kualitas pelayanan publik yang tidak memuaskan atau buruk. 
Selain itu juga terdapat pengaduan tentang tindakan sewenang-wenang dari aparatur Kemendikbud serta hal-
hal lain seperti indikasi tindak pidana korupsi. Pengaduan tersebut akan ditangani secara tepat dan direspon 
demi memenuhi keingintahuan masyarakat tentang masalah yang sesungguhnya terjadi. Pada tahun 2018 
akan dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: 

1) Peningkatan koordinasi dengan unit utama penyelenggara layanan publik dalam hal menangani dan 
merespon pengaduan masyarakat yang terkait dengan rendahnya kualitas layanan 

2) Pelaksanaan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat yang berindikasi tindakan sewenang-
wenang dan tindak pidana korupsi dengan nilai di bawah Rp 1 Miliar. 

3) Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangani pengaduan berindikasi tindak 
pidana korupsi dengan nilai di atas Rp 1 Miliar. 



 

 

d. Peningkatan Efektivitas Whistle Blower System 

Di samping adanya pengaduan masyarakat, juga ada pengaduan yang berasal dari aparatur Kemendikbud 
sendiri. Aparatur tersebut merasa tidak puas dan kecewa atas penyelenggaraan tata kelola yang dinilainya 
berjalan tidak sesuai dengan prosedur atau bahkan telah terjadi penyimpangan. Pada tahun 2018 akan 
dilaksanakan beberapa program sebagai berikut: 

1) Peningkatan kualitas aplikasi Whistle Blower System yang dipandu oleh Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban  

2) Sosialisasi filosofi program dan aplikasi Whistle Blower System kepada pegawai Kemendikbud 

3) Koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam rangka melaksanakan program 
proteksi terhadap Whistle Blower   

e. Penanganan Benturan Kepentingan 

Dengan telah terbitnya Permendikbud No 73 tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Kepentingan di 
lingkungan Kemendikbud, maka perlu dilakukan sosialisasi dan internalisasi kepada para pegawai agar 
tumbuh semangat untuk meningkatkan akuntabilitas. Pemanfaatan fasilitas kantor, penyalahgunaan 
wewenang, penerapan kedisiplinan, keteguhan menjaga rahasia negara merupakan aspek-aspek program 
konflik kepentingan yang harus dilaksanakan. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 
adalah sebagai berikut: 

1) Sosialisasi Permendikbud No 73 Tahun 2015 kepada jajaran aparatur Kemendikbud  

2) Pemantauan penyelenggaraan program penanganan konflik kepentingan di lingkungan Kemendikbud 

3) Pelaporan program penanganan konflik kepentingan kepada Kementerian PAN dan RB





 

 

 

f. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

Kampanye publik yang menyampaikan pesan-pesan peningkatan integritas pegawai. Program sosialisasi 
dengan tema spesifik sangat bermanfaat untuk memperdalam materi peningkatan integritas. Pendekatan 
dialog dan diskusi akan lebih tepat daripada sekedar memberikan ceramah. Berbagai program publikasi dan 
kehumasan perlu terus ditingkatkan kualitasnya. Beberapa program pada tahun 2018 ini adalah sebagai 
berikut: 

1) Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 

2)  Pemantauan pelaporan harta kekayaan pejabat dan aparatur Kemendikbud 

3)  Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

4)  Workshop Tunas Integritas kepada jajaran Pimpinan dan CPNS 

5)  Penyebarluasan Pesan-pesan Integritas melalui Radio Itjen  dan Media Cetak   

g. Peningkatan Kapabilitas APIP 

Karakter SDM pengawasan harus selalu ditingkatkan melalui berbagai program pengembangan kompetensi. 
Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis (Hard Skills) dan keterampilan komunikasi (soft skills) 
sangat penting bagi aparatur pengawasan. Dengan adanya program kompetensi yang memadai, maka kapasitas 
SDM pengawasan akan semakin meningkat dan mampu membuatnya menjalankan peran sebagai konsultan 
dan penjamin mutu. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:  

1) Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Kemendikbud dalam rangka mencapai opini Wajar 
Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2017 

2) Sertifikasi auditor sebagai auditor kecurangan (Certified Fraud Auditor) 

3) Sertifikasi auditor sebagai auditor internal berkualifikasi internasional (Quality Internal Auditor) 

4) Menjalin kerja sama pengawasan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan, Kejaksaan, Ombudsman Republik Indonesia, dan Transparency International 
Indonesia 

5) Koordinasi dan Supervisi Pengawasan Dana Pendidikan Transfer Daerah lintas Kementerian/Lembaga 

6) Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan eksternal dan internal 

c. Kriteria Keberhasilan 

  Kriteria keberhasilan program Penguatan Pengawasan adalah sebagai berikut: 

a. Terimplementasikannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara efektif dengan fokus pada 
Manajemen Risiko 

b. Diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kemendikbud 

c. Terwujudnya Kemendikbud sebagai instansi pemerintah yang berpredikat Zona Integritas dengan banyak 
Wilayah Bebas dari Korupsi 

d. Meningkatnya efektivitas peran Satuan Pengawasan Intern sebagai mitra pimpinan satuan kerja yang aktif 
memberi saran dan masukan 



 

 

e. Meningkatnya integritas aparatur Kemendikbud yang ditandai dengan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN 
dan LHKASN yang tinggi 

f. Meningkatnya kualifikasi keahlian auditor Inspektorat Jenderal 

g. Tersebarnya pesan-pesan integritas dan spirit anti korupsi 

d. Agenda Prioritas 

a. Program Pengendalian Gratifikasi; 

b. Pemberdayaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 

c. Peningkatan Efektivitas Pengaduan Masyarakat; 

d. Peningkatan Efektivitas Pengaduan Masyarakat; 

e. Peningkatan Efektivitas Whistle Blowing System; 

f. Penanganan Benturan Kepentingan; 

g. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi; dan  

h. Peningkatan Kapabilitas APIP



 

 

 

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja 

Tabel Rencana Waktu Pelaksanaan Program Penguatan Pengawasan TA 2018 
               

No   Nama Program Kerja  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

1 Program Pengendalian Gratifikasi                         

  a. Penyempurnaan buku saku “Mengenal Gratifikasi yang 
berpotensi kerap terjadi di lingkungan Kemendikbud” 

                        

  b. Penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi Kemendikbud 
dengan sekretariat di kantor Inspektorat Jenderal 
Kemendikbud 

                        

  c. Berpartisipasi dalam Pameran Hari Anti Korupsi sedunia pada 
tanggal 9 Desember 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi  

                        

  d. d. Rapat Koordinasi Unit Pengendalian Gratifikasi di Jakarta 
pada akhir bulan Februari 2018. 

                        

  e. Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di 2 Regional yaitu di 
DI Yogyakarta pada tanggal 26 s.d 29 Maret 2018 dan 
Medan pada tanggal 17 s.d 19 April 2018 

                        

2 Pemberdayaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)                         
  a. Pemantauan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit utama 

Kemendikbud dengan menelaah laporan SPIP pada tiap unit 
tersebut 

                        

  b. Pemantauan efektivitas peta risiko program dan kegiatan unit 
utama Kemendikbud 

                        

  c. Pemantauan atas pemanfaatan profil kecurangan di lingkungan 
unit utama Kemendikbud 

                        

  d. Workshop Peningkatan Kompetensi Satuan Pengawasan 
Intern Kemendikbud 

                        

  e. Evaluasi Kematangan SPIP yang dilakukan oleh Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di bawah koordinasi 
Inspektorat Jenderal. 

                        

3 Peningkatan Efektivitas Pengaduan Masyarakat                         

  a. Peningkatan koordinasi dengan unit utama penyelenggara 
layanan publik dalam hal menangani dan merespon pengaduan 
masyarakat yang terkait dengan rendahnya kualitas layanan 

                        



 

 

  b. Pelaksanaan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat 
yang berindikasi tindakan sewenang-wenang dan tindak pidana 
korupsi dengan nilai di bawah Rp 1 Miliar. 

                        

  c. Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk 
menangani pengaduan berindikasi tindak pidana korupsi 
dengan nilai di atas Rp 1 Miliar. 

                        

4 Peningkatan Efektivitas Whistle Blower System                         
  a. Peningkatan kualitas aplikasi Whistle Blower System yang 

dipandu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  
                        

  b. Sosialisasi filosofi program dan aplikasi Whistle Blower 
System kepada pegawai Kemendikbud 

                        

  c. Koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
dalam rangka melaksanakan program proteksi terhadap 
Whistle Blower   

                        

5 Penanganan Benturan Kepentingan                         
  a. Sosialisasi Permendikbud No 73 Tahun 2015 kepada jajaran 

aparatur Kemendikbud 
                        

  b. Pemantauan penyelenggaraan program penanganan konflik 
kepentingan di lingkungan Kemendikbud 

                        

  c. Pelaporan program penanganan konflik kepentingan kepada 
Kementerian PAN dan RB 

                        

6 Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi                         
  a. Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)                         

  b. Pemantauan pelaporan harta kekayaan pejabat dan aparatur 
Kemendikbud 

                        

  c. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                         
  d. Workshop Tunas Integritas kepada jajaran Pimpinan dan 

CPNS 
                        

  e. Penyebarluasan Pesan-pesan Integritas melalui Radio Itjen  
dan Media Cetak 

                        

7 Peningkatan Kapabilitas APIP                         

  a. Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Kemendikbud 
dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian atas 
Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2017 

                        

  b. Sertifikasi auditor sebagai auditor kecurangan (Certified Fraud 
Auditor) 

                        

  c. Sertifikasi auditor sebagai auditor internal berkualifikasi                         



 

 

internasional (Quality Internal Auditor) 

  d. Menjalin kerja sama pengawasan dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan, Kejaksaan, Ombudsman Republik 
Indonesia, dan Transparency International Indonesia 

                        

  e. Koordinasi dan Supervisi Pengawasan Dana Pendidikan 
Transfer Daerah lintas Kementerian/Lembaga 

                        

  f. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan 
eksternal dan internal 

                        





 

 

 

f. Penanggung Jawab 

Penanggungjawab Program penguatan pengawasan adalah sebagai berikut: 

a. Dr. Sanusi, M.Pd jabatan Sekretaris Itjen selaku Koordinator Tim Pelaksana Program Penguatan Pengawasan 

b. Dr. Agam Bayu Suryanto, SE, MBA jabatan Kabag Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian Itjen selaku Tim 
Kerja Program Penguatan Pengawasan 

c. Sujana Gitanegara, ST, M.Ak jabatan Kasubbag Kepegawaian Itjen selaku Tim Kerja Program Penguatan 
Pengawasan 

d. Seluruh Tim RBI Itjen Kemendikbud 

 

B. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 

1. Capaian Tahun 2017 

Keberhasilan program penguatan akuntabilitas kinerja dalam Reformasi Birokrasi ditentukan dari nilai dua sub 

komponen penilaian, yaitu : 1) sub komponen penguatan akuntabilitas kinerja dalam komponen pengungkit, dan 

2) sub komponen kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam komponen hasil. Capaian RBI Kemendikbud 

tahun 2017 sendiri belum diketahui tingkat capaiannya karena Kemenpan-RB belum secara resmi mengumumkan 

hasil evaluasinya. 

Pada tahun 2016, nilai sub komponen penguatan 

akuntabilitas kinerja baru mencapai 4.32% dari 

bobot nilai sebesar 6%. Nilai tersebut meningkat 

dari tahun sebelumnya yang hanya 4.1%.  

Capaian nilai sebesar 4.32% tersebut diperoleh 

melalui dua dukungan yaitu : 1) keterlibatan 

pimpinan dalam penyusunan rencana strategis, 

perjanjian kinerja dan pemantauan kinerja; dan 2) 

pengelolaan akuntabilitas kinerja di Kemendikbud. 

Sedangkan untuk sub komponen kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja organisasi baru mencapai nilai 

15.68% dari bobot nilai sebesar 20%. Nilai tersebut 

meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 

14.73%.  

Nilai sebesar 15.68% diperoleh dari nilai 

akuntabilitas kinerja Kemendikbud yang diberikan 

oleh KemenPAN dan RB  dan penilaian kapasitas organisasi melalui survey internal.  



 

 

Nilai akuntabilitas kinerja Kemendikbud tahun 2017 belum diketahui capaiannya karena masih dalam proses 

evaluasi oleh KemenPAN dan RB. Pada tahun 2016 Kemendikbud memperolah predikat akuntabilitas kinerja 

“BB” dengan nilai 75.73. Perolehan tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya memperoleh predikat 

“BB” (73.43). Berikut peringkat akuntabilitas Kinerja Kemendikbud selama dari tahun 2006-2016. 

 

 

 

 

 

 

Berikut perbandingan nilai akuntabilitas kinerja Kemendikbud tahun 2016 dengan tahun 2015 sesuai dengan 

dengan hasil evaluasi KemenPAN dan RB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai dengan hasil evaluasi reformasi birokrasi dan implementasi akuntabilitas kinerja tahun 2016 dari 

KemenPAN-RB, ada empat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam program penguatan akuntabilitas di 

Kemendikbud, yaitu 1) penyempurnaan cascading indikator kinerja mulai dari tingkat kementerian sampai level 



 

 

terkecil; 2) penyusunan Perjanjian Kinerja sampai dengan eselon IV dan Perjanjian kinerja untuk penerima dana 

dekonsentrasi; 3) mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja (eperformance.kemdikbud.go.id); dan 

4) meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal. 

Berdasarkan empat rekomendasi tersebut, berikut capaian-capaian program penguatan akuntabilitas kinerja yang 

berhasil dicapai sampai dengan tahun 2017. 

No Rekomendasi Capaian tindak lanjut 

1. 

 

Penyempurnaan cascading indikator 
kinerja mulai dari tingkat 
kementerian sampai level terkecil 

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri selaku penangungjawab telah 
melakukan koordinasi penyempurnaan cascading indikator kinerja pada 
unit kerja di lingkungan Kemendikbud. Dokumen yang tekait dengan 
cascading indikator kinerja tersebut berada di Biro Perencanaan dan 
Kerjasama Luar Negeri. 

 

 

2. 

 

Penyusunan Perjanjian Kinerja 
sampai dengan eselon IV dan 
Perjanjian kinerja untuk penerima 
dana dekonsentrasi 

Sebagian besar unit kerja di lingkungan Kemendikbud dari pusat sampai 
UPT telah menandatangani Perjanjian kinerja sampai dengan eselon IV. 
Selain itu, unit kerja yang menyalurkan dana dekon kepada dinas 
pendidikan di pemerintah daerah telah menandatangi perjanjian kinerja 
dana dekon. Dokumen terkait dengan Perjanjian dana dekon ada pada 
masing-masing sekretariat Direktorat Jenderal. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Mengoptimalkan pemanfaatan 
aplikasi pengukuran kinerja 
(eperformance.kemdikbud.go.id) 

Sebagian besar unit kerja di lingkungan Kemendikbud telah 
memanfaatkan eperformance untuk pengukuran dan evaluasi kinerja secara 
berkala. 



 

 

4.  meningkatkan kualitas evaluasi 
akuntabilitas kinerja internal. 

 

- Peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi kinerja 
internal telah dilakukan baik oleh Inspektorat Jenderal, Biro Keuangan, 
dan masing-masing unit kerja. 

- Inspektorat Jenderal yang bertanggungjawab melakukan evaluasi 
akuntabilitas unit kerja eselon I terus meningkatkan kualitas pelaksanaan 
evaluasi seperti peningkatan kompensi auditornya khususnya terkait 
dengan manajemen kinerja. 

- Biro Keuangan yang melakukan evaluasi unit kerja eselon II dan UPT 
melakukan peningkatan kualitas misalnya dengan membangun sistem 
aplikasi evaluasi SAKIP dan melakukan pemeringkatan SAKIP unit 
kerja eselon II dan UPT. Selain itu, Biro Keuangan melakukan 
pemeringkatan SAKIP pada satuan kerja di lingkungan Kemendikbud. 

- Pembangunan aplikasi evaluasi SAKIP berbasis web 
- Peningkatan kualitas evaluasi kinerja juga dilakukan unit kerja eselon I. 

seperti Ditjen Dikdasmen telah membangun aplikasi evaluasi dan 
pemantauan kinerja secara bulanan. 
http://eppa.dikdasmen.kemdikbud.go.id 

- Surat Sesjen No 40266/A.A2//KU/2017 Tanggal 10 Juli 2017 
Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Lakip dan Evaluasi Kinerja 

- Surat Sesjen No. 24321/A.A2/KU/2017 Tanggal 28 April 2017 
Tentang Tindaklanjut hasil Evaluasi SAKIP 

- Melaksanakan Fasilitasi dan pendampingan Secara Periodik 

 

2. Rencana Tahun 2018 

Berdasarkan rekomendasi SAKIP dari Kemenpan dan RB tahun 2017, ada empat rencana aksi yang akan 

dijalankan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja di tahun 2018, yaitu : 

a. Penyempurnaan renstra Kemendikbud 2015-2019 dan cascading indikator kinerja; 

b. Asistensi dan Penguatan pemanfaatan e-performance.kemdikbud.go.id; 

c. Asistensi penyusunan Laporan kinerja; 

d. Pembangunan aplikasi evaluasi SAKIP berbasis web di lingkungan Kemendikbud; 

e. Evaluasi dan pemeringkatan SAKIP di lingkungan Kemendikbud. 

3. Kriteria keberhasilan 

Guna mengukur keberhasilan pelaksanaan rencana aksi, ditetapkan kriteria keberhasilan. Berikut kriteria 

keberhasilan masing-masing rencana aksi/kegiatan yang dilaksanakan. 

No Program/Kegiatan Indikator Keberhasilan Target 2018 PPJ 

http://eppa.dikdasmen.kemdikbud.go.id


 

 

1 Penyempurnaan renstra 
Kemendikbud 2015-2019 dan 
cascading indikator kinerja 

 

- Tersusunnya renstra 2015-2019 
Kemendikbud hasil 
penyempurnaan; 

- Tersusunnya dokumen cascading 
indikator kinerja di lingkungan 
Kemendikbud 

1 Dokumen 

 

1 dokumen 

 

Biro 
PKLN, 
Unit 
Utama 

2 Asistensi dan Penguatan 
pemanfaatan 
eperformance.kemdikbud.go.id 

Jumlah satuan kerja yang mengisi 
data di e-performance dengan benar 
dan lengkap 

209 satuan 
kerja 

Biro 
Keuangan, 
Satuan kerja 

3 Asistensi penyusunan Laporan 
kinerja; 

 

Jumlah satuan kerja yang dilakukan 
asistensi penyusunan laporan kinerja 

209 satuan 
kerja 

Biro 
Keuangan 

4 Pembangunan aplikasi evaluasi 
SAKIP berbasis web di 
lingkungan Kemendikbud; 

Jumlah aplikasi yang dibangun 1 aplikasi 
Biro 
Keuangan 

5 Evaluasi dan pemeringkatan 
SAKIP di lingkungan 
Kemendikbud. 

Jumlah satker yang dievaluasi 
SAKIP-nya 

209 satuan 
kerja 

Itjen dan 
Biro 
Keuangan 

 

4. Agenda prioritas 

Kegiatan-kegiatan yang diagendakan dalam program penguatan akuntabilitas periode 2018 adalah sebagai berikut: 
a. Penyempurnaan renstra Kemendikbud 2015-2019 dan cascading indikator kinerja; 

b. Asistensi dan Penguatan pemanfaatan e-performance.kemdikbud.go.id; 

c. Asistensi penyusunan Laporan kinerja; 

d. Pembangunan aplikasi evaluasi SAKIP berbasis web di lingkungan Kemendikbud; 

e. Evaluasi dan pemeringkatan SAKIP di lingkungan Kemendikbud. 

5. Waktu pelaksanaan dan Tahapan kegiatan 

a. Penyempurnaan renstra Kemendikbud 2015-2019 dan cascading indikator kinerja 

No Tahapan Kegiatan Deskripsi 
Waktu 
Pelaksanaan 

1 Persiapan Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengumpulan data-data 
pendukung terkait revisi renstra dan penyusunan cascading 
indikator kinerja Kemendikbud 

Januari-Maret 
2018 

2 Penyempurnaan renstra 
dan penyusunan 
cascading indikator 
kinerja Kemendikbud 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyusun revisi renstra 
dan penyusunan cascading indikator kinerja Kemendikbud 
sebagaimana tercantum dalam Renstra Kemendikbud 2015-
2019. Cascading dilakukan pada indikator kinerja (IKSS, IKP, 
IKK) dari tingkat Kementerian sampai pada tingkat terkecil 
yaitu eselon IV. 

April-November 
2018 

3 evaluasi Kegiatan ini dilakukan dalam rangka evaluasi atas hasil revisi 
renstra dan cascading yang telah dilakukan. 

Desember 2018 

 
b. Asistensi dan Penguatan implementasi e-performance.kemdikbud.go.id 

No Tahapan Kegiatan Deskripsi 
Waktu 
Pelaksanaan 



 

 

1 Persiapan 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengumpulan data-data dan 
materi pendukung terkait asistensi dan implementasi e-
peformance 

Januari-Maret 
2018 

2 Pelaksanaan asistensi 
dan Implementasi 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan asistensi dan 
pendampingan tata cara pengisian data kinerja pada aplikasi 
pada seluruh satuan kerja. Diharapkan seluruh satuan kerja 
dapat menggunakan dan mengisi/input data kinerja 
akuntantabilitas yang tercantum dalam aplikasi dengan benar 
dan lengkap 
 

April-November 
2018 

3 evaluasi Kegiatan ini dilakukan dalam rangka evaluasi atas pemanfaatan 
aplikasi yang telah berjalan pada satuan kerja Desember 2018 

 
c. Asistensi penyusunan laporan kinerja 

No Tahapan Kegiatan Deskripsi 
Waktu 
Pelaksanaan 

1 Persiapan 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengumpulan data-data/ 
informasi satuan kerja yang kualitas laporan kinerja masih 
rendah 

Januari-April 
2018 

2 Pelaksanaan 
Kegiatan ini memberikan asistensi dan pendampingan pada 
satuan kerja dalam rangka penyusunan laporan kinerja yang 
berkualitas 

April-November 
2018 

3 Evaluasi 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi atas 
asistensi yang telah dilakukan,  apakah telah berhasil atau 
efektif dilakukan 

November-
Desember 2018 

 
d. Pembangunan aplikasi evaluasi SAKIP berbasis web di lingkungan Kemendikbud 

No Tahapan Kegiatan Deskripsi 
Waktu 
Pelaksanaan 

1 Persiapan Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengumpulan data dan 
informasi mengenai teknis dan sistem evaluasi SAKIP 

Januari-April 
2018 

2 Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan proses programing/coding sistem 
yang tengah dibangun 

April-November 
2018 

3 Evaluasi 

Kegiatan ini dilakukan mencoba sistem yang telah dibuat 
oleh pengembang dengan dilakukan ujicoba penggunaanya 
sistem yang ada. Dari hasil evaluasi dilakukan perbaikan-
perbaikan untuk penyempurnaan 

November-
Desember 2018 

 
e. Evaluasi dan Pemeringkatan SAKIP satker Kemendikbud 

No Tahapan Kegiatan Deskripsi 
Waktu 
Pelaksanaan 

1 Persiapan 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengumpulan data-data 
SAKIP (rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran 
kinerja, LAKIP, dan lain-lain) unit kerja. Selain itu 
dilakukan penyusunan instrumen yang akan digunakan 
untuk mengevaluasi 

Januari-April 
2018 

2 Pelaksanaan 

Kegiatan ini merupakan inti pelaksanaan evaluasi, dimana 
setiap evaluator melakukan evaluasi atas satuan kerja, 
melakukan pleno atas evaluasi yang telah dilakukan 
bersama dengan tim yang dibentuk serta membuat laporan 
hasil evaluasi 

April-November 
2018 

3 Pemeringkatan 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pemeringkatan 
atas hasil evaluasi yang dilakukan dan memberikan hasil 
evaluasi kepada satuan kerja 

November-
Desember 2018 



 

 

 

Adapun Jadwal pelaksanaan kegiatan Penguatan Akuntabilitas adalah sebagai berikut: 

No Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

1 Penyusunan renstra Kemendikbud 2015-2019 dan Cascading Indikator Kinerja 

 a Persiapan                         

b 
Penyempurnaa renstra dan 
penyusunan cascading indikator 
kinerja Kemendikbud 

                      
  

 c Evaluasi                       
  

 
2 

 
Asistensi dan penguatan implementasi e-performance.kemdikbud.go.id 

 a Persiapan                         

 b 
Pelaksanaan asistensi dan 
Implementasi 

                      
  

 c Evaluasi                         
3 Asistensi penyusunan laporan kinerja 

 a Persiapan                         
 b Pelaksanaan                         

 c Pelaporan                       
  

4 Pembangunan aplikasi evaluasi SAKIP berbasis web di lingkungan Kemendikbud 
 a Persiapan                         
 b Pelaksanaan                         
 c Evaluasi                         
5 Evaluasi dan Pemeringkatan SAKIP Satker Kemendikbud 

 a Persiapan                         
 b Pelaksanaan                         
 c Pemberian Penghargaan                         

 

6. Penanggung Jawab 

Penanggungjawab Program Penguatan Akuntabilitas adalah M.Q Wisnu Aji selaku Kepala Biro Keuangan dan Dodi 
Wahyu Priambodo selaku Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja. 

 
C. PENGUATAN KELEMBAGAAN 

1. Capaian Tahun 2017 

Hal-hal yang telah di capai dalam penataan dan penguatan organisasi tahun 2016 ialah sebagai berikut. 
a. Rancangan perubahan Peraturan Presiden tentang Kementerian Pendidikan dan  
 Kebudayaan; 
b. Rancangan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
c. Hasil evaluasi kelembagaan unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
d. Identifikasi program/kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi beberapa unit pelaksana teknis bidang 

pendidikan dan kebudayaan meliputi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD Dikmas), Balai Pengembangan 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas), Balai Pelestarian Cagar 
Budaya (BPCB), Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), dan Balai Arkeologi (Balar); 

e. Penyusunan kriteria indikator penilaian besaran organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
dan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB); 



 

 

f. Penyusunan naskah akademik usul pembentukan Balai Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan 
Surakarta Hadiningrat; 

g. Rancangan perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 
h. Alih status Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dari unit pelaksana teknis daerah menjadi satuan pendidikan; dan 
i. Fasilitasi pembagian kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dalam rancangan standar pelayanan minimal 

dan rancangan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren. 
 
 

2. Rencana Tahun 2018 

Dalam rangka penguatan kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rencana program 
dan kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan meliputi: 
a. Pengusulan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  

 (tahap I) 
b. Penyusunan rincian tugas unit kerja akibat reorganisasi tahap I yang meliputi: 

1) Sekretariat Jenderal; 
2) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 
3) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; 
4) Inspektorat Jenderal; 
5) Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan; dan 
6) Pusat Pengembangan Perfilman. 

c. Penyesuaian tugas, fungsi, dan susunan organisasi UPT bidang pendidikan dan kebudayaan;  
d. Penyusunan naskah akademik usul penataan organisasi Kementerian Pendidikan  

   dan Kebudayaan Tahap II; 
e. Pembentukan Balai Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat; 
f. Pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
g. Penguatan UPT bidang pendidikan dan kebudayaan;  
h. Sosialisasi struktur organisasi, tugas, dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
i. Penyempurnaan pedoman organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan; dan 
j. Penataan dan penguatan organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah. 

 
3. Kriteria Keberhasilan 

Kriteria untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Program Penguatan Kelembagaan dari masing-
masing kegiatan ditetapkan indikator keberhasilan sebagai berikut: 

Keberhasilan  bidang  penataan dan penguatan  kelembagaan,  diukur  dengan  kriteria berikut. 

a. Tersusunnya usul organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (tahap I); 
b. Tersusunnya rincian tugas unit kerja akibat reorganisasi tahap I; 
c. Tersusunnya tugas, fungsi, dan susunan organisasi UPT bidang pendidikan dan kebudayaan;  
d. Tersusunnya naskah akademik usul penataan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (tahap II); 
e. Pembentukan Balai Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat; 
f. Terlaksananya evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
g. Terlaksananya penguatan UPT bidang pendidikan dan kebudayaan; 
h. Terlaksananya sosialisasi struktur organisasi, tugas, dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
i. Tersusunnya penyempurnaan pedoman organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan; dan 
j. Terlaksananya penataan dan penguatan organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah. 

 
 
 

4. Agenda Prioritas 

Pelaksanaan penguatan kelembagaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan diprioritaskan pada 
program/kegiatan sebagai berikut. 
a. Pengajuan usul organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (tahap I); 
b. Penyusunan rincian tugas unit kerja akibat reorganisasi tahap I; 
c. Penyusunan tugas, fungsi, dan susunan organisasi UPT bidang pendidikan dan kebudayaan;  
d. Penyusunan naskah akademik usul penataan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (tahap II); 



 

 

e. Pembentukan Balai Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat; 
f.      Pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
g. Pelaksanaan penguatan UPT bidang pendidikan dan kebudayaan; dan 
h. Pelaksanaan sosialisasi struktur organisasi, tugas, dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
i.     Penyusunan penyempurnaan pedoman organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan; 
j.     Pelaksanaan penataan dan penguatan organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah. 

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan penataan dan penguatan kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan direncanakan berlangsung sampai tahun 2019, yang terdiri atas program/kegiatan restrukturisasi 
organisasi kementerian tahap I dan tahap II, penyusunan rincian tugas unit kerja, pelaksanaan evaluasi organisasi, 
serta penataan dan penguatan organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah. Adapun tahapan kerjanya 
tampak dalam tabel sebagai berikut: 



 

 

 

NO PROGRAM/ 
KEGIATAN OUTPUT TAHAPAN KERJA 

 KRITERIA 
KEBERHASIL
AN 

BASE LINE 
2014 

TARGET PENANGGUN
G JAWAB  2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pengusulan 
organisasi dan tata 
kerja Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Diusulkannya 
organisasi dan tata 
kerja Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Perencanaan (selesai)    Susunan 
organisasi 
Kementerian 
terdiri atas 10 
unit utama 
dan 4 Pusat 

           
Melakukan evaluasi organisasi 
secara mandiri dan 
pemetaan/identifikasi 
program/kegiatan sebagai 
penjabaran dari tugas dan 
fungsi unit kerja 

 Terlaksananya 
evaluasi 
organisasi 
secara mandiri 
dan 
pemetaan/iden
tifikasi 
program/kegiat
an sebagai 
penjabaran dari 
tugas dan 
fungsi unit 
kerja 

 √ √ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi, Unit 
Utama, dan 
Pusat-pusat 

Pembangunan     
         

 

Penyusunan rancangan 
organisasi, tugas, dan fungsi 
kementerian yang tepat fungsi 
dan ukuran  

 Tersusunnya 
rancangan 
organisasi, 
tugas, dan 
fungsi 
kementerian 
yang tepat 
fungsi dan 
ukuran  

 

 

√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi, Unit 
Utama dan Pusat-
pusat 

Sosialisasi                

Sosialisasi tugas, fungsi, dan 
struktur organisasi 
Kementerian berdasarkan 
perubahan organisasi dan tata 
kerja Kemendikbud 

 Terlaksananya 
Sosialisasi 
tugas, fungsi, 
dan struktur 
organisasi 
Kementerian 
berdasarkan 

  

  

√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi 



 

 

NO PROGRAM/ 
KEGIATAN OUTPUT TAHAPAN KERJA 

 KRITERIA 
KEBERHASIL
AN 

BASE LINE 
2014 

TARGET PENANGGUN
G JAWAB  2015 2016 2017 2018 2019 

perubahan 
organisasi dan 
tata kerja 
Kemendikbud 

Implementasi                

Pelaksanaan tugas dan fungsi 
unit kerja 

 Terlaksananya 
tugas dan 
fungsi unit 
kerja 
 

   √ √ 

Unit Utama, 
Pusat-pusat, dan 
unit pelaksana 
teknis 

Pengukuran Kinerja     
          

 

Penyusunan instrumen 
evaluasi 

 Tersusunnya 
instrumen 
evaluasi   

  
√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit kerja terkait 

Pemantauan dan evaluasi  Terlaksananya 
pemantauan 
dan evaluasi 
kelembagaan 

  

   √ 

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit kerja terkait 

2 Penyusunan 
rincian tugas unit 
kerja di 
lingkungan 
Kementerian 

Tersusunnya 
rincian tugas unit 
kerja di lingkungan 
Kementerian sesuai 
dengan tugas dan 
fungsi 

Perencanaan      
         

 

Mengidentifikasi penjabaran 
tugas dan fungsi unit kerja di 
lingkungan kementerian 

 Inventarisasi 
penjabaran 
tugas dan 
fungsi unit 
kerja di 
lingkungan 
kementerian 
 
 
 
 
 
 

  

 

√ 

 

Biro Hukum dan 
Organisasi 



 

 

NO PROGRAM/ 
KEGIATAN OUTPUT TAHAPAN KERJA 

 KRITERIA 
KEBERHASIL
AN 

BASE LINE 
2014 

TARGET PENANGGUN
G JAWAB  2015 2016 2017 2018 2019 

Pembangunan               

Penyusunan konsep rincian 
tugas unit kerja di lingkungan 
Kementerian  

 Tersedianya 
konsep  rincian 
tugas unit kerja 
di lingkungan 
Kementerian 
sesuai 
perubahan 
tugas dan 
fungsi unit 
kerja 

 

    

√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi, Unit 
Utama dan Pusat-
pusat 

Sosialisasi                

Sosialisasi rincian tugas unit 
kerja di lingkungan 
Kementerian  

 Terlaksananya 
sosialisasi 
rincian tugas 
unit kerja di 
lingkungan 
Kementerian  

  

  

√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
Unit Utama  

Implementasi                

Pelaksanaan rincian tugas unit 
kerja di lingkungan 
Kementerian  

 Terlaksananya 
rincian tugas 
unit kerja di 
lingkungan 
Kementerian  

   √ √ 

Unit Utama dan 
Pusat-pusat 

Pengukuran Kinerja     
          

 

Penyusunan instrumen 
evaluasi  

 Tersusunnya 
dokumen 
instrumen 
evaluasi  

  
  

√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit kerja terkait 



 

 

NO PROGRAM/ 
KEGIATAN OUTPUT TAHAPAN KERJA 

 KRITERIA 
KEBERHASIL
AN 

BASE LINE 
2014 

TARGET PENANGGUN
G JAWAB  2015 2016 2017 2018 2019 

Pemantauan dan evaluasi   Terlaksananya 
pemantauan 
dan evaluasi 
kelembagaan  

  

  √ √ 

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit kerja terkait 

3 Penyesuaian tugas, 
fungsi, dan 
susunan organisasi 
UPT bidang 
pendidikan dan 
kebudayaan 

Tersusunnya tugas, 
fungsi, dan 
susunan organisasi 
UPT bidang 
pendidikan dan 
kebudayaan 

Perencanaan     
         

 

Melakukan evaluasi organisasi 
dan pemetaan/identifikasi 
program/kegiatan sebagai 
penjabaran dari tugas dan 
fungsi UPT bidang 
pendidikan 

 Terlaksananya 
evaluasi 
organisasi dan 
pemetaan/ 
identifikasi 
program/kegiat
an sebagai 
penjabaran dari 
tugas dan 
fungsi UPT 
bidang 
pendidikan 

 

  

√ 

 

Biro Hukum dan 
Organisasi, Unit 
Utama 

Pembangunan                

Penyusunan konsep tugas, 
fungsi, dan struktur organisasi 
UPT bidang pendidikan  

 Tersusunnya 
konsep OTK 
UPT bidang 
pendidikan  

  
  

√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi, Unit 
Utama, Pusat, dan 
UPT 

Sosialisasi                

Sosialisasi tugas, fungsi, dan 
struktur UPT bidang 
pendidikan  

 Terlaksananya 
sosialisasi tugas, 
fungsi, dan 
struktur UPT 
bidang 
pendidikan  
 
 

  

  

√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit terkait 



 

 

NO PROGRAM/ 
KEGIATAN OUTPUT TAHAPAN KERJA 

 KRITERIA 
KEBERHASIL
AN 

BASE LINE 
2014 

TARGET PENANGGUN
G JAWAB  2015 2016 2017 2018 2019 

 

Implementasi                

Pelaksanaan tugas dan fungsi 
UPT bidang pendidikan  

 Terlaksananya 
tugas dan 
fungsi UPT 
bidang 
pendidikan  

   √ √ 

UPT 

Pengukuran Kinerja                

Penyusunan instrumen 
evaluasi  

 Tersusunnya 
dokumen 
instrumen 
evaluasi    

 

  

√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit kerja terkait 

Pemantauan dan evaluasi   Terlaksananya 
pemantauan 
dan evaluasi 
kelembagaan  

  

 

  

√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
Unit Utama 

4 Penyusunan 
naskah akademik 
usul penataan 
organisasi 
Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Tahap II 

Tersusunnya 
naskah akademik 
usul penataan 
organisasi 
Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan Tahap 
II 

Perencanaan (selesai)    
          

Melakukan evaluasi 
organisasi, tugas, dan fungsi 
dan penelahaan tugas dan 
fungsi perbukuan dan bahasa 

 Terlaksananya 
evaluasi dan 
telaahan tugas 
dan fungsi 
perbukuan dan 
bahasa 

 

 

√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi 

Pembangunan                



 

 

NO PROGRAM/ 
KEGIATAN OUTPUT TAHAPAN KERJA 

 KRITERIA 
KEBERHASIL
AN 

BASE LINE 
2014 

TARGET PENANGGUN
G JAWAB  2015 2016 2017 2018 2019 

Penyusunan konsep Peraturan 
Presiden tentang 
Kemendikbud dan tugas, 
fungsi, dan struktur organisasi 
Kemendikbud  

 Tersusunnya 
konsep OTK 
Kemendikbud  

 

  

√ √ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi, Unit 
Utama, Pusat, dan 
UPT 

Sosialisasi                

Sosialisasi tugas, fungsi, dan 
struktur Kemendikbud  

 Terlaksananya 
sosialisasi tugas, 
fungsi, dan 
struktur 
Kemendikbud    

  

√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit terkait 

Implementasi                

Pelaksanaan tugas dan fungsi 
Kemendikbud  

 Terlaksananya 
tugas dan 
fungsi 
Kemendikbud  

   √ √ 

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit terkait 

Pengukuran Kinerja                
Penyusunan instrumen 
evaluasi  

 Tersusunnya 
dokumen 
instrumen 
evaluasi    

  √ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit kerja terkait 

Pemantauan dan evaluasi   Terlaksananya 
pemantauan 
dan evaluasi 
kelembagaan  

    

 √ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
Unit Utama 

5 Pembentukan 
Balai Pelestarian 
Kawasan Cagar 

Dibentuknya Balai 
Pelestarian 
Kawasan Cagar 

Perencanaan      
  

      

 



 

 

NO PROGRAM/ 
KEGIATAN OUTPUT TAHAPAN KERJA 

 KRITERIA 
KEBERHASIL
AN 

BASE LINE 
2014 

TARGET PENANGGUN
G JAWAB  2015 2016 2017 2018 2019 

Budaya Keraton 
Kasunanan 
Surakarta 
Hadiningrat 

Budaya Keraton 
Kasunanan 
Surakarta 
Hadiningrat 

Menyusun naskah akademik 
Balai Pelestarian Kawasan 
Cagar Budaya Keraton 
Kasunanan Surakarta 
Hadiningrat 

 Tersusunnya 
naskah 
akademik Balai 
Pelestarian 
Kawasan Cagar 
Budaya Keraton 
Kasunanan 
Surakarta 
Hadiningrat 

  √ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi 

Pembangunan               

Pengajuan usul pembentukan 
naskah akademik Balai 
Pelestarian Kawasan Cagar 
Budaya Keraton Kasunanan 
Surakarta Hadiningrat  

 Disetujuinya 
pembentukan 
naskah 
akademik Balai 
Pelestarian 
Kawasan Cagar 
Budaya Keraton 
Kasunanan 
Surakarta 
Hadiningrat   

 

  

√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi, Unit 
Utama, dan UPT 

Sosialisasi                

Sosialisasi pembentukan 
naskah akademik Balai 
Pelestarian Kawasan Cagar 
Budaya Keraton Kasunanan 
Surakarta Hadiningrat  

 Terlaksananya 
sosialisasi 
pembentukan 
naskah 
akademik Balai 
Pelestarian 
Kawasan Cagar 
Budaya Keraton 
Kasunanan 
Surakarta 
Hadiningrat 
   

  √ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit terkait 

Implementasi                



 

 

NO PROGRAM/ 
KEGIATAN OUTPUT TAHAPAN KERJA 

 KRITERIA 
KEBERHASIL
AN 

BASE LINE 
2014 

TARGET PENANGGUN
G JAWAB  2015 2016 2017 2018 2019 

Pelaksanaan tugas dan fungsi 
naskah akademik Balai 
Pelestarian Kawasan Cagar 
Budaya Keraton Kasunanan 
Surakarta Hadiningrat  

 Terlaksananya 
tugas dan 
fungsi naskah 
akademik Balai 
Pelestarian 
Kawasan Cagar 
Budaya Keraton 
Kasunanan 
Surakarta 
Hadiningrat   

  √ √ 

UPT 

Pengukuran Kinerja                
Penyusunan instrumen 
evaluasi  

 Tersusunnya 
dokumen 
instrumen 
evaluasi      

 
  

√ 

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit kerja terkait 

Pemantauan dan evaluasi   Terlaksananya 
pemantauan 
dan evaluasi 
kelembagaan  

    

  √ 

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
Unit Utama 

6 Pelaksanaan 
evaluasi organisasi 
di lingkungan 
Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Tersusunnya 
laporan evaluasi 
organisasi di 
lingkungan 
Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan  

Perencanaan      
         

 

Mengidentifikasi penjabaran 
tugas dan fungsi organisasi ke 
dalam program dan kegiatan  

 Inventarisasi 
pelaksanaan 
dan 
permasalahan 
pelaksanaan 
tugas dan 
fungsi 
organisasi ke 
dalam program 
dan kegiatan 
 
 
  

 

 

√ 

 

Biro Hukum dan 
Organisasi 



 

 

NO PROGRAM/ 
KEGIATAN OUTPUT TAHAPAN KERJA 

 KRITERIA 
KEBERHASIL
AN 

BASE LINE 
2014 

TARGET PENANGGUN
G JAWAB  2015 2016 2017 2018 2019 

 
 
 

  Pembangunan               

Penyusunan instrumen 
evaluasi organisasi di 
lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 

 Tersusunnya 
instrumen 
evaluasi 
organisasi 
organisasi 
Kemendikbud    

 

  

√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi, Unit 
Utama, Pusat, dan 
UPT 

Sosialisasi                

Sosialisasi pelaksanaan dan 
tata cara evaluasi organisasi  

 Terlaksananya 
sosialisasi 
pelaksanaan 
dan tata cara 
evaluasi 
organisasi   

  √    

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit terkait 

Implementasi                

Pelaksanaan evaluasi 
organisasi di lingkungan 
Kemendikbud  

 Terlaksananya 
evaluasi 
organisasi di 
lingkungan 
Kemendikbud 
sesuai dengan 
unit kerja 
sasaran   

  √  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit terkait 

Pengukuran Kinerja                

Penyusunan instrumen 
evaluasi  

 Tersusunnya 
sistematika 
laporan hasil 
evaluasi     

 √ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit kerja terkait 



 

 

NO PROGRAM/ 
KEGIATAN OUTPUT TAHAPAN KERJA 

 KRITERIA 
KEBERHASIL
AN 

BASE LINE 
2014 

TARGET PENANGGUN
G JAWAB  2015 2016 2017 2018 2019 

organisasi 
Kemendikbud  

Pemantauan dan evaluasi   Terlaksananya 
penyusunan 
laporan hasil 
evaluasi 
organisasi 
Kemendikbud      

 √  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
Unit Utama 

7 Penguatan UPT 
bidang pendidikan 
dan kebudayaan  

Tersusunnya tugas, 
fungsi, dan 
organisasi beberapa  
UPT yang tepat 
fungsi dan tepat 
ukuran  

Perencanaan               

Melakukan evaluasi 
organisasi, tugas, dan fungsi 
UPT bidang pendidikan dan 
kebudayaan 

 Hasil evaluasi 
organisasi, 
tugas, dan 
fungsi UPT 
bidang 
pendidikan dan 
kebudayaan  

 

 

√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi 

Pembangunan               

Penyusunan rancangan 
organisasi, tugas, dan fungsi 
UPT 

 Tersusunnya 
konsep 
rancangan 
organisasi, 
tugas dan 
fungsi UPT 
sesuai dengan 
kewenangan 
dan beban kerja    

 

  

√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit kerja terkait 

Sosialisasi                

Sosialisasi tugas dan fungsi 
UPT 

 Terlaksananya 
sosialisasi tugas 
dan fungsi 
UPT     

 √  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit kerja terkait 



 

 

NO PROGRAM/ 
KEGIATAN OUTPUT TAHAPAN KERJA 

 KRITERIA 
KEBERHASIL
AN 

BASE LINE 
2014 

TARGET PENANGGUN
G JAWAB  2015 2016 2017 2018 2019 

Implementasi                

Pelaksanaan tugas dan fungsi 
UPT 
 
 
 

 Terlaksananya 
sosialisasi tugas 
dan fungsi 
UPT 

    

 √ √ 

UPT 

Pengukuran Kinerja                
Penyusunan instrumen 
evaluasi  

 Tersusunnya 
dokumen 
instrumen 
evaluasi      

 √  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit kerja terkait 

Pemantauan dan evaluasi   Terlaksananya 
pemantauan 
dan evaluasi 
kelembagaan      

 √ √ 

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit kerja terkait 

8 Sosialisasi struktur 
organisasi, tugas, 
dan fungsi 
Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan  

Terlaksananya 
Sosialisasi struktur 
organisasi, tugas, 
dan fungsi 
Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Perencanaan    
      

 

Penelaahan sasaran sosialisasi 
dan permasalahan pada 
organisasi tersebut 

 Sasaran unit 
kerja yang perlu 
mendapatkan 
sosialisasi 
struktur 
organisasi, 
tugas, dan 
fungsi 
Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 
 
 
 
 
 
  

 

  

√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi 



 

 

NO PROGRAM/ 
KEGIATAN OUTPUT TAHAPAN KERJA 

 KRITERIA 
KEBERHASIL
AN 

BASE LINE 
2014 

TARGET PENANGGUN
G JAWAB  2015 2016 2017 2018 2019 

 
 
 
 
 
 

Pembangunan               

Penyusunan materi dan teknis 
sosialisasi 

 Tersedianya 
panduan 
pelaksanaan 
sosialisasi 
struktur 
organisasi, 
tugas, dan 
fungsi 
Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan   

 

  

√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit kerja terkait 

Sosialisasi               

Sosialisasi pelaksanaan 
kegiatan kepada unit utama 
sasaran 

 Terlaksananya 
sosialisasi 
pelaksanaan 
kegiatan kepada 
unit utama 
sasaran   

 

  

√ 

  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit kerja terkait 

Implementasi                

Pelaksanaan sosialisasi 
struktur organisasi, tugas, dan 
fungsi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 

 Terlaksananya 
sosialisasi 
struktur 
organisasi, 
tugas, dan 
fungsi 
Kementerian   

  √  

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit kerja terkait 



 

 

NO PROGRAM/ 
KEGIATAN OUTPUT TAHAPAN KERJA 

 KRITERIA 
KEBERHASIL
AN 

BASE LINE 
2014 

TARGET PENANGGUN
G JAWAB  2015 2016 2017 2018 2019 

Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Pengukuran Kinerja    
          

 

Penyusunan instrumen 
evaluasi 

 Penyusunan 
instrumen 
evaluasi 
pelaksanaan 
sosialisasi    

  √  

Biro Hukum dan 
Organisasi  

   

Pemantauan dan evaluasi   Penyusunan 
laporan 
pelaksanaan 
dan dampak 
pelaksanaan 
sosialisasi  

 

 

  √  

Biro Hukum dan 
Organisasi 

9 Penyempurnaan 
pedoman 
organisasi 
pengelola 
pendidikan dan 
kebudayaan di 
daerah  

Tersusunnya 
penyempurnaan 
pedoman 
organisasi 
pengelola 
pendidikan dan 
kebudayaan di 
daerah  

Perencanaan     
      

 

Menelaah berbagai peraturan 
terkait pengaturan di bidang 
pendidikan dan kebudayaan 
serta kelembagaan 
 

 Telaahan 
peraturan 
terkait 
pengaturan di 
bidang 
pendidikan dan 
kebudayaan 
serta 
kelembagaan  

 √ 

    

Biro Hukum dan 
Organisasi 

Pembangunan               



 

 

NO PROGRAM/ 
KEGIATAN OUTPUT TAHAPAN KERJA 

 KRITERIA 
KEBERHASIL
AN 

BASE LINE 
2014 

TARGET PENANGGUN
G JAWAB  2015 2016 2017 2018 2019 

Penyusunan konsep 
penyempurnaan pedoman 
organisasi pengelola 
pendidikan dan kebudayaan di 
daerah  

 Tersusunnya  
konsep 
penyempurnaan 
pedoman 
organisasi 
pengelola 
pendidikan dan 
kebudayaan di 
daerah  
 
 
 
 
 
   

 √ 

    

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit kerja terkait 

Sosialisasi                

Sosialisasi perubahan 
pedoman organisasi pengelola 
pendidikan dan kebudayaan di 
daerah  

 Terlaksananya  
sosialisasi 
perubahan 
pedoman 
organisasi 
pengelola 
pendidikan dan 
kebudayaan di 
daerah  

  

 √   

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit kerja terkait 

Implementasi                

Penyempurnaan pedoman 
organisasi pengelola 
pendidikan dan kebudayaan di 
daerah 

 Pengusulan  
penyempurnaan 
pedoman 
organisasi 
pengelola 
pendidikan dan 
kebudayaan di   

 √   

Biro Hukum dan 
Organisasi  



 

 

NO PROGRAM/ 
KEGIATAN OUTPUT TAHAPAN KERJA 

 KRITERIA 
KEBERHASIL
AN 

BASE LINE 
2014 

TARGET PENANGGUN
G JAWAB  2015 2016 2017 2018 2019 

daerah  

Pengukuran Kinerja     
          

 

   

Pemantauan dan evaluasi   Pemantauan 
dan evaluasi 
kelembagaan  
pengelola 
pendidikan dan 
kebudayaan di 
daerah 

 

    

 √ √ 

Biro Hukum dan 
Organisasi dan 
unit kerja terkait 

 





 

 

6. Penanggung Jawab 

a. Dian Wahyuni, S.H., M.Ed. (Kepala Biro Hukum dan Organisasi); 

b. Dra. Popon Koribah (Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hukum dan Organisasi) ; 

c. Reny Parlina, S.Sos., M.Pd 

 

D. PENGUATAN TATA LAKSANA 

Dalam rangka melaksanakan Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud) Nomor 11 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategik Kemendikbud guna mewujudkan visi dan misi 

Kemendikbud. Serta untuk mendukung agenda reformasi birokrasi nasional di Pemerintahan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2015—2019. 

Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional, reformasi birokrasi internal (RBI) yang sedang dan akan terus 

dilakukan di Kemendikbud merupakan proses untuk menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan 

birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar menjadi lebih baik, yaitu menjadi lebih profesional, efisien, 

efektif dan produktif sehingga mampu memberikan layanan yang terbaik kepada para pemangku kepentingan. Para 

pemangku kepentingan utama ialah satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta unsur 

dari kebahasaan dan kebudayaan. Pemangku utama yang lain ialah orang tua, pengelola pendidikan dan kebudayaan di 

daerah, pegawai, dunia usaha, dunia industri, pemangku budaya dan masyarakat serta pers. Untuk mendukung agenda 

reformasi birokrasi tersebut, Kemendikbud perlu menyusun program penguatan tatalaksana. Pada hakekatnya perubahan 

ketatalaksanaan diarahkan untuk mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan, sekaligus mengubah 

mental aparatur. Upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk antara lain a) Penyusunan Prosedur 

Operasional Standar Administrasi Pemerintahan, b) Pengembangan e-Government secara terintegrasi, c) Proses bisnis 

birokrasi yang sederhana, cepat, dan terintegrasi (reviu dan penyepurnaan), d) Peningkatan kualitas pengadaan barang 

dan jasa berdasar pada e-procurement, dan e) Manajemen kearsipan birokrasi berbasis TIK. 

1. Capaian Tahun 2017 

Hasil Reformasi Birokrasi yang terkait dengan bidang Tata Laksana dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Telah dilakukan fasilitasi penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan Publik 

(SP) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud); 
b. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan Prosedur Operasional Standar dan Standar 

Pelayanan (SP); 
c. Telah dilaksanakan evaluasi penyusunan Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis atau Tata Hubungan Kerja di 

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
d. Terintegrasinya sistem Data Center Kemdikbud, seluruh Data Center yang dikelola oleh Kemdikbud (DC 

Ciputat, DC Senayan, DC IDC Duren Tiga dan DC Sidoarjo)  saling terhubung dalam sebuah jaringan, 
sehingga layanan lebih efektif dan efisien; 

e. Terintegrasinya penggunaan domain Kemdikbud yang digunakan di seluruh unit utama dan UPT 
Kemdikbud;  

f. Tersempurnakannya portal Kemdikbud yaitu layanan informasi yang diberikan berdasarkan pada stakeholder 
pendidikan dan kebudayaan misalnya siswa, guru, orang tua, sekolah pemerintah daerah dan masyarakat, 
sehingga seluruh pihak yang terkait dengan dapat lebih mudah mencari informasi dari Kemdikbud; 

g. Jumlah pegawai yang telah mendapat akun email kemdikbud untuk dimanfaatkan adalah sebanyak 7. 844 
(sekitar 47 %) dari seluruh jumlah pegawai Kemdikbud 16.118;  

h. Aplikasi persuratan online (e-office) telah diterapkan di unit utama dan  dan  beberapa UPT Pusat di daerah; 



 

 

i. Terlaksananya monitoring keamanan layanan aplikasi Kemendikbud melalui sebuah Laboratorium Keamanan 
Layanan;  

j. Terintegrasinya sistem pendataan pendidikan dan kebudayaan dalam pengelolaan Pusat Data dan Statistik 
Pendidikan; 

k. Penyediaan konten online terkait substansi pendidikan mengalami peningkatan; 
l. Termanfaatkannya unit layanan terpadu secara online; dan 
m. Terlaksananya sistem pengadaan berbasis elektronik untuk seluruh pengadaan di Kemdikbud. 

 

2. Rencana Tahun 2018 

Program kerja bidang penguatan tata laksana tahun 2018 adalah sebagai berikut : 
a. Fasilitasi penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) dan standard pelayanan publik (SP) di lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
b. Reviu, pemantauan, dan evaluasi penerapan POS dan Standar Pelayanan Publik (SP). 
c. Reviu dan evaluasi Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis atau Tata Hubungan Kerja di lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 
d. Penetapan Peta Proses Bisnis Kemendikbud 
e. Standarisasi layanan Data Center Kemendikbud.  
f. Pemantauan dan Evaluasi serta peningkatan Penggunaan Email dan domain Kemdikbud. 
g. Pemantauan dan Evaluasi keamanan layanan TIK Kemendikbud. 
h. Pemantauan dan Evaluasi Integrasi E-Services Internal.  
i. Pemantauan dan Evaluasi layanan keterbukaan Informasi Publik. 

 

3. Kriteria Keberhasilan 

Program reformasi birokrasi bidang penguatan tata laksana diharapkan memiliki dampak positif terhadap layanan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi masyarakat. Kriteria Keberhasilan bidang tata laksana ialah sebagai 
berikut: 

 

 

 

No Program/Kegiatan Indikator Keberhasilan Target 2017 

1 

   Fasilitasi Penyusunan Prosedur 
Operasional Standar (POS) dan 
standard pelayanan publik (SP) di 
lingkungan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. 

 

Peserta memahami teknik penyusunan dan 
evaluasi penerapan POS 

 

25 Unit Kerja 

2 

Pemantauan dan Evaluasi Penerapan 
POS dan Standar Pelayanan Publik 
(SP). 

 

Jumlah unit kerja yang dipantau dan 
dievaluasi  

 

50 Unit Kerja 

3 

Penyusunan dan evaluasi Peta Lintas 
Fungsi Proses Bisnis atau Tata 
Hubungan Kerja di lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

 

1. Jumlah Peta Keterkaitan  

Fungsi Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan yang tersusun 

2. Jumlah Peta keterkaitan fungsi yang 
dievaluasi 

50 Peta Keterkaitan 
Fungsi 

4 Standarisasi layanan Data Center Layanan Data Center Terstandarisasi 1 sertifikat ISO/SNI 



 

 

No Program/Kegiatan Indikator Keberhasilan Target 2017 

Kemendikbud.  

5 
Pemantauan dan Evaluasi serta 
peningkatan Penggunaan Email dan 
domain Kemdikbud. 

Jumlah Akun Email dan domain  resmi 
Kemdikbud yang dipantau dan digunakan 

 

10. 000 Akun email 
dan 140 domain resmi 
Kemdikbud 

6 

Pemantauan dan Evaluasi keamanan 
layanan TIK Kemendikbud. 

 

Jumlah Aplikasi yang dipantau tingkat 
keamanannya  

20 Aplikasi 

7 

Pemantauan dan Evaluasi Integrasi  
E-Services Internal.  

 

Jumlah Aplikasi yang dipantau proses 
integrasinya.  

6 Aplikasi 

8 
Pemantauan dan Evaluasi layanan 
keterbukaan Informasi Publik. 

 

Jumlah layanan keterbukaan Informasi 
Publik 

1 layanan 





 

 

 

4. Agenda Prioritas 

Dari rencana yang ditetapkan, yang menjadi prioritas adalah :  
a. Reviu dan evaluasi prosedur operasional standar; 
b. Reviu dan evaluasi peta proses bisnis Kemendikbud; 
c. Standarisasi Layanan Data Center Kemendikbud; dan 
d. Pengembangan Layanan terintegrasi E-Services Internal. 

 

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja 

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

 

NO TAHAPAN KERJA 
BULAN Anggaran 

(ribuan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 Fasilitasi penyusunan POS dan SP di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 466.920 
a Menyiapkan bahan/materi                         

  
b Menentukan Petugas dan 

sasaran unit kerja 
                        

  
c Konfirmasi kepada unit kerja 

sasaran  
                        

  
d Pelaksanaan fasilitasi                          

  
e Penyusunan laporan fasilitasi                         

  
2 Pemantauan dan Evaluasi Penerapan POS dan SP  Rp.649.000 

a Menyiapkan bahan/ 
instrumen  

                        
  

b Menentukan petugas dan 
sasaran unit kerja 

                        
  

c Konfirmasi kepada unit kerja 
sasaran  

                        
  

d Pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi  

                        
  

e Penyusunan laporan 
pemantauan dan evaluasi 

                        
  

3 Penyusunan dan Evaluasi Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis/Tata Hubungan Kerja di Lingkungan Kementerian   Rp.905.312 

a Identifikasi Peta Lintas 
Fungsi/Tata Hubungan 
Kerja  

                        

  
b Pembahasan Peta Lintas 

Fungsi/ Tata Hubungan 
Kerja  

                        

  
c Merumuskan Peta Lintas 

Fungsi/Tata Hubungan 
Kerja 

                        

  
d Menyusun Peta Lintas 

Fungsi/Tata Hubungan 
Kerja 

                        

  
e Penyusunan Laporan                         

  



 

 

NO TAHAPAN KERJA 
BULAN Anggaran 

(ribuan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
4  

Standarisasi layanan Data Center Kemendikbud.  

 

            

 
 Analisis Kesenjangan 

Layanan (Gap Analisys)  
 

            

 
 Identifikasi proses bisnis 

dan dokumen pendukung 
layanan Data Center 
 

            

 
 Penyiapan Dokumen 

Implementasi  
 

            

 
 Pelatihan Tim Pengelola 

Data Center 
            

 
 Implementasi Standarisasi 

Layanan 
 

            

 
 Audit Internal             

 
 Audit Eksternal dan 

Pengurusan sertifikat 
ISO/SNI  

            

 
5 Pemantauan dan Evaluasi serta peningkatan Penggunaan Email dan domain Kemdikbud. 

  
 Penyusunan strategi dan 

rancangan evaluasi 
            

 
 Evaluasi dari Unit Utama 

yang sudah menggunakan 
email dan domain 
kemdikbud  
 

            

 
 Kajian infrastruktur email 

dan domain resmi 
Kemdikbud 
 

            

 
 Pemantauan Penggunaan 

Email dan domain  Resmi 
Kementerian 
@kemdikbud.go.id 
 

            

 
 Sosialisasi Penggunaan 

Email dan domain Resmi 
Kementerian 
@kemdikbud.go.id 
 

            

 

mailto:@kemdikbud.go.id
mailto:@kemdikbud.go.id


 

 

NO TAHAPAN KERJA 
BULAN Anggaran 

(ribuan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
6 Pemantauan dan Evaluasi keamanan layanan TIK Kemendikbud. 

  
 Pengkajian risiko             

 
 Identifikasi prioritas risiko             

 
 Penyusunan rancangan 

keamanan informasi TIK 
Kemdikbud 

            

 
 Penyusunan Kebijakan 

keamanan informasi 
            

 
 Sosialisasi kebijakan 

keamanan 
            

 
 Monitoring dan 

implementasi keamanan 
informasi TIK Kemdikbud 

            

 
 Perbaikan kebijakan 

keamanan 
 

            

 
7 Pemantauan dan Evaluasi integrase E-Services Internal.  

 
 Identifikasi layanan-layanan 

yang dimiliki setiap satuan 
kerja. 

            

 
 Implementasi SSO di setiap 

layanan. 
            

 
 Membuat standarisasi Web 

API untuk setiap layanan 
berdasarkan jenis layanan 
tersebut. 

            

 
 Menyusun instrumen 

pemantauan dan evaluasi  
            

 
 Pelaksanaan Pemantauan dan 

Evaluasi serta penyusunan 
laporan  

            

 
 Sosialisasi integrasi e-services 

internal 
            

 
8 Pemantauan dan Evaluasi layanan keterbukaan Informasi Publik. 

 
 Pengkajian Layanan Publik 

di lingkungan Kemdikbud 
            

 
 Identifikasi prioritas Unit 

Layanan Terpadu Berbasis 
TIK 

            

 
 Penyusunan rancangan 

Evaluasi  Unit Layanan 
Terpadu Berbasis TIK 

            

 



 

 

NO TAHAPAN KERJA 
BULAN Anggaran 

(ribuan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
 Penyusunan Instrumen             

 
 Pelaksanaan Evaluasi             

 
 Sosialisasi hasil Evaluasi             

 

 

6. Penanggung Jawab  

Penanggung Jawab kegiatan Penguatan Tata Laksana/Koordinator Program Penguatan Tata Laksana adalah 
Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pelaksanaannya dilakukan 
bersama dengan Biro Hukum dan Organisasi, Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, dan Unit Utama lain di 
lingkungan Kemendikbud. 

 
E. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 

1. Capaian Tahun 2017 

a. Rekruitmen CPNS Berbasis ICT; 

Seperti halnya di tahun 2016 salah satu program yang dilaksanakan dalam upaya mengatasi permasalahan 
pertama terkait jumlah, kualitas, distribusi dan komposisi pegawai yang belum sesuai dengan kebutuhan riil 
adalah melalui proses rekrutmen pegawai yang harus mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan yaitu 
transparan, objektif, kompetitif, bebas KKN, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya apapun. Untuk itu 
sistem rekruitmen CPNS berbasis ICT menjadi upaya terus dilaksanakan dan dipertahankan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2010. 

b. Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi 

Penataan pegawai diperlukan untuk mewujudkan efektivitas dan produktivitas kerja (the right man on the 
right place). Penataan pegawai berbasis kompetensi didasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban 
kerja di masing-masing unit kerja. Setiap unit kerja harus memahami kebutuhannya masing-masing dengan 
mengacu pada tugas dan fungsi yang melekat padanya yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 11 tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

c. Evaluasi Jabatan Dan Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi 

Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan 
kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai 
jabatan dan kelas jabatan.  

Pada tahun 2017 ini Kemendikbud mendapat peralihan 21 Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten Kota atas 
tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini harus 
ditindaklanjuti dengan melakukan proses evaluasi jabatan kembali terhadap 21 Unit Pelaksana Teknis Balai 
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat hingga memperoleh persetujuan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor 
B/198/M.SM.04.00/2017 dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Permendikbud Nomor 36 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 29 Tahun 2017 tentang kelas jabatan di lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

d. Standar Kompetensi Teknis Pegawai ASN 



 

 

Hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kemendikbud dilakukan untuk penataan pegawai. Penataan pegawai 
diperlukan untuk mewujudkan efektivitas dan produktivitas kerja (the right man on the right place). Setiap 
unit kerja harus memahami kebutuhannya masing-masing dengan mengacu pada tugas dan fungsi yang 
melekat padanya yang tercantum dalam Permendikbud tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
Dalam rangka penataan pegawai berbasis kompetensi, Kemendikbud telah menyusun konsep standar 
kompetensi teknis ASN di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang digunakan antara lain untuk 
pengembangan karir pegawai dan kebutuhan organisasi, perencanaan program diklat, dan pengangkatan 
pegawai pada jabatan. 

e. Asessment Pegawai 

Pada tahun 2017, dilaksanakan asesmen bagi pegawai pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Target peserta berdasarkan data yang dihimpun adalah sejumlah 5.020 orang. Asesmen 
yang dilaksanakan adalah tes psikologi secara online. Asesmen dilaksanakan secara serentak pada 25 s.d. 28 
Juli 2017 sesuai kuota yang telah ditentukan, bertempat di 120 UPT. Pelaksanaan asesmen melibatkan 
panitia Unit Kerja yang telah terlebih dahulu mendapatkan pembekalan. Bagi pegawai yang tidak dapat hadir 
pada rentang waktu tersebut, difasilitasi pelaksanaan asesmen susulan pada tanggal 8, 9, 11, dan 16 Agustus 
2017. Asesmen susulan dilaksanakan juga di Pusdiklat, untuk memfasilitasi pegawai pada 25 Satuan Kerja di 
Unit Utama, Pusat-Pusat, dan UPT wilayah Jabodetabek yang belum mengikuti asesmen pada tahun 2016. 

f. Pengembangan Asessment Center 

Selain pelaksanaan asesmen, tuntutan implementasi meritokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan juga direalisasikan dalam bentuk upaya penyiapan unit Assessment Center.  Proses tersebut telah 
mulai dirintis sejak tahun 2016, antara lain melalui penyiapan rancangan Ruang Assessment Center. Bekerja 
sama dengan konsultan perencana, Biro Kepegawaian menyusun rancangan kebutuhan ruang, fasilitas, serta 
desain untuk Ruang Assessment Center. Urgensi terhadap kebutuhan adanya Assessment Center juga telah 
dikaji berdasarkan hasil studi banding di beberapa instansi pemerintah, BUMN, serta lembaga nonpemerintah. 

g. Penetapan Kinerja Pegawai 

Pada program penetapan kinerja pegawai diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ketiga dan kelima 
yaitu yang menyangkut disiplin pegawai dan implementasi PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi 
Kerja Pegawai Negeri Sipil yang belum terlaksana dengan baik di seluruh unit kerja. 
 
Dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 
Negeri Sipil yang pelaksanaanya di atur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013, Kemendikbud 
melalui Biro Kepegawaian telah membangun Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja secara elektronik sejak tahun 
2014 dan dikembangkan pada tahun 2015. 

Pada tahun 2017 sistem kehadiran pegawai elektronik yang selama ini telah digunakan, disempurnakan 
dengan pengintegrasian sistem kehadiran baik di pusat maupun di daerah ke dalam satu sistem terpusat. Hal 
ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang terpadu dalam rangka pemberian reward dan punishment 
yang terbuka. Hingga November 2017, telah terintegrasi seluruhnya yaitu 131 UPT. 
 
Pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan terkait layanan kepegawaian masih perlu terus 
ditingkatkan sebagai langkah pelaksanaan amanat perundang-undangan. Salah satunya adalah penyusunan 
rencana dan pelaporan kinerja pegawai secara individu.  Diharapkan dengan adanya integrasi data tersebut 
akan mempermudah pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Kemendikbud yang tersebar di seluruh 
Indonesia. 

h. Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian 

Pemanfaatan TIK dalam upaya peningkatan layanan kepegawaian menjadi suatu keharusan di era sekarang. 
Ketersediaan database kepegawaian yang selalu terbarui (update) menjadi kunci utama dalam setiap layanan 
kepegawaian. Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kelima yaitu database kepegawaian belum 
secara maksimal termanfaatkan dan terintegrasikan. 



 

 

 

i. Pengembangan Kompetensi Pegawai Berbasis Kompetensi 

Seperti halnya pada tahun sebelumnya pada tahun 2016 selain program-program pengembangan kompetensi 
pegawai melalui diklat, bimtek, kursus, dan magang juga diberikan program beasiswa bagi pegawai. Program 
ini diharapkan dapat menjawab permasalahan pertama, ketiga dan keenam yang menyangkut kompetensi 
pegawai yang belum sesuai, disiplin pegawai dan kebijakan moratorium 2015 – 2019. 
 
Kegiatan Peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang tertentu yang dilaksanakan antara lain dalam bidang 
kemampuan berbahasa inggris dan tenologi informasi. Pemberian bantuan Kursus dan Beasiswa pendidikan 
bagi pegawai yang dilaksanakan s.d. Juni 2016 merupakan pencairan dana beasiswa untuk peserta yang lulus 
seleksi 2015 sebanyak 15 orang yang telah berlangsung kegiatan perkuliahan sejak bulan Februari 2016 di 
Universitas Indonesia (UI). 

 

2. Rencana Tahun 2018 

Dalam menunjang program Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur kegiatan yang direncanakan oleh 
Kemendikbud pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: 
a. Rekrutmen CPNS yang dilakukan secara terbuka (transparan, objektif, adil, akuntabel, tidak diskriminatif, 

dan bebas KKN) dengan seleksi menggunakan Computer Based System (CBT) di seluruh unit kerja, selain 
itu juga fokus pada perencanaan Kebutuhan Pegawai yang lebih baik dan efektif dengan memanfaatkan ICT. 

b. Penerapan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kemendikbud dan melakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan evaluasi jabatan. 

c. Pelaksanaan asesmen pegawai berdasarkan kompetensi di lingkungan Kemendikbud. 
d. Pelaksanaan pengelolaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi. 
e. Penerapan sistem penilaian kinerja individu di lingkungan Kemendikbud sekaligus penerapan reward dan 

punishment. 
f. Pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan sistem informasi layanan kepegawaian. 
g. Sosialisasi dan penerapan sistem pengembangan pegawai berbasis kompetensi yang akan diimplementasikan, 

termasuk program HCDP Kemendikbud. 
3. Kriteria Keberhasilan 

Hal-hal yang menjadi kriteria keberhasilan reformasi birokrasi bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM 
aparatur, sebagai berikut: 

a. Tersedianya dan diterapkannya rekrutmen CPNS berbasis ICT yang transparan dan akuntabel; 
b. Terpenuhinya SDM yang berkualitas dan profesional sesuai bidang tugasnya; 
c. Tersedianya dokumen uraian jabatan dan peta jabatan untuk seluruh  jabatan pimpinan tinggi, administrasi, 

dan fungsional sesuai dengan struktur organisasi Kemendikbud terbaru; 
d. Tersedianya peringkat jabatan yang sudah divalidasi oleh Kementerian PAN dan RB serta BKN; 
e. Tersedianya dokumen standar kompetensi dan kualifikasi jabatan; 
f. Terlaksananya proses penataan SDM berdasarkan kompetensi dan kualifikasi jabatan di lingkungan unit 

utama pusat; 
g. Tersedianya peta profil kompetensi individu; 
h. Tersedianya sistem penilaian kinerja individu; 
i. Semua  unit  kerja  dapat  mengimplementasikan  sistem  penilaian  kinerja individu; 
j. Tersedianya database pegawai yang mutakhir dan akurat; 
k. Terselenggaranya semua layanan informasi kepegawaian; 
l. Tersedianya peta pengembangan pegawai berbasis kompetensi; 
m. Semua unit kerja dapat mengimplementasikan peta pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 

 
4. Agenda Prioritas 

Kegiatan yang menjadi prioritas Kemendikbud dalam rangka penguatan sistem manajemen SDM aparatur saat ini 
adalah sebagai berikut. 
a. Rekrutmen CPNS berbasis ICT  



 

 

b. Penataan pegawai berbasis kompetensi 
c. Evaluasi jabatan 
d. Assessment pegawai  
e. Promosi jabatan secara terbuka 
f. Penetapan kinerja pegawai 
g. Penguatan sistem informasi kepegawaian 
h. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 

 
5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan kegiatan 

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja program/kegiatan Penguatan Sistem Manajemen SDM aparatur tampak 
dalam tabel berikut. 

No Uraian Kegiatan Tahapan Kerja Ja
n Feb Ma

r 
Ap
r 

Me
i Jun Jul Agt Sep Ok

t 
No
v Des 

1 Rekrutmen 
CPNS berbasis 
ICT 

A Pengembangan 
Aplikasi Sistem 
Perencanaan 
Kebutuhan 
Pegawai 

            

  B Penyusunan 
Rencana 
Kebutuhan 
Pegawai 
Kementerian  

            

  C Koordinasi 
Penerimaan 
Pegawai 

            

  D Penulisan Soal 
Seleksi CPNS 

            

  E Penyiapan Konten 
Materi Sosialisasi 
Penerimaan 
CPNS 
Kemendikbud 

            

  F Pengembangan 
Aplikasi CPNS 
Online 
 

            

  G Pelaksanaan 
Pengadaan 
Pegawai 

            

  H Pemrosesan 
Berkas Usul 
CPNS 

            

  I Penetapan SK 
CPNS 

            

2 Penataan 
pegawai 
berbasis 
kompetensi 

              

3 Evaluasi jabatan A Menyusun 
rencana 
pelaksanaan 
evaluasi jabatan di 
lingkungan 
Kemendikbud 
sesuai OTK baru 

            

  B Melaksanakan 
proses evaluasi 
jabatan OTK 

            



 

 

No Uraian Kegiatan Tahapan Kerja Ja
n Feb Ma

r 
Ap
r 

Me
i Jun Jul Agt Sep Ok

t 
No
v Des 

baru berdasarkan 
uraian jabatan, 
peta jabatan, dan 
informasi faktor 

  C Melakukan 
evaluasi peringkat 
jabatan oleh tim 
evaluasi 
Kementerian 

            

  D Menetapkan 
peringkat jabatan 
di lingkungan 
Kemendikbud 

            

  E Sosialisasi hasil 
evaluasi jabatan di 
lingkungan 
Kemendikbud 

            

4 Assessment 
pegawai 

A Sosialisasi 
Pelaksanaan Tes 

            

  B Pembekalan 
Team Assesment 

            

  C Pelaksanaan 
Assesment 
Kompetensi 
Individu di Unit 
Pelaksana Teknis 

            

  D Analisis 
Kesenjangan 
Kompetensi 
Individu 

            

  E Pelaporan             
  F Studi Banding 

Dalam Rangka 
Persiapan 
Pembentukan 
Assessment 
Center Dan 
Asesor 
 

            

5 Promosi jabatan 
secara terbuka 

A Seleksi Atase 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 

            

  B Pengelolaan 
seleksi Jabatan 
Pimpinan Tinggi 

            

  C Pengangkatan 
Pejabat 
Administrator 
dan Pengawas, 
Perwakilan 
UNESCO, 
SEAMEO, 
Kepala Sekolah 
dan Guru pada 
SILN 

            

6 Penetapan 
kinerja pegawai 

A Pengembangan 
sistem penilaian 
kinerja pegawai 

            

  B Pengembangan             



 

 

No Uraian Kegiatan Tahapan Kerja Ja
n Feb Ma

r 
Ap
r 

Me
i Jun Jul Agt Sep Ok

t 
No
v Des 

aplikasi e-skp 
  C Workshop 

administrator 
SKP 

            

7 Penguatan 
sistem 
informasi 
kepegawaian 

A Penyempurnaan 
dan 
pengembangan 
sistem mutasi 
pegawai 

            

  B Penyempurnaan 
sistem arsip 

            

  C Penyempurnaan 
dan 
pengembangan 
portal 
kepegawaian 

            

  D Penyempurnaan 
dan 
pengembangan 
pemutakhiran 
data kepegawaian 

            

  E Pengembangan 
Sistem Service-
Desk 

            

  G Pengembangan 
Sistem Kehadiran 
(Presensi) 

            

  H Pengembangan 
Sistem Mobile 
Application 

            

  I Pengembangan 
Sistem Informasi 
Database 
Kompetensi 
Pegawai 

            

8 Pengembangan 
pegawai 
berbasis 
kompetensi 

A Analisis 
Kebutuhan Diklat 

            

  B Pelaksanaan 
Human Capital 
Development 
Plan 

            

  C Penyusunan 
Rancangan 
Kamus 
Kompetensi 
Jabatan 
Kemendikbud 

            

  D Peningkatan 
Kompetensi 
Sumber Daya 
Manusia 

            

  E Peningkatan 
Kemampuan 
manajerial bidang 
kepegawaian 
jenjang P0 

            

  F Peningkatan             



 

 

No Uraian Kegiatan Tahapan Kerja Ja
n Feb Ma

r 
Ap
r 

Me
i Jun Jul Agt Sep Ok

t 
No
v Des 

Kemampuan 
manajerial bidang 
kepegawaian 
jenjang P1 

  G Bantuan kursus 
dan beasiswa 
pendidikan bagi 
Pegawai Negeri 
Sipil 

            

  H Pemberian 
motivasi dan 
internalisasi 
budaya kerja 
pegawai 

            

  I Monitoring dan 
evaluasi 
peningkatan 
kompetensi 
pegawai 

            

 

6. Penanggung Jawab 

a. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 043/P/2013 Tentang Tim Reformasi 
Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013, penanggung jawab Koordinator Penguatan 
Sistem Manajemen SDM Aparatur bertindak selaku penanggung jawab program, yaitu Kepala Biro 
Kepegawaian, Dra. Dyah Ismayanti, M.Ed.  
  

b. Dalam pelaksanaan program-program dalam Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur di Tahun 2017, 
Koordinator Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, dibantu oleh Tim Kerja yang terdiri dari: 
 

No Nama Jabatan Kedinasan Jabatan dalam Tim 

1. Hanjar Basuki, S.Kom., 
M.M. 

Kepala Bagian Perencanaan dan 
Pemetaan Kompetensi 

Manajer Penguatan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur 

2. Arifatun Nisak N.A., S.Si. Kepala Subbagian Perencanaan 
dan Pengadaan 

Manajer Penguatan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur 

 

F. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Bagian Peraturan Perundang-Undangan sebagai salah satu bagian di Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas 
melaksanakan penelaahan, pengkajian, penyusunan rancangan, penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi 
penyusunan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan 
kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:  
1. Penelaahan dan pengkajian peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan; 
2. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan; 
3. Penyusunan bahan koordinasi, harmonisasi, dan uji publik rancangan peraturan perundang-undangan bidang 

pendidikan dan kebudayaan; 
4. Penyusunan bahan pembinaan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan bidang pendidikan dan 

kebudayaan;  
5. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;  
6. Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di daerah; dan 
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan. 



 

 

Tugas dan fungsi tersebut sebagai unsur pendukung salah satu program reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan yaitu penguatan peraturan perundang-undangan.  

Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro hukum dan Organisasi melakukan program penguatan peraturan 
perundang-undangan dengan tahapan kerja sebagai berikut: 
1. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang merupakan perintah dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi atau pelaksanaan tugas dan fungsi; dan 
2. Membuat kajian terhadap suatu peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan. 

Hal-hal yang menjadi permasalahan dalam program penguatan peraturan perundang-undangan tahun 2017 secara 
umum yaitu: 
1. Beberapa peraturan perundang-undangan yang tersusun di luar daftar peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan untuk satu tahun.  
2. Terdapat peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang perlu untuk dilakukan 

simplifikasi atau deregulasi sehingga tidak banyak peraturan yang mengatur hal sejenis dan akan menyulitkan dalam 
implementasinya.  

 

1. Capaian Tahun 2017 

Capaian program penguatan peraturan perundang-undangan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 
a. Pembahasan tematik Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan 

Peraturan Pemerintah (RPP). Pembahasan secara tematik akan dilakukan dengan membagi dalam beberapa 
kelompok substansi dengan tema yang sejenis. Pembahasan NA ini akan melibatkan para pakar di bidang 
pendidikan dan juga beberapa stake holder yang terkait. Pada tahun 2017 direncanakan akan dilakukan 
pembahasan dan penyusunan naskah akademik mengenai: 
1) RUU Perubahan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan 
2) RPP Perubahan PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

Dengan adanya dua Rancangan Undang-Undang yang telah disusun sejak 5 tahun lalu yaitu RUU tentang 
Sistem Perbukuan dan RUU tentang Pemajuan Kebudayaan, RUU Perubahan atas UU No.14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen dan RPP tentang Perubahan atas PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan belum dapat diselesaikan pada tahun 2017. 

b. Pembahasan komprehensif NA RUU dan RPP. Pembahasan NA ini akan dilakukan setelah selesai dilakukan 
pembahasan secara tematik dengan menggabungkan secara keseluruhan untuk mendapatkan satu NA yang 
utuh dan sistematis. NA disusun dengan melihat alasan penyusunan suatu peraturan perundang-undangan 
dari sisi sosiologis, filosofis, dan yuridis secara komprehensif. NA yang dibahas yaitu: 
1) NA RUU Perubahan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan 
2) NA RPP Perubahan PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
NA ini masih akan dilanjutkan pembahasannya di tahun 2018. 

c. Penyusunan draft RUU dan RPP. Dalam tahap ini substansi yang tertuang dalam NA akan disusun dalam 
bentuk norma-norma (pasal-pasal) dalam suatu RUU dan RPP. Penyusunan draft RUU dan RPP dilakukan 
dengan tahapan: 
1) Pembahasan dengan Tim Penyusun RUU/RPP internal Kementerian; 
2) Pembahasan dengan Tim Penyusun RUU/RPP antarKementerian; dan 
3) Harmonisasi atau penyelarasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

d. Pembinaan Tenaga Penyusun Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan 
ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembinaan Tenaga Penyusun Peraturan Perundang-
Undangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan dengan mengundang narasumber dari Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi lain yang terkait. 

e. Simplifikasi dan Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai 
dengan arah Presiden, seluruh peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan perundang-undangan 
bidang pendidikan dan kebudayaan akan dikaji untuk melihat apakah ada peraturan perundang-undangan 
yang perlu untuk dicabut, diubah ataupun diganti. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang sudah 
dimulai di akhir tahun 2016. Pada tahun 2016 telah dilakukan inventarisasi sebagian peraturan perundang-
undangan bidang pendidikan dan kebudayaan sejak tahun 1947 – 2016. Simplifikasi dan deregulasi 



 

 

peraturan perundang-undangan dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.  

f. Evaluasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2017. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat 
apakah perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang 
telah disusun pada awal tahun 2016 dapat tercapai sesuai dengan target penyusunan dan apabila tidak 
tercapai akan didiskusikan penyelesaiannya. 

g. Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Tahun 2017. Program ini dilakukan untuk menyusun daftar peraturan perundang-undangan 
bidang pendidikan dan kebudayaan yang akan disusun pada tahun 2017 dan sebagai acuan dalam menyusun 
prioritas peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini melibatkan seluruh unit utama di lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Capaian program penguatan peraturan perundang-undangan dalam bentuk matriks adalah sebagai berikut: 

Program/Kegiatan Target 2017 Realisasi 2017 Waktu Pelaksanaan 

1.  Pembahasan Tematik 
Naskah Akademik 

1 Naskah 
Akademik 

2 Naskah Akademik: 
a. RUU tentang Sistem 

Perbukuan 
b. RUU tentang 

Pemajuan Kebudayaan 
 

Januari – Mei 2017 

2.  
Pembahasan 
Komprehensif Naskah 
Akademik 

1 Naskah 
Akademik 

2 Naskah Akademik: 
a. RUU tentang Sistem 

Perbukuan 
b. RUU tentang 

Pemajuan Kebudayaan 

Januari – Mei 2017 

3.  Penyusunan Draft 
RUU 1 Draft RUU 

2 Draft RUU: 
a. RUU tentang Sistem 

Perbukuan 
b. RUU tentang 

Pemajuan Kebudayaan 
 

Januari – Mei 2017 

4.  

Pembinaan Tenaga 
Penyusun Peraturan 
Perundang-Undangan 
Bidang Pendidikan dan 
Kebudayaan 

1 Kegiatan 

Terselenggaranya kegiatan 
Pembinaan Tenaga 
Penyusun Peraturan 
Perundang-Undangan 
Bidang Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Maret 2017 

5.  

Simplifikasi dan 
Deregulasi Peraturan 
Perundang-Undangan 
bidang Pendidikan dan 
Kebudayaan 

1 Data 
1 Data Peraturan 
Perundang-Undangan hasil 
simplifikasi dan deregulasi 

Januari – November 
2017 

6.  
EvaluasiPenyusunan 
Peraturan Perundang-
Undangan Tahun 2017 

1 Naskah 

Hasil evaluasi atas 
penyusunan peraturan 
perundang-undangan tahun 
2017 

Oktober 2017 

7.  

Program Penyusunan 
Peraturan Perundang-
Undangan di 
Lingkungan 
Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan Tahun 
2017 

1 Data 

1 Data Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
akan disusun pada tahun 
2017 dan 2018 

 

Februari – Agustus 
2017 

 



 

 

2. Rencana Tahun 2018 

Berbekal capaian pada tahun 2017, tahun 2018 direncanakan akan dilakukan program penguatan peraturan 
perundang-undangan sebagai berikut: 
a. Menyusun peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Sistem Perbukuan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 
1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mengamanatkan 15 Pasal untuk 

diatur dalam Peraturan Pemerintah dan 1 Pasal untuk diatur dalam Peraturan Menteri. 15 Pasal yang 
merupakan amanat UU No.3 Tahun 2017 akan disusun dalam 1 Rancangan Peraturan Pemerintah yang 
direncanakan akan dibahas dan ditetapkan pada tahun 2018. 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan 16 Pasal untuk 
diatur menjadi 4 Peraturan Pemerintah, 3 Pasal untuk diatur menjadi 1 Peraturan Presiden dan 2 Pasal 
untuk diatur dalam 1 Peraturan Menteri yang direncanakan akan dibahas dan ditetapkan pada tahun 
2018. 
 

b. Pengenalan program Kerangka Regulasi Nasional (KARINA) dan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi 
Kinerja Anggaraan (KRISNA) yang baru saja dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas) dan terhubung dengan Biro Hukum dan Biro Perencanaan di setiap Kementerian dan 
Lembaga. Dalam mengisi KARINA dibutuhkan data dari unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan terkait regulasi yang akan disusun untuk satu tahun, anggaran yang dibutuhkan dalam 
menyusun regulasi serta subkegiatan pendukung penyusunan regulasi.  
 

c. Sosialisasi penggunaan aplikasi sistem informasi penyusunan peraturan perundang-undangan (SIPERPU) 
yang dapat digunakan oleh seluruh unit utama dan unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
 
Biro Hukum dan Organisasi baru saja mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Penyusunan Peraturan 
Perundang-Undangan (SIPERPU). Fungsi SIPERPU yaitu untuk mengendalikan proses penyusunan 
peraturan perundang-undangan. Melalui sistem ini dapat dilihat proses keseluruhan dari penyusunan 
peraturan perundang-undangan. Ketika unit kerja mengusulkan rancangan peraturan perundang-undangan, 
akan langsung masuk data ke dalam sistem yang meliputi: tanggal usulan, unit pengusul, posisi usulan serta 
keterangan tambahan lain.  
 

Sistem ini dikelola atau dioperasikan oleh penyusun rancangan peraturan perundang-undangan di Bagian 
Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Organisasi serta dapat dipantau dan dilihat prosesnya oleh 
pejabat terkait (Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi) serta unit kerja pengusul. Untuk 
memudahkan penggunaan SIPERPU yang nantinya akan digunakan oleh unit kerja dalam proses penyusunan 
peraturan perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi akan memberikan sosialiasi dan petunjuk cara 
penggunaan aplikasi ini. 

 

3. Kriteria Keberhasilan 

Kriteria untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan rencana aksi dari masing-masing kegiatan ditetapkan indikator 
keberhasilan sebagai berikut: 

No Program/Kegiatan Indikator Keberhasilan 

1. Penyusunan Peraturan Pelaksanaan 
dari Undang-Undang 

Tersusunnya Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Pemajuan Kebudayaan  

2. Pengenalan aplikasi KRISNA dan 
KARINA  

Tersosialisakannya informasi mengenai KRISNA dan 
KARINA serta mendapatkan data yang akan dimasukan 
ke dalam KRISNA dan KARINA 

3. Sosialisasi Penggunaan aplikasi 
Sistem Informasi Penyusunan 

Tersampaikannya informasi penggunaan aplikasi Sistem 
Informasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 



 

 

No Program/Kegiatan Indikator Keberhasilan 

Peraturan Perundang-Undangan 
(SIPERPU) 

kepada pengguna (unit kerja di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan) 

 

 

4. Agenda Prioritas 

Kegiatan prioritas yang diagendakan dalam Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan periode 2017 
adalah sebagai berikut: 

 

 No. Program/Kegiatan Tahapan Kegiatan 
Waktu 
Pelaksanaan 

1 Penyusunan Peraturan 
Pelaksanaan dari Undang-
Undang 

a. Penyusunan Naskah Akademik 

b. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah 
dan Rancangan Peraturan Presiden 

c. Pembahasan 

Januari – 
Desember 2018 

2 Pengenalan Aplikasi 
KRISNA dan KARINA 

Sosialisasi dengan mengundang Bappenas Februari 2018 

3 Sosialisasi Penggunaan 
Aplikasi (SIPERPU) 

a. Sosialisasi penggunaan dengan mengundang 
seluruh Unit Utama dan Unit Kerja terkait di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan 

b. Pemberian kode akses kepada perwakilan 
masing-masing unit kerja 

Januari 2018 

 

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja 

Penjelasan mengenai kegiatan, tahapan-tahapan kegiatan, dan waktu pelaksanaan kegiatan, perinciannya sebagai 
berikut: 

a. Pelaksanaan Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan  

 
No. 
 

 
Kegiatan  

 
Jan 

 
Feb  

 
Mar  

 
Apr  

 
Mei  

 
Juni  

 
Juli  

 
Agt  

 
Sept  

 
Okt  

 
Nov  

 
Des  

1. Penyusunan Peraturan 
Pelaksanaan dari 
Undang-Undang 

            

2. Pengenalan aplikasi 
KRISNA dan 
KARINA 

            



 

 

3. Sosialisasi Penggunaan 
aplikasi (SIPERPU) 

            

 

b. Tahapan Kegiatan 

NO. Program/Kegiatan Output Tahapan Kegiatan 

1  Penyusunan Peraturan Pelaksanaan dari 
Undang-Undang  

NA, RPP, dan 
RPerpres 

a. Penyusunan Naskah Akademik 
b. Penyusunan Rancangan 

Peraturan Pemerintah dan 
Rancangan Peraturan Presiden 

c. Pembahasan 

2  Pengenalan aplikasi KRISNA dan 
KARINA 

Data yang akan 
dimasukan ke dalam 
KRISNA dan 
KARINA 

Sosialisasi dengan mengundang 
Bappenas 
 

3  Sosialisasi Penggunaan aplikasi (SIPERPU) 
Pemahaman 
penggunaan 
SIPERPU   

a. Sosialisasi penggunaan dengan 
mengundang seluruh Unit Utama 
dan Unit Kerja terkait di 
lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 

b. Pemberian kode akses kepada 
perwakilan masing-masing unit 
kerja  

 

6. Penanggung Jawab  

Penanggung jawab program penguatan peraturan perundang-undangan adalah Bagian Peraturan Perundang-
Undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 
berkoordinasi dengan seluruh unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

G. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK  

Pelayanan pubik yang berkualitas mengacu pada pelayanan prima. Dasar  pemberian  layanan  prima  adalah  Undang-
Undang  Nomor  25  tahun  2009  tentang standar  pelayanan  publik,  UU  Nomor  14  tahun  2008  tentang  
keterbukaan  informasi publik dan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang informasi dan transaksi elektronik. 

 
Layanan publik Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas Layanan Peserta Didik dan Layanan 
Satuan Pendidikan. Penjelasan dari masing-masing layanan adalah sebagai berikut. 

1. Peningkatan Layanan pada Peserta Didik 

Layanan Peserta Didik bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang direncanakan dalam peta 
jalan RBI priode 2015-2019 antara lain: a) Peningkatan kualitas layanan perizinan bagi siswa WNA, WNI, 
penyetaraan ijazah, sekolah luar negeri yang berbasis TIK jenjang pendidikan dasar dan menengah; b) peningkatan 
kualitas penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar 
(PIP); c) peningkatan penumbuhan budi pekerti (PBP); d) peningkatan kualitas pelaksanaan ekstrakurikuler; e) 
peningkatan penyelarasan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja.  

a. Capaian Tahun 2017 

1) Peningkatan kualitas layanan perizinan belajar bagi siswa WNA, penyaluran siswa WNI, penyetaraan 
ijazah dari sekolah luar negeri yang berbasis TIK khususnya pada jenjang pendidikan menengah dari 
layanan offline menjadi online;  



 

 

2) Peningkatan kualitas penyediaan bantuan biaya pendidikan/BOP bagi peserta didik kurang mampu 
melalui Program Indonesia Pintar (PIP); 

3) Peningkatan partisipasi dunia usaha/dunia Industri dalam penyelarasan kejuruan di SMK melalui 
layanan sistem informasi penyelarasan “SiLaras”, pengembangan sistem sertifikasi berbasis SKKNI 
melalui Pembentukan LSP pihak pertama SMK (LSP-P1 SMK), serta sistem informasi layanan 
“Kebekerjaan Lulusan SMK” berbasis data pokok pendidikan melalui Bursa Kerja Khusus Online (BKK 
Online). 

Di samping berbagai capaian yang berhasil diperoleh pada periode implementasi tahun 2017, terdapat 
permasalahan yang menjadi kendala yang perlu penanganan lebih lanjut sebagai berikut: 

 
1) Sistem layanan perizinan Siswa WNI dan WNA seringkali terkendala jaringan sehingga proses sedikit 

terhambat dan ini memerlukan tindakan maintanance atau perbaikan secara terus menerus; 

2) Program Indonesia Pintar (PIP) 

a) Progres pencairan oleh siswa penerima dana PIP yang relatif lambat dikarenakan antara lain layanan bank 
penyalur di daerah-daerah kurang optimal dilaksanakan dan layanan perbankan/kebijakan yang tidak 
sama di beberapa bank penyalur dana PIP di daerah. 

b) Layanan bank penyalur belum mencakup ke daerah pelosok terutama daerah pulau terluar 

c) Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di bank penyalur dalam melayani pencairan PIP terutama di 
daerah pelosok 

d) Sekolah kurang proaktif dalam mengakses informasi mengenai data siswa penerima PIP yang sudah 
disampaikan direktorat. 

e) Penggunaan dana oleh siswa penerima PIP yang sesuai dengan peruntukkan bantuan belum dapat 
dipantau secara baik. 

f) Koordinasi pada tingkat Provinsi, UPTD/Kancab Dinas Prov, Dinas Pendidikan  Kabupaten/kota dan 
sekolah belum secara optimal dilaksanakan dalam hal pengusulan data siswa, pelaksanaan dan monitoring 
evaluasi. 

g) Koordinasi antara bank penyalur Cabang dan Unit dengan Dinas Pendidikan  Kabupaten/kota dan 
sekolah belum secara optimal dilaksanakan dalam hal pencairan dana PIP. 

3) Sistem informasi penyelarasan “SiLaras” dan sistem informasi layanan “Kebekerjaan Lulusan SMK” 
memerlukan pengembangan lebih lanjut termasuk didalamnya maintenance serta sosialisasi kepada seluruh 
pemangku kepentingan. Pengembangan lebih lanjut untuk sistem informasi kebekerjaan diantaranya melalui 
pengembangan akses kesempatan kerja diberbagai instansi baik negeri ataupun swasta. 

 

b. Rencana Tahun 2018 

Berdasarkan Road Map (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi Kemdikbud 2015-2019, dalam Wilayah Layanan 
bagi Peserta Didik program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 antara lain:  
1) Peningkatan kualitas layanan perizinan bagi siswa WNA, WNI, 

penyetaraan ijazah, sekolah luar negeri yang berbasis TIK;  
2) Peningkatan kualitas penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi 

peserta didik kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP);  
3) Peningkatan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK);  
4) Peningkatan kualitas pelaksanaan ekstrakurikuler;  
5) Peningkatan penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.  



 

 

Kualitas layanan perizinan bagi siswa WNA, WNI, penyetaraan ijazah, sekolah luar negeri yang berbasis TIK 
harus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama aspek kualitas dan kepuasan pelanggan yang dalam  hal ini 
pihak para pelaku pendidikan yang terlayani.  

Disamping meningkatan kualitas layanan perizinan bagi siswa WNA, WNI, penyetaraan ijazah, sekolah luar 
negeri yang berbasis TIK. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah juga berupaya untuk 
meningkatkan kualitas penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu melalui 
Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan untuk :  

1) Menghilangkan hambatan siswa secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka 
memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah;  

2) Mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi;  

3) Menarik anak/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah; 

4) Membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran; dan  

5) Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (9) dan Pendidikan 
Menengah Universal (wajib belajar 12 tahun). 

 

Dalam langkah yang sama sesuai dengan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan secara 
resmi Program Penumbuhan Budi Pekerti (PBP). PBP adalah pembiasaan sikap dan perilaku positif di 
sekolah, yang dimulai sejak masa orientasi peserta didik baru sampai dengan kelulusan, dari jenjang PAUD, 
Sekolah Dasar (SD), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menegah Kejuruan 
(SMK), dan sekolah pada jalur pendidikan khusus. Penerapan PBP pada jenjang SMP, SMA/SMK, dan 
sekolah pendidikan khusus dilaksanakan melalui kemandirian peserta didik, seperti membiasakan keteraturan 
dan pengulangan yang dimulai sejak dari masa orientasi peserta didik baru, proses kegiatan ekstrakurikuler, 
intrakurikuler, sampai dengan kelulusan. Sedangkan pada jenjang SD, metode pelaksanaan berupa mengamati 
dan meniru perilaku positif guru dan kepala sekolah sebagai contoh langsung dalam membiasakan 
keteraturan dan pengulangan (konsisten). Lingkup kegiatan PBP dibagi menjadi tujuh, yaitu 
menumbuhkembangkan nilai moral dan spiritual, menumbuhkembangkan nilai kebangsaan dan kebinekaan, 
mengembangkan interaksi positif antar peserta didik, merawat diri dan lingkungan sekolah. PBP diterapkan 
pada tahap diajarkan, dibiasakan, dilatih secara konsisten, kemudian akan menjadi kebiasaan, sehingga akan 
terbentuk karakter, dan akhirnya menjadi budaya dalam setiap perilaku anak-anak. Kedua program 
pembentukan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kualitas namun oleh kepribadian yang baik dan 
hebat. Dalam dunia persekolahan, memang program ekskul menjadi bagian penting dari sekolah. Hal ini 
ditandai dengan peserta didik yang mengikuti program ekstrakulikuler dapat memperoleh “nilai tambah”, 
yang tidak hanya angka nilai mata pelajaran tertentu (yang ada hubungannya dengan ekskul itu), tetapi lebih 
jauh bermanfaat karena dapat membentuk sikap siswa. Melalui program ekskul peserta didik dapat terampil 
mengorganisasi, mengelola, menambah wawasan, memecahkan masalah, sesuai karakteristik ekskul yang 
digelutinya.  

 

Aspek utama mengembangkan kepribadian diri siswa dengan adanya penerapan kurikulum 2013 dan kegiatan 
ekstrakurikuler adalah: 
1) Membantu peserta didik menentukan prioritas dan membagi waktu antara pekerjaan rumah, tugas 

sekolah, dan kegiatan lain di luar rumah;  
2) Menumbuhkan komitmen dan kedisiplinan yang kuat; 
3) Mendorong peserta didik untuk lebih bereksplorasi, mencoba tantangan baru, mendapat teman baru, dan 

membangun kepercayaan diri; 
4) Membantu peserta didik dalam mengekspresikan sisi emosionalnya;  
5) Membantu peserta didik dalam mengasah keterampilan kepemimpinan, inisiatif, dan perencanaan; 
6) Membantu peseta didik dalam meningkatkan harga diri, kebahagiaan dan memahami nilai-nilai yang ada 

dalam masyarakat. 



 

 

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
menerapkan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang sistem pembelajaran mengimplementasikan pendekatan 
ilmiah yang menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan 
(psikomotor). Peningkatan Hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 
melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.  

Rencana program berikutnya adalah bagaimana  lulusan SMK sebagai pasokan tenaga kerja cukup memenuhi 
kebutuhan di Dunia Usaha Dunia Industri/DUDI bahkan cenderung berlebih pada bidang-bidang tertentu. 
Terkait dengan hal tersebut, agar pasokan kerja SMK relevan dengan keterserapan pada DUDI, maka perlu 
dilakukan pemerataan kompetensi dan pemetaan lulusannya. Agar kualitas dan jumlah pasokan dari 
penyelarasan SMK dengan kemampuan penyerapan DUDI, perlu dilakukan studi berkala dan penelusuran 
secara komprehensif serta melibatkan semua pemangku kepentingan secara partisipatif. Berkenaan dengan hal 
tersebut, sebaiknya dilakukan koordinasi dengan lembaga terkait serta kerja sama antar SMK untuk 
menghasilkan teknik penelusuran yang relevan. Dengan demikian akan memudahkan SMK untuk mendeteksi 
keterpakaian lulusannya. Sebagai contoh jumlah lulusan SMK sebagai pasokan tenaga kerja cukup memenuhi 
kebutuhan di DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri), bahkan cenderung berlebih pada bidang-bidang tertentu 
dan terpusat hanya di daerah tertentu. Terkait dengan hal tersebut, agar pasokan kerja SMK relevan dengan 
keterserapan pada DUDI, maka perlu dilakukan pemerataan kompetensi dan pemetaan lulusannya. 

c. Kriteria Keberhasilan 

Reformasi birokrasi bidang peningkatan layanan peserta didik mempunyai dua kriteria keberhasilan, yaitu 
responsibilitas dan akuntabilitas. Kriteria responsibilitas meliputi:  
1) Tersedianya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan peningkatan sistem perizinan bagi 

siswa WNA, WNI, penyetaraan ijazah sekolah yang berbasis TIK;  
2) Tersedianya pedoman perizinan bagi siswa WNA, WNI, penyetaraan ijazah sekolah yang berbasis TIK; 
3) Tersedia dan beroperasinya sistem perizinan bagi siswa WNA, WNI, penyetaraan ijazah sekolah yang 

berbasis TIK yang handal; 
4) Tersedianya pedoman  mekanisme penyaluran beasiswa yang berbasis TIK; 
5) Tersedia dan beroperasinya sistem dan mekanisme penyaluran Program Indonesia Pintar yang berbasis 

data yang akurat; 
6) Tersedianya pengelola program yang kompeten di bidangnya guna keberlangsungan sistem secara efesien 

dan efektif;  
7) Tersedianya sarana prasarana yang dapat mendukung sistem pelayanan yang tepat dan cepat;  
8) Tersedianya mekanisme dan sistem koordinasi antarsatuan kerja yang bertanggung jawab terhadap 

program kesiswaan, baik di tingkat pusat maupun daerah berfungsi secara efektif;  
9) Terbangunnya Teaching Factory pada Sekolah Menengah Kejuruan. 

 
Kriteria akuntabilitas meliputi: 
1) Tersedianya sistem dan mekanisme pelaporan. 
2) Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya untuk  mendukung pelaksanaan sistem 

pelaporan;  
3) Tersedianya program tindak lanjut. 
4) Tersedianya sarana publikasi yang dapat mendukung sistem pelaporan yang transparan. 

d. Agenda Prioritas  

Agenda yang menjadi prioritas dalam upaya peningkatan layanan peserta didik adalah:  
1) Sistem perizinan belajar berbasis TIK dapat terwujud sehingga memudahkan proses pelayanan serta 

memotong jalur birokrasi yang dirasa cukup lama; 
2) Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu yang tepat sasaran dan tepat guna 

melalui Program Indonesia Pintar (PIP): 
a. Memperluas layanan pencairan dana PIP melalui koperasi sekolah. Sehingga pencairan dana PIP 

akan lebih cepat, penggunaan dana lebih tepat oleh siswa untuk keperluan sekolah dan dapat 

mengurangi resiko penyimpangan penggunaan dana oleh siswa. 



 

 

b. Pengembangan sistem informasi online untuk layanan PIP sampai ke siswa penerima dan sistem 

pelaporan pelaksanaan PIP. 

c. Peningkatan sasaran penerima PIP 2018 serta proporsi sasaran di masing-masing jenjang 

3) Pelaksanaan program Penumbuhan Budi Pekerti; 
4) Pelaksanaan penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. 

 

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja 

Kegiatan-kegiatan yang diagendakan dalam peta jalan program peningkatan kualitas layanan peserta 
didik/siswa periode tahun 2018 akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut: 





 

 

 

NO 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

OUTPUT TAHAPAN KERJA 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Peningkatan 

kualitas layanan 
perizinan bagi 
siswa WNA, 
WNI, 
penyetaraan 
ijazah, sekolah 
luar negeri yang 
berbasis TIK. 

Meningkatnya 
kualitas layanan 
perizinan bagi 
siswa WNA, 
WNI, 
penyetaraan 
ijazah, sekolah 
luar negeri yang 
berbasis TIK 

 a. Menyiapkan 
desain aplikasi e-
layanan  jenjang 
pendidikan 
menengah 

 

     

       

 b. Mereview desain 
aplikasi e-
layanan  jenjang 
pendidikan 
menengah 

     

       

 c. Penyempurnaan 
desain aplikasi e-
layanan  jenjang 
pendidikan 
menengah 

     

       

 d. Pembangunan 
system aplikasi 
e-layanan  
jenjang 
pendidikan 
menengah 

     

       

 e. Uji coba sistem 
aplikasi e-
layanan  jenjang 
pendidikan 
menengah 

     

       

 f. Penyempurnaan 
aplikasi e-
layanan  jenjang 
pendidikan 
menengah 

     

       

 g. Peluncuran 
aplikasi e-
layanan  jenjang 
pendidikan 
menengah 

     

       

2. Peningkatan 
kualitas 
penyediaan 
bantuan biaya 
pendidikan bagi 
peserta didik 
kurang mampu 
melalui Program 
Indonesia Pintar 
(PIP) 

Meningkatnya 
kualitas 
penyediaan 
bantuan biaya 
pendidikan 
bagi peserta 
didik kurang 
mampu 
melalui 
Program 
Indonesia 
Pintar (PIP) 

 a. Memperluas 
layanan 
pencairan dana 
PIP melalui 
koperasi sekolah 

     

       

 b. Pengembangan 
sistem informasi 
online untuk 
layan PIP 
sampai ke siswa 
penerima dan 
sistem pelaporan 
pelaksanaan PIP 

     

       



 

 

NO 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

OUTPUT TAHAPAN KERJA 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 c. Peningkatan 

sasaran penerima 
PIP 2-18 serta 
proporsi sasaran 
di masing-
masing jenjang 

     

       

3. Peningkatan 
Penguatan 
Pendidikan 
Karakter (PPK) 

Meningkatnya 
Penguatan 
Pendidikan 
Karakter 
(PPK) 

 a. Sosialisasi 
Permendikbud 
No.23 Tahun 
2015 
 

     

       

 b. Monitoring dan 
Evaluasi 
pelaksanaan 
Permendikbud 
No.23 Tahun 
2015 

     

       

 c. Pelaporan 
program 
Penguatan 
Pendidikan 
Karakter (PPK) 

     

       

4. 
 

Peningkatan 
kualitas 
pelaksanaan 
ekstrakurikuler 

Menigkatnya 
kualitas 
pelaksanaan 
ekstrakurikuler 

 a. Sosialisasi 
Permendikbud 
62 tahun 2014 
dan 
Permendikbud 
No. 63 Tahun 
2014 

     

       

 b. Monitoring dan 
Evaluasi 
pelaksanaan 
Permendikbud 
62 tahun 2014 
dan 
Permendikbud 
No. 63 Tahun 
2014 

     

       

 c. Pelaporan 
program 
pelaksanaan 
ekstrakurikuler 

     

       

5.  Peningkatan 
penyelarasan 
pendidikan 
dengan 
kebutuhan 
dunia kerja 

Meningkatnya  
penyelarasan 
pendidikan 
dengan 
kebutuhan 
dunia kerja 

 a. Menyusun 
panduan 
program 
penyelarasan 
pendidikan 
dengan 
kebutuhan dunia 
kerja 

          

       



 

 

NO 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

OUTPUT TAHAPAN KERJA 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 b. Pembentukan 

Majlis 
Kemitraan 
Pendidikan 
Kejuruan 
Indonesia 
 

     

       

 c. Melaksanakan 
kerja sama / 
Nota 
Kesepahaman 
dengan pihak 
terkait 
 

     

       

 d. Pengembangan 
kurikulum       

       

 e. Penyelarasan 
program 
keahlian 

     
       

 f. Pengembangan 
Teaching 
Factory 

     
       

 g. Pengembangan 
program 
sertifikasi 
kompetensi 

     

       

 

f. Penanggung Jawab  

Penanggung jawab dari kegiatan Peningkatan layanan peserta didik/siswa: 
1) Pengarah   :Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
2) Penanggung Jawab :Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Dikmen  
3) Koordinator   :Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kerja Sama 
4) Ketua    :Manager Layanan Peserta Didik  
5) Anggota   :Kasubbag TU Direktorat Pembinaan SD,SMP, SMA, 

                               SMK dan PKLK 

2. Layanan Satuan Pendidikan 

Permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum baiknya kualitas layanan satuan pendidikan. Beberapa 
langkah untuk dapat meningkatkan kualitas layanan  satuan pendidikan diantaranya mempercepat peningkatan 
taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh 
layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial-ekonomi, 
antarwilayah dan antar jenis kelamin dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang 
mampu. 

Dari sisi lingkungan strategis, Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati “bonus demografi”, yaitu 
percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya 
rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur 
ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply), tabungan 
(saving), dan kualitas manusia (human capital). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati 



 

 

batas di bawah 50% pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9% antara tahun 2028 dan 2031. 
Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional 
khususnya kawasan ASEAN. Apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi tidak akan 
dapat diraih. Bahkan, hal itu dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan misalnya konflik sosial, 
pengangguran dan kriminalitas. 

Kemdikbud perlu menyusun suatu model peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan baik dasar dan menengah 
untuk memastikan bahwa seluruh bonus demografi mendapat layanan pendidikan baik pendidikan dasar mulai dari 
SD, SMP dan pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK serta Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. 

Dalam  rangka  menyelenggarakan  dan  mengelola sistem  pendidikan  nasional,  Kementerian Pendidikan  dan 
Kebudayaan  perlu mengembangkan  dan  melaksanakan sistem  informasi  pendidikan nasional  yang  memuat  
basis data  pendidikan  yang  berbasis  teknologi informasi  dan komunikasi. 

Untuk  mewujudkan  basis  data  pendidikan  yang relasional sehingga mampu menghasilkan data untuk tiap 
entitas  pendidikan,  serta  menampung  dan mengintegrasikan  semua  data  yang  dihasilkan  dari kegiatan  
pengumpulan  data, maka dikembangkan Sistem Pendataan Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat 
Dapodik. Sistem Pendataan Dapodik pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya 
disebut Sistem Pendataan Dapodikdasmen. 

Sistem Pendataan Dapodikdasmen memiliki tujuan mewujudkan  basis  data  tunggal  sehingga  dapat  tercipta tata  
kelola  data  pendidikan  yang  terpadu  dan menghasilkan  data  yang  representatif  untuk  memenuhi kebutuhan  
Kementerian  dan  pemangku  kepentingan lainnya. 

 

Saat Dapodik dikembangkan untuk digunakan di setiap sekolah, selain aplikasi berbasis desktop juga diadakan 
aplikasi berbasis smartphone yang manfaatnya ialah untuk melakukan verifikasi data. Saat itu direncanakan bahwa 
akan dilakukan verifikasi data oleh tim survey yang dikerahkan oleh kemdikbud. Pada perkembangannya karena 
keterbatasan anggaran untuk menurunkan petugas verifikasi maka kegiatan verifikasi menggunakan aplikasi 
berbasis smartphone ini tidak jadi dilaksanakan. Salah satu kendalanya saat itu karena tidak adanya anggaran untuk 
menggaji petugas survey dan melaksanakan pengadaan smartphone. 

Sistem Takola Sarpras SD dikembangkan dengan konsep untuk menghidupkan kembali verifikasi Data Dapodik 
seperti waktu didesain di awal, dengan pertimbangan bahwa saat ini teknologi smartphone sudah lebih maju dan 
harganya sudah cukup terjangkau. Mengikuti pemanfaatan Dapodik yang selama ini sudah sukses meningkatkan 
kualitas data maka dibuatlah sistem penyaluran bantuan pemerintah untuk sarpras SD dengan berdasarkan pada 
Dapodik dengan verifikasi dengan aplikasi yang dikembangkan sebagai bagian dari Sistem Takola. 

Dapodik juga dimanfaatkan untuk mendata jumlah Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) yang merupakan satuan 
pendidikan yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan asing sesuai dengan Permendikbud nomor 31 tahun 
2014. Data tersebut meliputi data siswa, data pendidik dan tenaga kependidikan. Perizinan SPK sebelumnya 
dilakukan secara manual menggunakan berkas pengajuan berupa hard copy. Tahun 2018, Sistem perizinan SPK 
Pendidikan Dasar Dan Menengah dirancang secara online dan dibangun berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal 
Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 407/D/PP/2015 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama 
Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan 
Lembaga Pendidikan Di Indonesia. 

a. Capaian Tahun 2017 

Sampai dengan saat ini, pencapaian hasil Reformasi Birokrasi tahun 2017 yang terkait dengan Bidang 
Layanan Satuan Pendidikan yaitu tercapainya Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas 
melalui: 
1) Peningkatan layanan distribusi data tahun 2017 untuk program  BOS, PIP, Bantuan Sarana dan 

Prasarana, Aneka Tunjangan Guru, Kurikulum 2013, dan Ujian Nasional; 

2) Peningkatan kualitas data pokok pendidikan melalui proses verifikasi dan validasi oleh LPMP; 



 

 

3) Sosialisasi Sistem Pendataan Dapodikdasmen tahun 2017 pada LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan 
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  di seluruh Indonesia, sebagai bahan sosialisasi pada satuan 
pendidikan; 

4) Peningkatan kualitas sistem pengumpulan data pokok pendidikan dengan inovasi user interface, 
peningkatan security aplikasi front-end dan penambahan kekuatan server; 

5) Penambahan atribut dan referensi data dari Direktorat teknis pada sistem pendataan  terkait dengan 
entitas pendidikan yang menjadi bahan kebijakan seperti komite sekolah, validasi ketentuan PPDB, dan 
perubahan referensi kurikulum 2013 untuk jenjang SMK; 

6) Peningkatan kualitas layanan helpdesk Dapodik baik berupa layanan langsung di Unit Layanan Terpadu 
(ULT) dan layanan online; 

7) Penguatan prosedur operasional Standar (POS) Sistem Pendataan Dapodik;  

8) Pengembangan e-rapor untuk pengelolaan hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan; dan 

9) Reformasi tata kelola berbasis e-government. 

Di samping berbagai capaian yang berhasil diperoleh pada tahun 2017, terdapat permasalahan utama yang 
menjadi kendala yang perlu penanganan lebih lanjut sebagai berikut: 
1) Dapodikdasmen memiliki kendala yaitu akses internet belum merata khususnya bagi satuan pendidikan 

tanpa teknologi yang berada di daerah terpencil dan tertinggal. 

2) Kekuatan Server Dapodikdasmen perlu ditambah untuk memenuhi perkembangan kebutuhan transaksi, 
distribusi, dan penyimpanan data. 

3) Diperlukan peningkatan strategi pemanfaatan data pokok pendidikan sebagai acuan data perencanaan 
program Kemendikbud. 

b. Rencana Tahun 2018 

Program kerja Bidang Peningkatan Kualitas Layanan satuan pendidikan yang akan dilaksanakan pada tahun 
2018 yaitu sebagai berikut: 

1. Pemutakhiran sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah; 

2. Pemutakhiran sistem Data Tata Kelola Pendidikan Dasar (Takola); 

3. Pembangunan sistem perizinan SPK online. 

c. Kriteria Keberhasilan 

Program Reformasi Birokrasi bidang Peningkatan Kualitas Layanan Satuan Pendidikan diharapkan memiliki 
dampak positif terhadap layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada masyarakat. Kriteria 
keberhasilan bidang Peningkatan Kualitas Layanan Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:   

1. Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang mutakhir; 

2. Sistem Data Tata Kelola Pendidikan Dasar (Takola) yang mutakhir; 

3. Sistem perizinan SPK online telah dibangun. 

 

d. Agenda Prioritas 

Kegiatan yang menjadi prioritas Kemdikbud dalam rangka peningkatan Peningkatan Kualitas Layanan Satuan 
Pendidikan saat ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah; 



 

 

2. Melakukan pemutakhiran Data Tata Kelola Pendidikan Dasar (Takola); 

3. Membangun Sistem perizinan SPK online. 

 

e. Waktu dan Tahapan Kerja 

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja kegiatan Bidang peningkatan layanan satuan pendidikan 
direncanakan dirancang setiap tahunnya mulai tahun 2015—2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

NO 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

OUTPUT TAHAPAN KERJA 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Pemutakhiran 

sistem Data 
Pokok 
Pendidikan 
Dasar dan 
Menengah 

Termutakhirka
nnya sistem 
Data Pokok 
Pendidikan 
Dasar dan 
Menengah 

a Pengumpulan 
Data Pokok 
Pendidikan Dasar 
dan Menengah 
koordinasi dengan 
sekolah dan Dinas 
Pendidikan 
Prop/Kab/Kota  

     

       

2. Pemutakhiran 
sistem Data 
Tata Kelola 
Pendidikan 
Dasar (Takola) 

Termutakhirka
nnya sistem 
Data Tata 
Kelola 
Pendidikan 
Dasar 
(Takola) 

a Pengumpulan 
Data Pokok 
Pendidikan Dasar 
dan Menengah 
koordinasi dengan 
sekolah dan Dinas 
Pendidikan 
Prop/Kab/Kota 

     

       

3. Membangun 
Sistem perizinan 
SPK online 

Sistem 
perizinan SPK 
Online 

a Pembangunan 
sistem      

       

     b Sosialisasi system 
perizinan online      

       

     c Peluncuruan 
system perizinan 
SPK Online 

     
       

     d Evaluasi system 
perizinan SPK 
Online 

     
       

 

 

 

f. Penanggung Jawab 

Penanggung jawab dari kegiatan Peningkatan layanan satuan pendidikan: 

1) Pengarah : Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

2) Penanggung Jawab : Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Dikmen 

3) Koordinator : Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kerja Sama 

4) Ketua : Manajer Layanan Satuan Pendidikan 



 

 

5) Anggota : Kasubbag TU Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA, SMK, 
dan PKLK 

 

3. Layanan Substansi Pendidikan 

3.1. Program Kerja Layanan Substansi di Pusat Penilaian Pendidikan  

Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian 
kompetensi siswa Indonesia secara nasional. Dalam konteks penilaian (asesmen), pelaksanaan UN tidak 
terlepas dari rangkaian kegiatan penilaian (asesmen) yang dilakukan oleh pendidik dan satuan 
pendidikan. Penilaian oleh pendidik dilakukan di dalam kelas (classroom based assessment) yang 
tujuannya untuk mengukur daya serap siswa terhadap materi pelajaran dan sekaligus memperbaiki proses 
pembelajarannya, sedangkan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan bertujuan untuk mengukur 
keberhasilan pencapaian kompetensi siswa dalam waktu tertentu dalam bentuk ujian semester atau 
menentukan kelulusan siswa dari satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah (school leaving exam). 
Pelaksanaan UN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang 
Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahannya 
merupakan penilaian hasil belajar siswa yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan 
secara nasional pada mata pelajaran tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. 

Ditinjau dari skala pelaksanaannya, UN merupakan kegiatan penilaian berskala nasional yang melibatkan 
banyak pihak. Tidak kurang dari 90.000 satuan pendidikan mengikuti UN dan lebih dari 7.000.000 
peserta didik (jenjang SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK) menjadi peserta UN. Ditambah lagi dengan 
keterlibatan guru sekitar 700.000 orang sebagai pengawas ujian. Dengan demikian UN dapat dianggap 
sebagai salah satu hajat nasional dalam bidang pendidikan di negara kita. Dengan melihat besarnya unsur 
yang terlibat dalam UN, menjadikan sebuah tuntutan bahwa UN harus dilaksanakan secara baik dan 
profesional. Di dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 66 disebutkan bahwa UN harus dilaksanakan 
secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip penilaian tersebut menjadikan landasan 
utama dalam pelaksanaan UN. Namun demikian, berdasarkan pengalaman yang terjadi sebelumnya, 
dalam pelaksanaan UN masih ditemukan fenomena kecurangan dan kebocoran soal ataupun kunci 
jawaban UN. Hal ini disebabkan oleh belum dapat dilaksanakannya UN secara obyektif, dan akuntabel 
yang saat itu UN masih dominan menggunakan UN berbasis kertas dan pensil (UNKP). Pada sisi lain 
kita dapat melihat bahwa pelaksanaan UNKP membutuhkan biaya dan bahan baku kertas yang sangat 
mahal. Untuk setiap tahunnya apabila UN mengggunakan kertas tidak kurang dari 35 juta eksemplar 
kertas dibutuhkan untuk mencetak naskah soal ujian. Hal ini menjadi faktor pemborosan karena naskah 
soal berupa kertas tersebut yang sudah digunakan untuk UN harus dimusnahkan. Apabila kertas tersebut 
dikonversikan dengan bahan mentahnya berupa kayu, maka dapat dihitung berapa ribu batang kayu yang 
diperlukan untuk penyediaan bahan pembuatan kertas ujian. Berdasarkan kondisi ini, penggunaan bahan 
kertas untuk naskah ujian dipandang sudah kurang relevan lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (IPTEK).  

Berdasarkan hal tersebut di atas, sejak tahun 2015 Kemendikbud mulai melaksanakan kebijakan Ujian 
Nasional Berbasis (UNBK) sebagai salah satu solusi untuk dapat melaksanakan UN secara obyektif dan 
akuntabel. Melalui pelaksanaan UNBK diharapkan UN dapat diikuti oleh peserta didik secara jujur dan 
obyektif karena soal-soal dalam UNBK dirancang sedemikian rupa secara acak dan terenkripsi sehingga 
sulit sekali untuk dibocorkan sebelum pelaksanaan ujian. UNBK merupakan sistem ujian nasional yang 
diyakini efektif untuk mengukur mutu pendidikan karena dapat membentuk perilaku jujur (sekolah 
sebagai zona integritas), hasilnya menggambarkan kemampuan siswa yang sebenarnya, dan dapat 
dijadikan dasar pemetaan mutu pendidikan yang obyektif. Di samping itu UNBK merupakan sistem 
ujian yang sesuai dengan IPTEK yang saat ini sedang berkembang pesat. 

Reformasi birokrasi pada Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemendikbud  tahun 2017 dalam 
wilayah peningkatan kualitas layanan publik Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 
adalah sbb: 



 

 

 Peningkatan Kredibilitas Ujian Nasional melalui UNBK dengan cara melaksanakan ujian nasional 
yang berintegritas (menghindari kecurangan). 

 Menghilangkan mata rantai pendistribusian naskah soal UN yang panjang dari percetakan sampai 
ke satuan pendidikan dengan cara melakukan sinkronisasi (download) soal dan naskah soal sudah 
berada di dalam server sekolah 3 hari sebelum pelaksanaan ujian. 

 Pengamanan soal UN lebih mudah karena soal yang tersimpan dalam server sekolah sudah 
dienkripsi dan dikunci dan hanya  bisa terbuka saat ujian melalui TOKEN yang dirilis 10 menit 
sebelum ujian. 

 Soal UNBK diberikan secara acak (random) pada setiap peserta sehingga Hasil UN 
menggambarkan tingkat kemampuan yang lebih objektif karena hampir tidak ditemukan pola 
jawaban yang sama pada setiap peserta. 

 Adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penilaian yaitu berupa penggunaan 
komputer, program aplikasi, dan jaringan internet dalam pelaksanaan UNBK. 

 Proses penskoran dan pengolahan hasil UNBK lebih cepat karena hasil jawaban peserta ujian tidak 
melalui proses pemindaian (scanning) tetapi hasil ujian langsung diunggah (upload) setelah setiap 
sesi ujian berkahir. 

 Helpdesk kabupaten/kota dan provinsi dilibatkan secara optimal untuk membantu proktor dan 
teknisi sekolah yang mengalami kesulitan teknis saat ujian. 

 Proses sinkronisasi (download) soal dari server pusat ke server sekolah lebih cepat setelah adanya 
penyempurnaan aplikasi dan penambahan outlet sinkronisasi pada server admin. 

 Program aplikasi UNBK disempurnakan dengan mengubah fasilitas program berbasis desktop 
menjadi berbasis web (web service). 

 Program aplikasi UNBK lebih mudah dioperasikan (user friendly) oleh proktor dan peserta ujian. 

 

a. Capaian Tahun 2017 

Capaian pelaksanaan UNBK Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

1) Dari target satuan pendidikan yang diharapkan (11.000 satuan pendidikan), pada UNBK 
2017 telah tercapai sejumlah 30.441 satuan pendidikan yang melaksanakan UNBK dengan 
rincian:  
a) SMP/MTs sebanyak 11.052 satuan pendidikan; 
b) SMA/MA sebanyak 9.591 satuan pendidikan; dan 
c) SMK sebanyak 9.798 satuan pendidikan. 

2) Peserta didik yang mengikuti UNBK 2017 adalah sejumlah 3.640.961 orang dengan rincian:  
a) siswa SMP/MTs sebanyak 1.340.961 orang; 
b) siswa SMA/MA sebanyak 1.138.332 orang; dan 
c) siswa SMK sebanyak 1.116.668 orang. 

3) Infrastruktur sekolah berupa server lokal yang digunakan dalam pelaksanaan UNBK 2017 
adalah sebanyak 66.344 unit. 

4) Helpdesk UNBK yang terlibat dalam pelaksanaan UNBK 2017 sebanyak 1.473 orang yang 
terdiri dari: 
a) Helpdesk tingkat provinsi sebanyak 334 orang; 
b) Helpdesk tingkat kabupaten/kota sebanyak 1.473 orang; dan 
c) Helpdesk protor dan teknisi nasional sebanyak 26 orang. 
 

b. Rencana Tahun 2018 

Pada tahun 2018 ada lima rencana aksi yang diprogramkan untuk pelaksanaan UNBK Tahun 2018 
yaitu:  

1) Peningkatan keterampilan teknis proktor dan teknisi melalui kegiatan pelatihan tim teknis 
UNBK; 

2) Melaksanakan simulasi ujian secara bertahap; 



 

 

3) Penguatan peran helpdesk UNBK di tingkat kab/kota dan provinsi; 
4) Pendampingan pelaksanaan UNBK di pusat;  
5) Pengolahan hasil UNBK dan pengumuman hasil secara online; dan 
6) Pelaksanaan UN di satuan pendidikan menengah menuju UNBK 100 persen. 

c. Kriteria keberhasilan 

Kriteria untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan rencana aksi dari masing-masing kegiatan 
ditetapkan indikator keberhasilan sebagai berikut: 

Kriteria Keberhasilan UNBK Tahun 2018 

No Program/Kegiatan Indikator Keberhasilan Target 2018 

1 Peningkatan keterampilan teknis proktor dan 
teknisi melalui kegiatan pelatihan tim teknis 
UNBK 

UNBK terlaksana secara efektif 
di setiap satuan pendidikan 
pelaksana UNBK sesuai dengan 
jadwal yang telah ditentukan 

Proktor dan teknisi 
terampil menjalankan 
aplikasi UNBK 

2 Melaksanakan simulasi ujian secara bertahap. 1. Proktor, teknisi, 
mengenali dan menguasai 
sistem aplikasi UNBK 

2. Peserta ujian dapat 
melakukan login, 
mengerjakan soal, logout, 
dan mengakhiri ujian 
menggunakan aplikasi 
UNBK  

 
 

1. Proktor, teknisi, dan    
siswa familiar dengan 
aplikasi UNBK untuk 
mengerjakan soal 

3 Penguatan peran helpdesk UNBK di tingkat 
kab/kota dan provinsi. 

Helpdesk UNBK dapat 
membantu proktor/teknisi 
dalam mengatasi kendala teknis 
saat ujian 

Di setiap kab/kota dan 
provinsi terbentuk helpdesk 
UNBK 

4 Pelaksanaan UN di satuan pendidikan 
menengah menuju UNBK 100 persen  

Semua sekolah menengah 
melaksanakan UN dengan 
moda UNBK, kecuali daerah-
daerah tertentu  

SMA = 100% UNBK 
MA = 100% UNBK 
SMK = 100% UNBK 
SMP = 70% UNBK 
MTs = 70% UNBK  

5 Pendampingan pelaksanaan UNBK di pusat. Pendampingan pelaksanaan 
UNBK di pusat. 

Kendala teknis yang dialami 
sekolah dapat diatasi oleh 
helpdesk kab/kota atau 
provinsi. Sedangkan posko 
pusat hanya mengatasi 
kendala teknis yang sifatnya 
khusus. 

6 Pengolahan hasil UNBK dan pengumuman 
hasil secara online 

Hasil ujian diumumkan melalui 
web UNBK 

Peserta ujian dapat melihat 
hasil UNBK secara online 

 

d. Agenda Prioritas 

Berdasarkan kriteria keberhasilan di atas, agenda prioritas yang akan dilakukan dalam program 
Quick Wins tahun 2018 adalah mendorong stakeholder pendidikan dari tingkat pusat sampai ke 
daerah untuk berupaya mewujudkan UNBK menuju 100 persen dengan cara melengkapi sarana 
prasarana yang masih kurang atau dengan melaksanakan kebijakan resources sharing antar satuan 
pendidikan atau dengan lembaga lainnya. 

e. Waktu pelaksanaan dan Tahapan kegiatan 

Kegiatan prioritas yang diagendakan dalam Kegiatan Penyelenggaraan UNBK  Tahun 2017 adalah 
sebagai berikut:  



 

 

No Target Kegiatan Deskripsi Waktu Pelaksanaan 

1 
Peningkatan keterampilan teknis 
proktor dan teknisi melalui kegiatan 
pelatihan tim teknis UNBK 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan 
pembekalan teknis pelaksanaan UNBK kepada 
proktor/teknisi sekolah, tim teknis kab/kota, 
dan tim teknis propinsi  

Januari 2018 

2 Pelaksanaan simulasi ujian secara 
bertahap. 

Kegiatan dimaksudkan untuk memberikan 
pengalaman praktis kepada proktor, teknisi, 
dan peserta ujian agar mengenali dan familiar 
dengan aplikasi UNBK 

Feb - Maret 2018 

3 Penguatan peran helpdesk UNBK di 
tingkat kab/kota dan provinsi 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
keterampilan dan peranan helpdesk dalam 
membantu protor/teknisi sekolah yang 
mengalami kesulitan teknis pada saat ujian 

Feb - Maret 2018 

4 Pelaksanaan UN di satuan pendidikan 
menengah menuju UNBK 100 persen 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memotivasi 
satuan pendidikan dan pemerintah daerah 
untuk berupaya melaksanakan ujian secara 
obyektif melalui UNBK 

April - Mei 2018 

5 Pendampingan pelaksanaan UNBK di 
pusat. 

Tim teknis pusat dapat memastikan bahwa 
setiap sekolah dapat melaksanakan UNBK 
dengan baik 
Kendala teknis yang dialami sekolah dapat 
diatasi oleh helpdesk kab/kota atau provinsi, 
sedangkan posko pusat hanya mengatasi 
kendala teknis yang sifatnya khusus. 

April - Mei 2018 

6 Pengolahan hasil UNBK dan 
pengumuman hasil secara online 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan 
pelayanan informasi yang baik kepada peserta 
ujian dengan memanfaatkan fasilitas web 
UNBK 

Mei- Juni 2018 

 

f. Penanggung Jawab 

Penanggung jawab penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) adalah Kepala 
Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud. 

 

3.2. Program Kerja Layanan Substansi di Pusat Kurikulum dan Perbukuan 

Esensi dari rencana kegiatan kerja pada tahun 2018 di Bidang Peningkatan Layanan Substansi 
Pendidikan adalah: (1) memastikan bahwa pada tahun 2018 semua guru telah dilatih tentang Kurikulum 
2013, (2) memastikan bahwa pada tahun 2018 Kurikulum 2013 yang sedang diimplementasikan 
berjalan dengan baik, dan (3) memastikan bahwa melalui kajian-kajian akan tersaji informasi perangkat 
pendukung kurikulum ke depan.  

Bertitik tolak dari kerangka pikir tersebut, maka bidang Peningkatan Layanan Substansi Pendidikan 
merencanakan program kegiatan sebagai berikut. 

a. Capaian Tahun 2017 

Capaian Layanan Substansi Pendidikan Dapat Digambarkan Meliputi Tiga Program, yaitu:  

1) melakukan perubahan dan pemutakhiran Kurikulum 2013; 

2) melaksanakan layanan pelatihan Kurikulum 2013, dan  

3) pengimplementasian Kurikulum 2013. 

b. Rencana Tahun 2018 

1) Menyajikan Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu 
Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 



 

 

Perangkat Kurikulum 2013 (baik sebelum maupun sesudah mengalami perubahan) mencakup 
beberapa dokumen, yaitu terdiri atas: 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Kerangka Dasar 
Kurikulum, 3) Struktur Kurikulum, 4) Silabus, 5) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 6) Buku 
Pedoman, dan 7) Buku Teks Pelajaran. Pada perubahan dan pemutakhiran Kurikulum 2013 
yang telah dilaksanakan, penamaan kurikulum, Standar Kompetensi Lulusan dan kerangka 
dasar kurikulum tidak mengalami perubahan. Sedangkan pada struktur kurikulum terjadi 
perubahan, khususnya penataan ulang Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan silabus. 
Demikian pula pada konteks pembelajaran, penilaian, dan buku teks pelajaran juga terdapat 
penyesuaian-penyesuaian. Dengan demikian, tiga isu krusial tentang hasil perbaikan kurikulum, 
yakni 1) perubahan nama kurikulum, 2) perubahan nama mata pelajaran, dan 3) jumlah jam 
pelajaran  tidak mengalami perubahan. Semangat itu, diperkuat data dari keterlibatan penulis 
pada pembahasan perbaikan Kurikulum 2013 sejak bulan November 2015 menunjukkan 
gambaran tidak ada kemauan kebijakan yang akan mengubah, terutama Standar Kompetensi 
Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI) sebagai organisasi pengikat, dan kerangka dasar dan 
struktur kurikulum. 

Paling tidak terdapat dua landasan sebagai rujukan untuk mengadakan perubahan dan 
pemutakhiran Kurikulum 2013 yang telah dilaksanakan secara bertahap bagi 6.221 sekolah 
pada tahun 2013, yaitu 1) Surat Edaran Mendikbud Republik Indonesia Nomor 
179342/MPK/KR/2014 Perihal Pelaksanan Kurikulum 2013 (Anonimous, 2014), dan 2) 
Permendikbud Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan 
Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 (Kemdikbud, 2014a). Dalam dua peraturan 
perundang-undangan tersebut tersirat bahwa Kurikulum 2013 yang telah diimplementasikan 
perlu diperbaiki karena terdapat ketidakselarasan antara ide dengan desain kurikulum hingga 
soal ketidakselarasan gagasan dengan isi buku teks, dan ketidakselarasan gagasan pembelajaran 
dengan implementasinya. Sinyal tersebut tampaknya akan mewarnai hasil perbaikan, yang 
mengarah pada perubahan dan pemutakhiran Kurikulum 2013 yang ditugaskan kepada Pusat 
Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk). 

Dengan penugasan seperti itu, maka Puskurbuk menyelenggarakan berbagai pertemuan dengan 
melibatkan beragam profesi untuk kajian-kajian. Simpulannya, bahwa perubahan dan 
pemutakhiran Kurikulum 2013 diperlukan karena ada beberapa permasalahan, yaitu: 1) 
ketidakselarasan antara KI-KD dengan silabus dan buku, 2) kompleksitas pembelajaran dan 
penilaian pada sikap spiritual dan sikap sosial, 3) pembatasan kemampuan siswa melalui 
pemenggalan taksonomi proses berpikir antarjenjang, dan 4) penerapan proses berpikir 5M 
(mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/eksperimen, mengolah informasi/asosiasi, 
dan mengomunikasikan) sebagai metode pembelajaran yang bersifat prosedural dan mekanistik 
sehingga terkesan kaku. Berdasarkan hal itu, maka perubahan dan perbaikan kurikulum 
mencakup: koherensi KI-KD dan penyelarasan dokumen; penataan kompetensi sikap spiritual 
dan sikap sosial pada semua mata pelajaran; penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh 
pemenggalan taksonomi proses berpikir;  dan pemberian ruang kreatif kepada guru dalam 
mengimplementasikan kurikulum. 

Secara skematik cakupan substansi perubahan dan pemutakhiran Kurikulum 2013 dapat 



 

 

dilihat pada Gambar 1 berikut ini. 

 

    Sumber: Kemdikbud. 2016b. Modul 1.2  Bahan Pelatihan Kurikulum 2013. 

    Gambar 1. Skema Substansi Perubahan dan Pemutakhiran Kurikulum 2013 

Secara programatik perubahan dan pemutakhiran Kurikulum 2013 dapat dikategorisasikan ke 
dalam penyelarasan: 1) kompetensi inti, 2) kompetensi dasar, 3) silabus, 4) rencana 
pelaksanaan pembelajaran, 5) pembelajaran, 6) penilaian, dan 7) buku teks pelajaran. Dengan 
demikian, dapat dimaknai bahwa perbaikan Kurikulum 2013 tidak membongkar secara 
keseluruhan dimensi kurikulum tetapi hanya sebagian semata. Hal ini juga dikuatkan oleh 
pendapat para ahli kurikulum bahwa perbaikan kurikulum dapat didasarkan pada kurikulum 
yang masih berlaku (Pinar, 2012; Oliva, 2013). Berkait dengan pemutakhiran suatu kurikulum, 
Lucas dan Rawlins (2015) memperkenalkan model Pendekatan Revisi Kurikulum Komunikasi 
Bisnis dengan istilah “kompetensi pivot”, yaitu bukan penciptaan kembali kurikulum 
melainkan telaah posisi disiplin pengetahuan dan praktik terbaik dalam kerangka yang jelas, 
mudah diingat, dan berorientasi profesional untuk membantu siswa membangun kompetensi 
komunikasi yang dapat diaplikasikan di berbagai situasi bisnis merupakan hal yang penting. 
Kajian ini mengindikasikan bahwa bukan merombak kurikulum yang diutamakan tetapi 
penataan kompetensi yang dibutuhkan yang menjadi prioritasnya. 

Sebagus apa pun dokumen kurikulum manakala pengimplementasiannya kurang bagus maka 
hasilnya pasti juga kurang bagus. Karenanya, pemutakhiran berkait dengan pengimplementasian 
Kurikulum 2013 harus memastikan terjadinya keselarasan antara dokumen kurikulum (plan 
curriculum), pembelajaran (taught curriculum), dan hasil belajar (learned curriculum). Dengan 
demikian, antara KI-KD, silabus, buku teks pelajaran, pembelajaran, dan penilaian hasil belajar 
harus selaras. Untuk itu, perbaikan dokumen kurikulum antara lain: penyelaraskan KI-KD, 
silabus, dan buku teks pelajaran; kesinambungan keluasan-kedalaman KD (scope) dan urutan 
(sequence) secara vertikal (kelas I sampai dengan XII); keselarasan keluasan-kedalaman KD 
(scope) dan urutan (sequence) secara horizontal (antarmata pelajaran) mesti tampak tersurat. 

 

a. Perubahan dan Pemutakhiran Kompetensi Inti 

Ide kurikulum berkait dengan ruh Kompetensi Inti tidak mengalami perubahan. Yang ada 
adalah penyelarasan KD dan penataan sikap spiritual dan sikap sosial terhadap mata 
pelajaran. Perubahan dan pemutakhiran pada dua kompetensi inti, yakni kompetensi sikap 
spiritual dan sikap sosial adalah menyelaraskan KI-KD-nya pada semua mata pelajaran, 
kecuali KI-KD untuk dua mata pelajaran Pendidikan Agama-Budi Pekerti dan mata 
pelajaran PPKn. Pada kedua mata pelajaran tersebut, kompetensi sikap spiritual dan sikap 
sosial dilaksanakan melalui pembelajaran langsung (direct teaching) dan tidak langsung 
(indirect teaching). Pemutakhiran Kurikulum 2013 menetapkan bahwa KI-1 dan KI-2 
tidak dijabarkan ke dalam KD, kecuali mata pelajaran Agama dan Budi Pekerti dan PPKn. 
Hal tersebut berimplikasi bahwa kompetensi inti pada kedua mata pelajaran tersebut 
memiliki turunan KD, misalnya kompetensi sikap spiritual (KI-1) turunan KD-nya mulai 
dari KD-1.1; KD-1.2; KD-1.3 dan seterusnya. Sedangkan kompetensi sikap sosial (KI-2) 
juga memiliki turunan KD, mulai KD-2.1; KD-2.2; KD-2.3 dan seterusnya. Kedua 
kompetensi sikap tersebut diperlukan pembelajaran langsung dengan penekanan dan 
penguasaan konsep dan/atau perubahan perilaku dengan pendekatan deduktif. 

Sementara itu, pada mata pelajaran selain Pendidikan Agama-Budi Pekerti dan mata 
pelajaran PPKn, pembelajaran kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial dilaksanakan 
melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching). Dengan kata lain, KI-1 (sikap 
spiritual) dan KI-2 (sikap sosial) tidak memiliki turunan KD tetapi menjadi payung dalam 
proses pembelajaran kompetensi dasar KI-3 (pengetahuan) dan KI-4 
(keterampilan/kecakapan). 



 

 

b. Perubahan dan Pemutakhiran Kompetensi Dasar 

Pada dokumen Kurikulum 2013 sebelum pemutakhiran, rumusan penulisan KD dibatasi 
oleh taksonomi, seperti di SD hanya sampai pada tingkat memahami, SMP sampai tingkat 
menerapkan, dan di SMA sampai tingkat membuat/mencipta. Demikian pula pola 
dimensi kategori pengetahuan, di SD hanya sampai konseptual, SMP sampai prosedural, 
dan SMA metakognitif. Pola penataan seperti ini berdampak pada proses pembelajaran, di 
mana seolah-seolah siswa cukup sampai pada berpikir tingkat rendah, yaitu memahami, 
sedangkan berpikir tingkat tinggi baru akan diterapkan pada level SMA. Hal ini tidak 
sejalan dengan prinsip belajar berkelanjutan dan berlangsung secara kontinum. Karena itu, 
pada dokumen perubahan dan pemutakhiran, tidak ada lagi pembatasan berdasarkan 
taksonomi tersebut. 

Proses perubahan dan pemutakhiran kompetensi dasar menggunakan prinsip bahwa KD 
bersifat dapat dipelajari (learnable), dapat diajarkan (teachable), dapat diukur 
(measurable), dan layak dipelajari (worth to learn). Lingkup kompetensi dan materi yang 
dirumuskan dalam KD mudah dipelajari oleh siswa sesuai dengan tingkat perkembangan 
psikologis dan aspek pedagogis. Lingkup kompetensi dan materi yang dirumuskan pada 
KD mudah diajarkan oleh guru sesuai dengan gaya belajar siswa, karakteristik mata 
pelajaran, karakteristik kompetensi, dan sumber belajar yang ada di lingkungan. 
Kompetensi dan materi yang diajarkan terukur melalui indikator yang mudah dirumuskan 
dan layak dilaksanakan. Kompetensi dan materi yang diajarkan mempunyai kebermaknaan 
bagi siswa sebagai bekal kehidupan. 

Kompetensi Dasar, merupakana kriteria capaian pembelajaran suatu mata pelajaran atau 
muatan yang pada akhirnya berujung secara praksis dikembangkan secara potensial-aktual 
sehingga menjadi kompetensi-kompetensi (sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan 
keterampilan)  siswa melalui proses belajar, pembelajaran, serta kehidupan nyata. 
Perubahan dan pemutakhiran rumusan KI-KD untuk KI-3 (kompetensi pengetahuan) dan 
KI-4 (kompetensi keterampilan) menggunakan landasan pengembangan tujuan menurut 
Anderson dan Krathwohl (2001). Menurut Anderson dan Krathwohl, penulisan tujuan 
pembelajaran dalam bentuk kompetensi merupakan perpaduan/pertemuan antara sumbu 
X sebagai dimensi proses kognitif/berpikir dan dimensi kategori pengetahuan. Dimensi 
proses kognitif/berpikir  dimulai dari proses kognitif tingkat rendah (low order thinking) 
sampai tingkat tinggi (high order thinking), yaitu mengingat, memahami, menerapkan, 
menganalisis, mengevaluasi, dan membuat/mencipta. Sedangkan dimensi kategori 
pengetahuan, yaitu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif (lihat 
Tabel 1). 

               Tabel 1. Dimensi Proses Kognitif/Berpikir dan Dimensi Kategori Pengetahuan 

 Remember) Understand Apply Analyze Evaluate Create 
(Factual  
Knowledge  

List  
 

Summarize  
 

Classify  
 

Order  
 

Rank  
 

Combine  
 

(Conceptual  
Knowledge  

Describe Interpret  
 

Experiment  
 

Explain  
 

Assess  
 

Plan  
 

(Procedural  
Knowledge  

Tabulate  
 

Predict  
 

Calculate  
 

Differentiate  
 

Conclude  
 

Compose  
 

(Metacognitive 
Knowledge 

Appropriate  
Use  

Execute  
 

Construct  
 

Achieve  
 

Action  
 

Actualise 

Kategori 
Pengetahuan 

Dimensi Proses Berpikir 

Sumber: Anderson’s et al. (2001) Cognitive Revised Domain 

Pada pemutakhiran Kurikulum 2013 penyusunan KD pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah tidak dibatasi lagi oleh tingkatan taksonomi. Dengan demikian, pada sekolah 

dasar, misalnya siswa juga dapat membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi (high 



 

 

order thinking skill) dengan berbagai kategori pengetahuan dari mulai pengetahuan 

sederhana sampai dengan pengetahuan yang kompleks. Sementara itu, pada tingkat 

sekolah menengah siswa juga dapat membangun pemahaman pengetahuan faktual sesuai 

dengan karakteristik mata pelajaran dan materi pembelajaran. Semakin tinggi tingkatan 

kelas, kemampuan siswa dibedakan pada kompleksitas jenis pengetahuan. Karenanya, akan 

semakin mendalam pula cakupan pengetahuan yang akan dikuasai oleh siswa sesuai 

dengan tingkatan perkembangan usia mereka.  

Pola penulisan satu KD disusun oleh dua unsur, unsur pertama adalah kata kerja yang 
menunjukkan tingkatan berpikir  dan tingkatan kecakapan, yaitu mengingat, memahami, 
menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, serta unsur ke dua, yaitu kata 
benda atau kata kerja yang terdiri dari berbagai jenis pengetahuan antara lain: pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang diharapkan dicapai atau dibentuk 
oleh siswa. Penggambaran ini sangat diperlukan dalam pengorganisasian kurikulum 
(curriculum organization) yang dimutakhirkan untuk mengatur konsistensi dan koherensi 
setiap mata pelajaran atau muatan untuk menerapkan kriteria: lingkup isi (scope and 
depth), urutan (sequence), keberlanjutan (continuity), dan keterintegrasian (integration) 
secara sistemik  internal mata pelajaran dan eksternal antarmata pelajaran, dan secara 
holistik/utuh dalam suatu jenis/satuan pendidikan. Penataan tersebut secara grafis dapat 
difisualkan pada Gambar 2 berikut ini. 

Sumber: Kemdikbud. 2016b. Modul 1.2 Bahan Pelatihan Kurikulum 2013 

Gambar 2. Perbedaan Penataan KD Sebelum dan Sesudah Pemutakhiran 

Dengan merujuk pada Gambar 2 maka gradasi dan keselarasan dalam pengorganisasian 
KD dapat digambarkan pada Gambar 2. Di mana semakin kompleks tingkat proses 
berpikir yang disajikan KD (kata kerja) akan semakin dalam pula pengetahuan (kata 
benda) yang diharapkan untuk mencapai kompetensi. Karena memang revisi taksonomi 
Bloom menurut Anderson dan Krathwohl (2001), dimaksudkan pada daya aplikasinya 
terhadap pengembangan kurikulum, desain instruksional, penilaian, dan gabungan 
ketiganya. 

 



 

 

c. Perubahan dan Pemuktahiran Silabus dan Pembelajaran 

Silabus yang telah dipersiapkan oleh pemerintah ternyata dikeluhkan karena dirasa cukup 
membelenggu kreativitas guru dalam mengembangkan dan mengelola pembelajaran. Salah 
satu yang dianggap membelenggu adalah dengan mencantumkan pendekatan saintifik, 
yang khas 5M-nya, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, 
mengasosiasi, dan mengomunikasikan dalam kolom pembelajaran pada silabus.  Akibat 
pencantuman itu, guru menganggap bahwa 5M adalah prosedur pembelajaran yang baku 
dan harus diikuti secara prosedural. Di samping diangap dan disikapi sebagai prosedur 
baku, 5M juga  dipahami sebagai satu-satunya pendekatan dalam melaksanakan 
pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Hal ini menyulitkan guru dalam 
pengimplementasian untuk mata-mata pelajaran tertentu. 

Pada perbaikan dokumen Kurikulum 2013 ditekankan bahwa pendekatan saintifik 
dengan 5M-nya bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran dan bukanlah prosedur atau 
langkah-langkah yang kaku. Pendekatan 5M merupakan kemampuan proses berpikir yang 
perlu dilatihkan kepada siswa secara terus menerus melalui pembelajaran agar mereka 
terbiasa berpikir secara saintifik. Aktivitas mengamati, menanya, mengumpulkan 
informasi/mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan  bukanlah prosedur baku atau 
urutan langkah-langkah pembelajaran yang kaku,  tetapi merupakan kemampuan atau 
proses berpikir yang perlu dibiasakan agar siswa terbiasa berpikir ilmiah. Kemampuan 
tersebut harus dilatihkan secara terus menerus sehingga mendorong setiap siswa untuk 
menjadi pembelajar sepanjang hayat dan bersikap ilmiah dalam kehidupan.  Kondisi ini 
dibangun oleh ekosistem pendidikan di sekolah melalui pembelajaran berbasis aktivitas 
dan pendekatan keilmuan. 

Pembelajaran dikembangkan dan diimplementasikan berdasarkan karakteristik mata 
pelajaran dan karakteristik KD mata pelajaran. KD akan dicapai melalui pemberian 
pengalaman belajar yang bervariasi sesuai dengan konteks dan kearifan serta keunggulan 
lokal, kebutuhan siswa, berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) sesuai dengan 
tuntutan kebutuhan kompetensi abad ke-21. Hasil pemutakhiran Kurikulum 2013 juga 
mendorong guru untuk diberikan keleluasaan dalam mengembangkan pengalaman belajar 
atau pendekatan-pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata 
pelajaran, kompetensi, materi pelajaran, dan kondisi daerah. Misalnya, dalam mata 
pelajaran bahasa digunakan pendekatan pembelajaran berbasis genre, dalam mata pelajaran 
Agama Katholik digunakan pendekatan pembelajaran Kateketis.  

Model-model pembelajaran beserta sintaknya (seperti discovery learning, problem based 
learning, project based learning) tetap dapat digunakan sesuai dengan karakteristik KD, 
materi pelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Guru diberikan ruang yang seluas-luasnya 
untuk menerapkan berbagai model-model pembelajaran lain, seperti Model Pembelajaran 
Kooperatif (Cooperative Learning), Pembelajaran Tematik Terpadu. Dengan kata lain, 
guru tidak disibukkan dengan penamaan pendekatan dan model pembelajaran yang 
digunakan, akan tetapi lebih menekankan pada variasi pengalaman-pengalaman belajar 
yang akan dilakukan oleh siswa. 

Atas dasar kerangka pikir seperti itu, maka silabus difokuskan pada: 1) penataan penulisan 
dan format agar mudah dipahami oleh guru (berisi: KD, materi pembelajaran, dan 
kegiatan pembelajaran);  2) pemberian eksplanasi yang lebih jelas terhadap karakteristik 
mata pelajaran, lingkup kompetensi, dan materi pembelajaran; 3) kontekstualisasi 
pembelajaran turut menjadi penekanan; dan 4) silabus yang disiapkan pemerintah 
merupakan salah satu model untuk memberi inspirasi guru. Dengan demikian, guru dapat 
mengembangkannya sesuai konteks yang relevan. Begitu pula dalam pembelajaran tematik 
(SD) guru dapat mengembangkan tema dan subtema sesuai konteks yang relevan. 

Dengan demikian, silabus hasil pemutakhiran bersifat fleksibel, kontekstual, dan 
memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dan melaksanakan 



 

 

pembelajaran, serta mengakomodasi keungulan-keunggulan lokal.  Uraian kegiatan 
pembelajaran yang terdapat dalam silabus merupakan alternatif kegiatan yang dirancang 
berbasis aktivitas. Pembelajaran tersebut merupakan alternatif dan inspiratif, sehingga guru 
dapat mengembangkan berbagai model yang sesuai dengan karakteristik masing-masing 
mata pelajaran. Dalam melaksanakan silabus ini guru diharapkan kreatif dalam 
pengembangan materi, pengelolaan proses pembelajaran, penggunaan metode dan model 
pembelajaran, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta tingkat 
perkembangan kemampuan siswa. 

Cakupan pengembangan materi maknanya cukup luas, karena dapat berupa: muatan lokal, 
diversifikasi kurikulum, kearifan dan keunggulan lokal, dan karakteristik lainnya sesuai 
kekhasan masing-masing daerah. Berkait dengan diversifikasi kurikulum, salah satu hasil 
kajian Sutjipto (2015) menyebutkan bahwa konten diversifikasi kurikulum dapat dimulai 
dari ide, perancangan, implementasi dan evaluasi kurikulum yang cakupannya mulai dari 
penataan struktur, pemilihan bahan kajian yang esensial baik secara utuh maupun 
merupakan penjabaran dari standar yang ada. Hasil kajian ini sejalan dengan semangat 
silabus bahwa konten dan kegiatan pembelajaran pada silabus dapat diperkaya sesuai 
dengan sumber daya yang ada di daerah/sekolah dan siswa. Begitu pula dengan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka dalam pembelajaran seyogianya 
juga dapat mengakses kemajuan teknologi tersebut sebagai sarana, sumber belajar maupun 
media pembelajaran. 

 

d. Perubahan dan Pemuktahiran Penilaian 

Pembelajaran dan penilaian merupakan satu kesatuan.  Pembelajaran berangkat dari hasil 
berupa data dan informasi tentang pencapaian kompetensi oleh setiap siswa. Dengan kata 
lain, pembelajaran merupakan tindak lanjut yang dibutuhkan oleh setiap siswa 
berdasarkan hasil penilaian. Dalam konteks ini, penilaian merupakan penggerak dari 
proses pembelajaran. Sedangkan penilaian dalam Kurikulum 2013 mengacu kepada tujuan 
kurikulum yang mencakup empat kompetensi, yaitu: 1) kompetensi sikap spiritual, 2) 
sikap sosial, 3) pengetahuan, dan 4) keterampilan. Keempat kompetensi tersebut dicapai 
melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan 
nonkurikuler/ekstrakurikuler. 

Kompetensi  sikap spiritual dan sikap sosial merupakan kompetensi yang akan diraih oleh 
siswa sebagai nurturant effect dari pembelajaran pengetahuan dan keterampilan. Oleh 
karena itu, penilaianya tidak dikaitkan dengan KD mata pelajaran terkecuali untuk mata 
pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dan PPKn. Perubahan dan pemutakhiran 
Kurikulum 2013 menetapkan bahwa KI-1 dan KI-2 tidak dijabarkan ke dalam KD, 
kecuali mata pelajaran Agama dan Budi Pekerta dan PPKn. Oleh karena itu, guru mata 
pelajaran selain Agama dan Budi Pekerta dan PPKn tidak memberikan penilaian sikap 
yang dikaitkan dengan KD-KD mata pelajaran. Guru mata pelajaran tersebut hanya 
memberikan penilaian umum tentang sikap sebagai masukan untuk pelaporan nilai sikap 
yang akan dirumuskan oleh guru kelas/wali kelas. Hal ini dipandang lebih sederhana dan 
memudahkan dalam melakukan penilaian sikap oleh seluruh guru mata pelajaran.  

Penilaian sikap sesungguhnya dimaksudkan untuk penumbuhan, pengembangan, dan 
pembinaan kompetensi sikap yang dilakukan sepanjang  proses pembelajaran berlangsung, 
dan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan  karakter siswa lebih lanjut. Oleh sebab 
itu, penilaian sikap hakikatnya bukan memberikan justifikasi pada posisi sikap anak, 
melainkan sebagai dasar untuk pembinaan agar siswa memiliki sikap spiritual dan sosial 
sebagaimana yang ditetapkan dalam kurikulum.  

Sedangkan untuk penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan dilaksanakan 
melalui berbagai cara sesuai dengan karakteristik KD yang dijabarkan dalam indikator.  
Intinya, dalam proses penilaian pada pembelajaran Kurikulum 2013, ditekankan untuk: 1) 



 

 

mengukur tingkat berpikir siswa mulai dari rendah sampai tinggi, 2) menekankan pada 
pertanyaan yang membutuhkan pemikiran mendalam (bukan sekadar hafalan), 3) 
mengukur proses kerja sama, bukan hanya hasil kerja, (4) menggunakan portofolio 
pembelajaran siswa. 

Teknik penilaian pengetahuan dapat dilaksanakan dengan salah satu cara dari berbagai 
cara, seperti tes tulis, tes lisan dan penugasan. Ini bukan berarti bahwa setiap KD 
pengetahuan harus dinilai melalui tiga cara tersebut. Akan tetapi, guru dapat memilih cara 
yang paling sesuai dengan karakteristik KD dan indikatornya. Demikian juga dengan 
penilaian kompetensi keterampilan juga dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu 
dari berbagai cara, misalnya menggunakan praktik/kinerja, proyek, porto folio, atau 
penugasan. Ini juga bukan berarti bahwa satu KD keterampilan harus dinilai dengan 
keseluruhan cara tersebut. Akan tetapi guru dapat memilih cara atau teknik yang paling 
tepat sesuai dengan karakteristik KD keterampilan dan indikatornya.  

Pemutakhiran juga dilakukan terhadap skala penilaian. Skala penilaian yang semula 
menggunakan skala 1 – 4 diubah menjadi skala 0 – 100 (Kemdikbud, 2015a). Dalam 
peraturan perundang-undangan tersebut juga diatur tentang kriteria ketuntasan minimal 
(KKM) yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, yang dalam peraturan perundang-
undangan sebelumnya KKM tersebut ditetapkan secara nasional. 

Sementara itu, penilaian kelas (classroom assessment) yang dilakukan sehari-hari oleh guru 
merupakan penilaian formatif yang berfungsi sebagai diagnostik. Sebagai fungsi 
diagnostik, hasil penilaian tersebut menjadi dasar untuk pembinaan terhadap siswa yang 
bersangkutan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya, pengayaan atau remedial. Penilaian 
oleh satuan pendidikan  dilakukan pada akhir semester, akhir tahun, dan akhir jenjang. 
Penilaian oleh satuan pendidikan, di samping sebagai penilaian formatif, juga merupakan 
penilaian sumatif. Di samping penilaian oleh satuan pendidikan, perlu juga dilakukan 
penilaian eksternal untuk melihat kemajuan dan  pemetaan yang dilakukan melalui survei 
atau sensus untuk keperluan peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Demikain juga 
dengan ujian nasional yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan dalam rangka 
meningkatkan pelayanan agar siswa mencapai hasil yang diharapkan. 

 

e. Perubahan dan Pemuktahiran terhadap Buku Pelajaran 

Perubahan dan pemutakhiran buku teks pelajaran untuk Kurikulum 2013 meliputi hal-hal 
sebagai berikut: 1) menyelaraskan isi buku terhadap perubahan KI-KD dan pembelajaran; 
2) memastikan kembali tidak ada materi dan ilustrasi yang kontroversi, seperti kekerasan, 
SARA, etika, dan kesusilaan; 3) memastikan kredensial penulis, penelaah, penilai, dan 
pereviu secara terbuka dan dapat dihubungi oleh pengguna/pembaca; 4) mengembangkan 
pembelajaran yang menumbuhkan toleransi, hidup bersama secara harmonis dan damai (to 
life together in peace); 5)  penataan kembali buku Tematik Terpadu di SD agar selaras 
antara KD-KD dengan pembelajaran antarmata pelajaran yang terikat dalam satu tema 
atau subtema; 6) tahapan pendekatan saintifik (5M) tidak perlu dituliskan dalam buku. 

Di samping itu, terdapat kebijakan berkait dengan buku pelajaran, yaitu bahwa: 1) buku 
lama Kurikulum 2013 tetap dapat digunakan sebagai sumber belajar, 2) buku teks 
pelajaran buatan pemerintah bukan satu-satunya sumber belajar utama, dan 3) penerbitan 
buku teks pelajaran dapat dilakukan oleh Kemdikbud atau swasta (Kemdikbud, 2016c). 

Atas dasar deskripsi di atas secara ringkas dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud 
program kerja menyajikan bahan kebijakan teknis pengembangan Kurikulum 2013 adalah 
konsepsi secara komprehensif yang menyangkut dengan ide kurikulum, desain kurikulum 
(SKL, KI, KD, silabus, RPP, pembelajaran, penilaian, dan penyusunan KTSP), dokumen 
kurikulum, buku guru dan buku teks pelajaran, dan evaluasi dan pengembangan 
Kurikulum 2013 lebih lanjut. 



 

 

Sementara itu, yang dimaksud dengan program kerja pengendalian mutu implementasi 
Kurikulum 2013 adalah adanya perancangan yang memastikankan peran setiap lembaga 
secara jelas dalam mengawal implementasi kurikulum mulai dari pelatihan, pendampingan, 
bimbingan teknis, dan supervisi. 

 

2) Menyajikan Materi Pelatihan Kurikulum 2013 Dengan Penekanan Pada Penguatan 
Pendidikan Karakter, Literasi, Serta Penguatan Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam 
Penerapan Kurikulum Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah; 

Struktur dan materi pelatihan Kurikulum 2013 yang akan disajikan pada tahun 2018 dikemas 
sebagai berikut. 

 

 



 

 

 

 

Atas dasar deskripsi di atas secara ringkas dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud program 
kerja menyajikan materi pelatihan Kurikulum 2013 dengan penekanan pada penguatan 
pendidikan karakter, literasi, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat pada penerapan 
kurikulum adalah tersusunnya struktur pelatihan (silabus) yang telah mewadahi berbagai ragam 
kebijakan terkini yang juga telah disepakati oleh semua pemangku kepentingan di 
kemendikbud. 

Pada struktur kurikulum pelatihan tersebut sekaligus juga telah disepakati materi-materi 
pelatihan untuk setiap jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK. 



 

 

 

3) Memberi Layanan Dalam Proses Pelatihan Kurikulum 2013 Kepada Kepala Sekolah dan Guru 
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 

Jumlah kepala sekolah dan guru untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah secara nasional 
adalah sebagai berikut. 

 

 

Atas dasar deskripsi di atas secara ringkas dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud program 
kerja memberi layanan dalam proses pelatihan kurikulum kepada kepala sekolah dan guru 
adalah program pelatihan Kurikulum 2013 itu sendiri yang dirancang secara baik dan 
sistematis 

 

4) Menyajikan Informasi Perangkat Pendukung Kurikulum 2013 Sebagai Bahan Rujukan Guru di 
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

Kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan memiliki misi besar dalam meningkatkan 
mutu kompetensi, keunggulan komparatif, serta keunggulan kompetitif peserta didik memasuki 
era global mesti dirancang dengan paradigma kemudahan, dalam arti mudah dipelajari 



 

 

(learnable), mudah diajarkan (teachable), mudah diukur (measurable), dan layak dipelajari 
(worth to learn). Wujud dari kompetensi dimaksud disebut Kompetensi Dasar (KD), yang 
merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik 
untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada 
Kompetensi Inti (KI). 

Kurikulum pendidikan secara makro berkaitan dengan tren, kecenderungan dan perkembangan 
zaman secara global, regional maupun lokal. Sementara aspek kurikulum pendidikan secara 
meso berkaitan dengan posisi, fungsi dan peran lembaga pendidikan di jenjang pendidikan 
dasar dan memengah. Sedangkan aspek kurikulum pendidikan secara mikro berkaitan dengan 
penguatan proses pembelajaran yang lebih mencerdaskan dan memberdayakan kemampuan 
holistik dan integratif semua potensi peserta didik. Sinergitas konsep kurikulum pendidikan 
dan pertimbangan berbagai aspek tersebut semakin memperkuat posisi Kurikulum 2013 bahwa 
konsepsi kurikulum tersebut terkait dengan perubahan-perubahan strategis yang terjadi di 
masyarakat, seperti kepemimpinan, sistem politik, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, 
budaya/seni, sistem ekonomi, moralitas/etika, keberagamaan, pertumbuhan penduduk, dan 
globalisasi. Secara teoritik, Kurikulum 2013 adalah program pendidikan untuk menyiapkan 
generasi muda bangsa yang akan berkontribusi setelah mereka menyelesaikan pendidikan dan 
menjadi anggota masyarakat Indonesia dan global. 

Atas dasar kerangka pemikiran sebagaimana di ungkap di atas, maka sudah selayaknya bahwa 
layanan pendidikan senantiasa melengkapi berbagai bahan kajian guna mendukung kemudahan 
implementasinya. Bahan-bahan kajian tersebut di antaranya, yakni sebagai berikut. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Atas dasar deskripsi di atas secara ringkas dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud program 
kerja menyajikan informasi perangkat pendukung Kurikulum 2013 sebagai kelengkapan 
pendukung guna penerahan, kemudahan, dan panduan bagi guru di satuan pendidikan, seperti 
konsep literasi, konsep penguatan pendidikan karakter, konsep pendidikan HAM, pendidikan 
antiradikalisme, model-model pembelajaran, implementasi kurikulum di Tanah Papua, model 
kurikulum untuk masyarakat adat terpencil, dan lain sebagainya. 

 

5) Menyajikan Informasi Tentang Muatan Pada Mata Pelajaran Kurikulum 2013 Jenjang 
Pendidikan Dasar dan Menengah 

Setiap kurikulum membawa inovasi, dan oleh karena itu, secara prinsipil tidak boleh terjadi ada 
guru yang kesulitan melaksanakan suatu kurikulum, yaitu Kurikulum 2013. Agar semua guru 
dapat mengimplementasikan sebuah kurikulum, satu sisi guru dituntut memiliki kemampuan 
yang lebih/berkualitas, yaitu memiliki kecakapan berkomunikasi, memiliki kemampuan 
menjalin kerja sama, memiliki keterampilan atau skill tertentu, individu yang ulet, disiplin, 
beretos kerja yang tinggi, dan memiliki semangat untuk maju. Pada sisi yang lain, rancangan 
komponen kurikulum keterkaitannya dengan komponen lain yang merupakan pengalaman yang 
menginspirasi proses pembelajaran tidak boleh ada kerumitan untuk dilaksanakan baik secara 
meso, makro maupun mikro. 

Namun, sekelumit data yang ditengarai berkebalikan dengan harapan yang diinginkan. 
Berdasarkan pengalaman penulis dalam memfasilitasi beragam pelatihan Kurikulum 2013 serta 
dari amatan terbatas menemukan bahwa lingkup kompetensi dan materi yang dirumuskan 
dalam KD nampak belum mudah dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan tingkat 
perkembangan psikologis dan aspek pedagogis. Lingkup kompetensi dan materi yang 
dirumuskan pada KD belum secara mudah diajarkan oleh guru sesuai dengan gaya belajar 
peserta didik, karakteristik mata pelajaran, karakteristik kompetensi, dan sumber belajar yang 
ada di lingkungan juga tidak secara mudah untuk diberdayakan. Demikian pula kompetensi 
dasar dan materi yang diajarkan menemukan kesulitan dalam keterukurannya melalui indikator 
yang juga tak mudah dirumuskan serta masih sulit dilaksanakan. Sehingga, kompetensi dasar 
dan materi yang diajarkan dirasakan belum mempunyai kebermaknaan bagi peserta didik 
sebagai bekal kehidupan. 

Atas dasar latar yang dikemukakan di atas, maka pengembangan muatan kurikulum berbagai 
mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan dirasakan perlu dilakukan. Hal ini didasari atas 
pemikiran dalam konteks kurikulum sebagai realita proses pendidikan pada tingkat satuan 
pendidikan, yakni kurikulum sebagai kenyataan yang harus terjadi sebagai proses belajar peserta 
didik dan proses pembelajaran guru, masih dirasakan perlu adanya pengembangan muatan 
kurikulum mata pelajaran. Tentunya, diharapkan ada “rel” yang rinci, jelas, baik kompetensi 



 

 

maupun materi pembelajaran sesuai dan mudah dituangkan ke dalam silabus, buku teks 
pelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan mudah dilakukan penilaian. 

Sementara tujuan dari pengembangan muatan kurikulum ini adalah memberikan kemudahan 
bagi guru, penulis bahan ajar, dan pihak lain yang memerlukan dalam memahami kompetensi 
dasar yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 
2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Pendidikan Dasar dan Menengah 
sehingga mudah untuk pengimplementasiannya. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa 
seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Kurikulum 2013 mata pelajaran secara utuh bersama 
mata pelajaran lainnya, sudah dimuat dalam semua ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan (Permendikbud). Dengan kata lain tentang apa, mengapa, dan bagaimana 
berbagai mata pelajaran secara imperatif berkedudukan dan berfungsi dalam konteks sistem 
pendidikan dan kurikulum secara nasional sudah didukung dengan regulasi yang sangat 
lengkap. 

 

 

 



 

 

 

Atas dasar analisis muatan mata pelajaran pada Kurikulum 2013 yang akan menyajikan tentang 
kedalaman, keluasan, dan materi pembelajaran lebih rinci, maka diharapkan. 

1. Apabila guru menemukan bahwa rumusan KD terlalu luas dan umum, akan dapat lebih 
diarahkan ruang lingkupnya. 

2. Bahwa implementasi Kurikulum 2013 sesuai dengan yang direncanakan. 

3. Apabila terlalu banyak konten yang tidak relevan, akan dapat dibatasi. 

4. Menjadi rujukan bagi penulis buku dan guru dalam pembelajaran, dan penilaian. 

5. Dijadikan evaluasi scope dan sequen dari muatan mata pelajaran pada Kurikulum 2013. 

Dari program layanan pendidikan untuk menyajikan analisis muatan kurikulum yang telah 
dilakukan terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, bahwa kurikulum sebagai 
jantung pendidikan memiliki posisi strategis mulai dari ide, desain, dokumen, dan 
implementasinya harus dirancang dengan pendekatan yang mudah untuk diimplementasikan. 
Kedua, bahwa dalam sebuah kurikulum terdapat muatan-muatan yang perlu dikembangkan 
sebagai acuan dalam pembelajaran. Ketiga, bahwa pengembangan muatan kurikulum di setiap 
mata pelajaran merupakan salah satu kewajiban yang diemban guru untuk mengembangkan 
kompetensi yang dimiliki, pada gilirannya dapat meningkatkan eksistensinya sebagai guru yang 
profesional perlu difasilitasi. Keempat, kegiatan pengembangan muatan kurikulum timbul 
karena adanya  permasalahan berkait dengan pemahaman guru yang bervariasi tentang muatan 
yang terdapat pada kompetensi dasar dan materi pembelajaran yang terdapat pada setiap mata 
pelajaran. Kelima, bahwa perbedaan pemahaman guru terhadap muatan kurikulum manakal 
tidak ada upaya untuk menjembataninya akan berdampak pada penjabaran kemampuan-
kemampuan kompetensi dasar dan materi pembelajaran yang bisa salah arah sehingga berakibat 
makin lebarnya variasi terhadap pemahaman dalam pengembangan pembelajaran sesuai dengan 
tuntutan kurikulum yang berlaku. 

Atas dasar deskripsi di atas secara ringkas dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud program 
kerja menyajikan informasi tentang muatan pada mata pelajaran Kurikulum 2013 adalah hasil 
analisis tentang kedalaman dan keluasan muatan setiap mata pelajaran dari kelas I hingga kelas 
XII yang akan membantu guru dalam menyusun RPP. 

 



 

 

6) Menyajikan Program Kerja Kegiatan Fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013 Di Jenjang 
Pendidikan Dasar Dan Memengah 

Pada dasarnya peningkatan kualitas pendidikan berbasis pada komponen lembaga 
penyelenggara, yang dikenal dengan istilah sekolah. Sekolah merupakan basis peningkatan 
kualitas, karena sekolah lebih mengetahui masalah yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan. Sekolah berfungsi sebagai unit yang mengembangkan  kurikulum,  silabus,  strategi 
pembelajaran, dan sistem penilaian. Dengan demikian manajemen sekolah merupakan basis 
peningkatan kualitas pendidikan yang pada gilirannya akan menghasilkan sumber daya 
manusia. Oleh karena itu, penerapan manajemen berbasis sekolah merupakan usaha untuk 
memberdayakan potensi yang ada di sekolah dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan 
secara keseluruhan. 

Pengalaman di masa lalu, menunjukkan bahwa sebaik apapun konsep atau kebijakan  dalam 
berbagai bidang yang diluncurkan oleh Pemerintah, tidak akan berhasil dengan baik apabila 
kebijakan atau konsep dimaksud tidak dapat dipahami dan dimplementasikan secara benar oleh 
masyarakat pendidikan terutama oleh pihak-pihak yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 
terkait langsung dengan kebijakan dimaksud, mulai dari tingkat pusat, provinsi, 
kabupaten/kota hingga tingkat satuan pendidikan/sekolah selaku pelaksana kebijakan. 

Oleh karena itu, agar penerapan seluruh kebijakan pemerintah tersebut dapat terlaksana dan 
tercapai sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan, maka semua pemangku 
kepentingan yang terlibat dalam proses pengimplementasian kebijakan harus memahami 
seluruh rancangan secara benar, baik yang berkaitan dengan konsep, substansi maupun 
implikasi dari penyelenggaraannya. Dengan demikian, masing-masing pihak akan dapat 
menetapkan strategi implementasi yang tepat dan mampu menerapkan dan mengimplementasi 
kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mencapai 
kompetensi yang diinginkan bagi para pemangku kepentingan. Model seperti itu pernah 
ditemukan oleh Gruss (2013) suatu kebijakan diperlukan tindak lanjut penyampaian agar 
terjadi kontribusi besar ini membantu memperluas literatur ilmiah pada kompetensi pengawas, 
tantangan tetap di adopsi yang lebih luas dari pendidikan berbasis kompetensi dan pelatihan, 
termasuk program dan sistem-level support dan kebutuhan untuk mengidentifikasi praktik 
pendidikan dan pelatihan yang efektif untuk mempromosikan pengembangan kompetensi . 

Berkaitan dengan hal dimaksud, perlu adanya program fasilitasi teknis  keterlaksanaan ranah 
kebijakan secara komprehensif dan tersistem mulai tahun dari tingkat provinsi hingga pada 
tingkat satuan pendidikan/sekolah. Mengingat luasnya ruang lingkup materi/substansi dan 
beragamnya karakteristik sasaran peserta program fasilitasi dan keragaman kondisi baik 
geografis maupun demografis satuan pendidikan/sekolah, maka kegiatan fasilitasi harus 
dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dan terkoordinasi dengan baik 
sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan pemangku kepentingan pelaksana pendidiman 
baik yang secara langsung terlibat dalam proses penyelenggaraan program, maupun para 
pengguna hasil pendidikan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan satuan 
pendidikan/sekolah. 

Di samping itu, kenyataan lainnya juga menunjukkan bahwa belum semua satuan pendidikan 
mengembangkan, menyusun dan mengelola  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
secara efektif. Keragaman ini tentunya akan berdampak pada keragamaan kualitas dan 
ketepatan implementasi kurikulum, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, 
masih terdapat guru-guru pada semua jenjang dan jenis pendidikan, belum menunjukkan 
kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Pemahaman kurikulum sebatas kapasitas yang 
dimiliki sehingga diperlukan kesiapan, komitmen, penguasaan materi, penguasaan keterampilan 
pendukung dari guru, serta penyediaan panduan, acuan, atau referensi  bagi orangtua dalam 
membantu dan membimbing siswa belajar di rumah, penyediaan anggaran pendukung yang 
cukup, sesuai kebutuhan, akuntabel dan tepat.  



 

 

Guna menanggulangi permasalahan, tantangan, peluang dan kebijakan seperti yang telah 
diuraikan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan sesuai tugas dan fungsinya di samping telah 
diuraikan di muka, perlu pula merancang dan mengimplemetasikan berbagai program 
penguatan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum oleh daerah dan satuan 
pendidikan seperti peningkatan kemampuan professional tim pengembangan atau technical 
assistances kepada tim pengembang kurikulum daerah (provinsi dan kab/kota), tim 
pengembang satuan pendidikan dalam bentuk pendampingan, perintisan, supervisi klinis, 
maupun workshop pengembangan perangkat dan kebijakan kurikulum daerah, tim fasilitator 
daerah (guru inti, perguruan tinggi, dan lainnya), maupun program koordinasi lainnya yang 
relevan dari unsur praktisi/ pendidik dan unit kerja yang membina pendidik dan tenaga 
kependidikan seperti LPMP, P4TK, MGMP/KKG, UPT kurikulum daerah untuk 
mendukung penerapan. 

Melalui kegiatan ini, akan dihasilkan program fasilitasi pengembangan kurikulum dan 
pembelajaran di tingkat daerah dalam melakukan pemberdayaan, pembinaan, pengembangan 
dan pengelolaan kurikulum kepada satuan pendidikan. Dengan adanya program fasilitasi ini 
diharapakan (1) terjadi koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan kurikulum dan 
pembelajaran pada tingkat pusat, daerah dan sekolah, seperti dalam penetapan target 
implementasi kurikulum, penyusunan berbagai petunjuk teknis dan pelaksaaan implementasi 
kurikulum, serta sinkronisasi program pelatihan, pendampingan, pendalaman, advokasi, 
technical assistances, workshop, dan sosialisasi tentang model implementasi dan kebijakan 
bidang kurikulum, (2) terjadi program pemfasilitasan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, 
pendalaman, advokasi, technical assistances, workshop, dan sosialisasi tentang pengembangan 
kurikulum dan pembelajaran (tingkat nasional, daerah dan sekolah), serta model implementasi 
dan kebijakan bidang kurikulum kepada tenaga pengembang kurikulum daerah (provinsi, 
kab/kota, sekolah) yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, potensi, sosial budaya, ekonomi 
dan karakteristik daerah pada layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah, (3) terjadi realiasasi program pemfasilitasan dalam bentuk pelatihan, 
pendampingan, pendalaman, advokasi, technical assistances, workshop, dan sosialisasi tentang 
pengembangan kurikulum dan pembelajaran (tingkat nasional, daerah dan sekolah), serta 
model implementasi dan kebijakan bidang kurikulum kepada tenaga pengembang kurikulum 
daerah (provinsi, kab/kota, sekolah) yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, potensi, sosial 
budaya, ekonomi dan karakteristik daerah pada layanan pendidikan pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah, dan (4) terjadi realisasi program pemfasilitasan dalam bentuk pelatihan, 
pendampingan, pendalaman, advokasi, technical assistances, workshop, dan sosialisasi tentang 
pengembangan kurikulum dan pembelajaran (tingkat nasional, daerah dan satuan pendidikan), 
serta model implementasi dan kebijakan bidang kurikulum kepada tenaga pengembang 
kurikulum daerah (provinsi, kab/kota) yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, potensi, social 
budaya, ekonomi dan karakteristik daerah pada layanan pendidikan pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah. 

Kegiatan fasilitasi pengembangan kurikulum merupakan model sistem yang dibangun, 
dikembangkan dan aktualitasnya untuk mendukung implementasi dan permasalahan penerapan 
kebijakan kurikulum agar lebih efektif, cepat, berkualitas dan tepat sasaran yang disandarkan 
dengan adanya suatu bukti kerja. Konsep layanan pendidikan ini jelas bahwa apa pun bentuk 
pemfasilitasan manakala peserta banyak melakukan praktik atau workshop maka hasil dari 
suatu kegiatan akan lebih mermakna daripada hanya banyak diberi ceramah. 

Program layanan kegiatan fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, bantuan teknis, pendampingan, 
pendalaman, advokasi, technical assistances, workshop, dan sosialisasi tentang pengembangan 
kurikulum dan pembelajaran (tingkat nasional, daerah dan satuan pendidikan), serta model 
implementasi dan kebijakan bidang kurikulum tentang substansi dan makna dari berbagai 
landasan kurikulum memiki cakupan, model ragam dan bentuknya yang cukup luas. Beberapa 
di antaranya, yakni (1) konsultasi publik, (2) pilot project implementation, (3) melalui jejaring 
media sosial, (4) pendampingan, (5) kerja sama antarsatuan kerja seperti TPK provinsi, 
kabupaten/kota, forum profesional seperti pengawas, kepala sekolah, dan forum lain yang 



 

 

relevan dengan tugas pengembangan kurikulum dan pembelajaran, (6) bantuan teknis 
implementasi kurikulum kepada pengembag kurikulum di daerah/sekolah, (7) bimbingan 
teknis implementasi kurikulum di sekolah, dan lain sebagainya . 

Ahirnya, program layanan pendidikan berupa kegiatan fasilitasi dengan berbagai format ini 
bertujuan melihat keterlaksanaan kebijakan Kurikulum 2013 dan kesenjangan implementasi 
kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Ini didasarkan pada pengalaman bahwa pemberlakuan 
suatu kebijakan publik senentiasa mendapat beragam respon, baik yang menerima maupun yang 
menolak. Demikian pula yang terjadi dalam pemberlakuan Kurikulum 2013 yang selama ini 
dilakukan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, capaian dari kegiaan fasilitasi akan 
melihat apakah kesenjangan implementasi disebabkan oleh faktor pelaksana atau karena 
kebijakan yang kurang tepat. Dan, itu sangat diperlukan. 

Atas dasar deskripsi di atas secara ringkas dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud program 
kerja menyajikan program kegiatan fasilitasi implementasi Kurikulum 2013 adalah adanya 
program pengawalan, seperti pendampingan, bimbingan teknis, dan bantuan teknis kepada 
pelaksana di satuan pendidikan. 

 

c. Kriteria Keberhasilan 

Enam program kerja yang direncanakan pada tahun 2018 dapat diukur keberhasilannya manakala 
memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. 

1. Untuk program kerja menyajikan bahan kebijakan teknis pengembangan kurikulum dan 
pengendalian mutu implementasi Kurikulum 2013 jenjang pendidikan dasar dan menengah, 
yaitu berupa konsep ide, desain, dokumen, implementasi dan evaluasi, dan pengembangan dan 
perbaikan yang kriterianya adalah: (1) adanya konsepsi secara komprehensif berkait dengan 
konsep Kurikulum 2013, (2) terdapat dokumen secara lengkap berkait dengan konsep 
Kurikulum 2013, (3) adanya dokumen konsep Kurikulum 2013 secara lengkap yang mudah 
untuk dipahami dan mudah untuk diimplementasikan. 

2. Untuk program kerja menyajikan materi pelatihan Kurikulum 2013 dengan penekanan pada 
Penguatan Pendidikan Karakter, Literasi, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat pada 
penerapan kurikulum kriterianya adalah: (1) tersajinya struktur kurikulum pelatihan Kurikulum 
2013 bagi kepala sekolah dan guru, dan (2) tersajinya materi-materi pelatihan secara lengkap 
sesuai dengan karakteristik masing-masing satuan pendidikan. 

3. Untuk program kerja Memberi layanan dalam proses pelatihan Kurikulum 2013 kepada kepala 
sekolah dan guru jenjang pendidikan dasar dan menengah yang kriterianya adalah: (1) 
terdapatnya program pelatihan yang sistematis untuk kepala sekolah dan guru dalam mencapai 
100% peserta, dan (2) bergulirnya ageda pelatihan Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia 
sebelum memasuki tahun ajaran baru tahun 2018/2019. 

4. Untuk program kerja Menyajikan informasi tentang muatan pada mata pelajaran Kurikulum 
2013 jenjang pendidikan dasar dan menengah yang kriterianya adalah tersajinya berbagai 
perangkat pendukung implementasi Kurikulum 2013 yang dibutuhkan oleh guru. 

5. Untuk program kerja menyajikan informasi perangkat pendukung Kurikulum 2013 sebagai 
bahan rujukan guru di satuan pendidikan dasar dan menengah yang kriterianya adalah 
tersajinya hasil analisis muatan setiap mata pelajaran Kurikulum 2013 dari kelas I hingga kelas 
XII. 

6. Untuk program kerja menyajikan program kegiatan fasilitasi implementasi Kurikulum 2013 di 
jenjang pendidikan dasar dan memengah yang kriterianya adalah: (1) adanya program-program 
fasilitasi oleh institusi yang terkait secara baik, dan (2) terlaksananya program-program 
fasilitasi oleh masing-masing para pemangku kepentingan kurikulum. 

 



 

 

d. Agenda Prioritas 

Enam program kerja layanan substansi pendidikan yang direncanakan pada tahun 2018 memiliki 
skala prioritas sebagai berikut. 

1. Prioritas pertama adalah program kerja berkait dengan menyajikan bahan kebijakan teknis 
pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu implementasi Kurikulum 2013 jenjang 
pendidikan dasar dan menengah, yaitu berupa konsep ide, desain, dokumen, implementasi dan 
evaluasi, dan pengembangan dan perbaikan. 

2. Prioritas kedua adalah program kerja berkait dengan menyajikan materi pelatihan Kurikulum 
2013 dengan penekanan pada Penguatan Pendidikan Karakter, literasi, serta penguatan peran 
keluarga dan masyarakat dalam penerapan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan 
memengah. 

3. Prioritas ketiga adalah program kerja berkait dengan memberi layanan dalam proses pelatihan 
Kurikulum 2013 kepada kepala sekolah dan guru jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

4. Prioritas keempat adalah program kerja berkait dengan menyajikan informasi tentang muatan 
pada mata pelajaran Kurikulum 2013 jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

5. Prioritas kelima adalah program kerja berkait dengan menyajikan informasi perangkat 
pendukung Kurikulum 2013 sebagai bahan rujukan guru di satuan pendidikan dasar dan 
menengah. 

6. Prioritas keenam adalah program kerja berkait dengan menyajikan program kegiatan fasilitasi 
implementasi Kurikulum 2013 di jenjang pendidikan dasar dan memengah. 

 

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kegiatan 

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja dari enam program kerja layanan substansi pendidikan yang 
direncanakan pada tahun 2018 terpapar pada Tabel 1 berikut. 



 

 

 

Tabel 1. Program dan Tahapan Kerja pada Tahun 2018 

NO PROGRAM KERJA DAN TAHAPAN KERJA 
BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Menyajikan bahan kebijakan teknis pengembangan 
kurikulum dan pengendalian mutu implementasi Kurikulum 
2013 jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

            

Penyajian konsep perubahan dan pemutakhiran Kompetensi 
Inti. 

            

Penyajian konsep perubahan dan pemutakhiran Kompetensi 
Dasar. 

            

Penyajian konsep perubahan dan pemutakhiran silabus dan 
pembelajaran. 

            

Penyajian konsep perubahan dan pemutakhiran Penilaian.             

Penyajian konsep perubahan dan pemutakhiran terhadap 
Buku Pelajaran. 

            

2 Menyajikan materi pelatihan Kurikulum 2013 dengan 
penekanan pada Penguatan Pendidikan Karakter, literasi, 
serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam 
penerapan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan 
memengah. 

            

Penyajian susunan struktur pelatihan Kurikulum 2013 untuk 
jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

            

Penyajian materi pelatihan Kurikulum 2013 untuk jenjang 
pendidikan dasar dan menengah. 

            

3 Memberi layanan dalam proses pelatihan Kurikulum 2013 
kepada kepala sekolah dan guru jenjang pendidikan dasar 
dan menengah. 

            

Pelaksanaan kegiatan pelatihan Kurikulum 2013 kepada 
kepala sekolah dan guru sasaran jenjang pendidikan dasar 
dan menengah.. 

            

4 Menyajikan informasi tentang muatan pada mata pelajaran 
Kurikulum 2013 jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

            

Penyajian hasil analisis tentang muatan mata pelajaran pada 
Kurikulum 2013 jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

            

5 Menyajikan informasi perangkat pendukung Kurikulum 
2013 sebagai bahan rujukan guru di satuan pendidikan dasar 
dan menengah. 

            

Penyajian hasil pengembangan perangkat pendukung 
Kurikulum 2013 sebagai kelengkapan bahan rujukan bagi 
guru di satuan pendidikan dasar dan memengah. 

            

6 Menyajikan program kegiatan fasilitasi implementasi 
Kurikulum 2013 di jenjang pendidikan dasar dan 
memengah. 

            

Penyusunan desain kegiatan fasilitasi pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah. 

            



 

 

NO PROGRAM KERJA DAN TAHAPAN KERJA 
BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi implementasi Kurikulum 
2013 kepada satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar 
dan menengah sasaran. 

            

 

f. Penanggung Jawab 

Penanggung jawab kegiatan dari enam program kerja layanan substansi pendidikan yang 
diprogramkan pada tahun 2018 terpapar pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2. Institusi yang Bertanggung Jawab dalam Pelaksanaan Program Kerja pada Tahun 2018 

 

NO PROGRAM KERJA DAN TAHAPAN KERJA 

INSTITUSI 

PENANGGUN
G JAWAB 

1 Menyajikan bahan kebijakan teknis pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu 
implementasi Kurikulum 2013 jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Balitbang 

2 Menyajikan materi pelatihan Kurikulum 2013 dengan penekanan pada Penguatan Pendidikan 
Karakter, literasi, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam penerapan kurikulum 
pada jenjang pendidikan dasar dan memengah. 

Ditjen Dikdasmen 

3 Memberi layanan dalam proses pelatihan Kurikulum 2013 kepada kepala sekolah dan guru 
jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Ditjen GTK 

4 Menyajikan informasi tentang muatan pada mata pelajaran Kurikulum 2013 jenjang 
pendidikan dasar dan menengah. 

Balitbang 

5 Menyajikan informasi perangkat pendukung Kurikulum 2013 sebagai bahan rujukan guru di 
satuan pendidikan dasar dan menengah. 

Balitbang 

6 Menyajikan program kegiatan fasilitasi implementasi Kurikulum 2013 di jenjang pendidikan 
dasar dan memengah. 

Ditjen Dikdasmen 



 

 

 

3. Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) 

Reformasi peningkatan kualitas layanan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan merupakan upaya untuk memberikan layanan terbaik bagi para pemangku kepentingan utamanya bagi guru 
dan tenaga kependidikan, termasuk Kepala Sekolah dan Pengawas. Pemangku kepentingan yang lain diantaranya  orang 
tua, pengelola pendidikan, pegawai, dunia usaha, dunia industri, pers, serta masyarakat lainnya. Dasar pemberian layanan 
prima ialah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang standar pelayanan publik, Undang-undang Nomor 14 
tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan 
transaksi elektronik. 

Jenis Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan meliputi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan,  
peningkatan ketersediaan dan kualitas guru dan tenaga kependidikan, peningkatan manajemen guru, dan pendidikan 
keguruan, ketersediaan guru dan tenaga kependidikan pada daerah khusus, peningkatan pengembangan karir, 
penghargaan, perlindungan, kesejahteraan guru termasuk tunjuangan profesi guru, dan program penyediaan guru di 
daerah khusus sebagai Guru Garis Depan (GGD). 

a. Capaian Tahun 2017 

Capaian kegiatan layanan guru dan tenaga kependidikan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

1) Sertifikasi Guru 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah 
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 
dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah.  Guru profesional wajib memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau 
diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki 
sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga 
profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih 
lanjut, Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau 
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan 
keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan 
pendidikan profesi. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat 
pendidik. Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai 
agen pembelajaran. Berkaitan dengan sertifikat pendidik yang harus dimiliki oleh guru profesional, amanat 
UUGD telah dilaksanakan sejak tahun 2007 melalui program sertifikasi guru dalam jabatan setelah 
diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. 
Mulai tahun 2009 landasan hukum pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan 
yang telah dilaksanakan dan kajian terhadap guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik, tahun 2017 
sertifikasi guru diselenggarakan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).  Pelaksanaan 
sertifikasi guru tahun 2017 dimulai dengan publikasi data calon peserta sertifikasi guru yang sudah 
diverifikasi dan memenuhi persyaratan. Oleh sebab itu perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi 
Guru Tahun 2017 agar seluruh pihak yang terkait pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang 
sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru.  
 
Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2017 antara lain pada mekanisme penyelenggaraan dan 
proses penetapan peserta. Penetapan calon peserta tahun ini tetap menggunakan batas minimal hasil uji 
kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan tahun 2015, perangkingan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi 
dengan dapodik dan dipublikasikan secara online. 
 



 

 

 
 

 



 

 

  

Sedangkan bentuk layanan sertifikasi guru secara online dengan Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 
(AP2SG) adalah sebagai berikut: 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

DISTRIBUSI PESERTA PLPG-2017 
      

       
STATUS PEGAWAI 

KATEGORI PESERTA 
TOTAL 

REGULER KG S2 Prestasi SILN 

PNS       35.789      9.210      2.012               12         6      47.029  

PNS DPK                80          136               6  
  

          222  

PNS Kemenag 
 

             1  
   

                1  

CPNS          1.147          269            13                  1  
 

      1.430  

GTY/ PTY       16.920          298          371                  1       73      17.663  

Guru Honda 1 (GTT/PTT Propinsi)              233               4            11  
  

          248  

Guru Honda 2 (GTT/PTT Kabupaten)          1.008               7            29                  1         3        1.048  

Guru Bantu Pusat                15               1               1  
  

             17  

TOTAL       55.192      9.926      2.443               15       82      67.658  

       JENJANG TEMPAT TUGAS REGULER KG S2 Prestasi SILN TOTAL 

TK          7.524  
 

          10  
  

      7.534  

SD       16.507  
 

        298                  3       17      16.825  

SMP       13.210               4          812                  4       15      14.045  

SMA          9.136          622          703                  4       47      10.512  

SMK          8.318      9.300          569                  3         3      18.192  

SLB              495  
 

          51                  1  
 

          547  

PENGAWAS                   2  
    

                2  

TOTAL       55.192      9.926      2.443               15       82      67.658  

 

Sedangkan bentuk layanan sertifikasi guru secara online dengan Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 
(AP2SG) adalah sebagai berikut. 

 

 

 



 

 

A P 2 S G

http://sergur.kemdiknas.go.id/ap2sg
http://kemdiknas.swin.net.id/ap2sg

 

 

http://sergur.kemdiknas.go.id/ap2sg
http://kemdiknas.swin.net.id/ap2sg


 

 

SUMBER DATA
PLPG SG PPG TOTAL PLPG SG PPG TOTAL

01 DKI JAKARTA 1,309    2,813    4,122    18 SULAWESI TENGAH 1,023 1,605   2,628 
02 JAWA BARAT 5,691    17,265 22,956 19 SULAWESI SELATAN 2,435 6,579   9,014 
03 JAWA TENGAH 9,175    26,299 35,474 20 SULAWESI TENGGARA 1,571 1,966   3,537 
04 DI. YOGYAKARTA 854       4,487    5,341    21 MALUKU 574     1,379   1,953 
05 JAWA TIMUR 10,084 27,689 37,773 22 B A L I 513     4,405   4,918 
06 ACEH 1,868    4,613    6,481    23 NUSA TENGGARA BARAT 1,611 3,126   4,737 
07 SUMATERA UTARA 3,348    8,705    12,053 24 NUSA TENGGARA TIMUR 2,007 4,226   6,233 
08 SUMATERA BARAT 1,321    7,121    8,442    25 PAPUA 363     865      1,228 
09 R I A U 2,381    6,490    8,871    26 BENGKULU 372     2,798   3,170 
10 J A M B I 689       2,681    3,370    27 MALUKU UTARA 234     565      799     
11 SUMATERA SELATAN 2,627    4,455    7,082    28 BANTEN 2,363 4,755   7,118 
12 LAMPUNG 2,119    4,862    6,981    29 BANGKA BELITUNG 289     1,760   2,049 
13 KALIMANTAN BARAT 1,295    5,262    6,557    30 GORONTALO 356     1,160   1,516 
14 KALIMANTAN TENGAH 620       3,309    3,929    31 KEPULAUAN RIAU 414     2,133   2,547 
15 KALIMANTAN SELATAN 1,197    5,758    6,955    32 PAPUA BARAT 180     460      640     
16 KALIMANTAN TIMUR 919       3,041    3,960    33 SULAWESI BARAT 573     937      1,510 
17 SULAWESI UTARA 425       781       1,206    34 KALIMANTAN UTARA 61       424      485     

PROPINSIPROPINSI

Alur Verifikasi AP2SG
ALUR VERIFIKASI

ALUR DATA

• Data awal calon peserta :
• Seleksi peserta UKG 2015
• Tidak lulus PLPG

• Daftar calon hasil verifikasi 
selanjutnya sebagai acuan dalam 
pengambilan kuota peserta 
sertifikasi guru tahun 2015.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Verifikasi

Sarana Pencarian



 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

2) Tunjangan Profesi Guru 

Pengertian Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan penghasilan yang diberikan kepada guru setelah 
memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Tunjangan profesi sebesar satu bulan gaji pokok 
yang diterima bagi guru pemerintah (PNS) dan guru tetap bukan PNS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima 
ratus ribu rupiah) per bulan setelah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku, dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan.  

Latar belakang pemberian tunjangan profesi guru yaitu pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada 
jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal.  
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 17 menjelaskan bahwa 
tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan di 
antaranya adalah  biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam peraturan 
pemerintah tersebut disebutkan bahwa salah satu biaya personalia satuan pendidikan adalah tunjangan profesi. 
Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi bagi guru harus memperhatikan data kepegawaian guru yang 
bersangkutan, karena terkait dengan perubahan besaran gaji pokok dan status kepegawaian.  

Mulai tahun 2013 anggaran tunjangan profesi bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jenjang Pendidikan 
Dasar (Dikdas) di bawah binaan provinsi dan guru bukan PNS serta pengawas satuan pendidikan jenjang 
dikdas di bawah binaan Provinsi dianggarkan pada dana APBN. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 
Tentang Guru menyebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertikat pendidik dan memenuhi persyaratan 
lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi baik guru PNS maupun guru bukan PNS. 

Pada tahun anggaran 2017, penyaluran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS dan guru PNS serta pengawas 
satuan pendidikan binaan provinsi dibayarkan melalui pusat. Sedangkan penyaluran tunjangan profesi bagi 
seluruh guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) lulusan program sertifikasi tahun 2006 sampai dengan 
tahun 2016 dibayarkan melalui dana transfer daerah. Mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan 
pembayaran tunjangan profesi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2017 
dilakukan dengan cara sistem digital Data Pokok Pendidikan (Dapodik).  Untuk kelancaran penyaluran 
tunjangan profesi pendidik bagi guru tahun 2017, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
meningkatkan layanan dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan Profesi ( SIM-TUN) 

Sedangkan Layanan Tunjangan Profesi Guru dijelaskan dalam vitur aplikasi  sebagai berikut: 

 
     

HALAMAN MASUK APLIKASI 
TUNJANGAN PROFESI

http://223.27.144.198:8081/login.php

Username dan Password sesuai dengan JENJANG dan dapat 
diperoleh melalui admin Tunjangan Dit. Guru masing2 jenjang

 
 
 
 

http://223.27.144.198:8081/login.php


 

 

 

BERANDA APLIKASI
TUNJANGAN PROFESI

 
      

 

   

HALAMAN DATA
PTK BERSERTIFIKAT

PADA LAMAN INI AKAN 
MENAMPILKAN PTK 
BERSERTIFIKAT JENJANG 
DIKDAS JIKA OPERATOR 
KAB/KOTA MASUK 
DENGAN 
MENGGUNAKAN AKUN 
OPERATOR DIKDAS

 
 



 

 

FITUR MANAJEMEN SK TPP
PADA LAMAN INI 
DINAS 
PENDIDIKAN 
DAPAT 
MENGUNDUH 
SOFTCOPY PDF SK 
TPP YANG TELAH 
DI TERBITKAN 
OLEH SEKRETARIAT 
DIREKTORAT 
JENDERAL GTK 
AGAR BISA DI 
PRINT DI 
KAB/KOTA 
SEBAGAI DASAR 
PEMBAYARAN

FITUR VERIFIKASI DAN VALIDASI 
KEPEGAWAIAN BAGI GURU BUKAN PNS

PADA LAMAN INI 
DINAS PENDIDIKAN 
DIBERIKAN 
KEWENANGAN 
UNTUK 
MEMVERIFIKASI 
DAN MEMVALIDASI 
DATA KEPEGAWAIAN 
GURU BUKAN PNS 
SESUAI DENGAN SK 
TUGAS SEBAGAI 
DASAR PENERBITAN 
SK TPP 
BERDASARKAN PP 74 
TAHUN 2008

   

DATA GURU BERSERTIFIKAT 
BERDASARKAN STATUS VALIDASI DATA

PADA LAMAN INI DINAS 
PENDIDIKAN 
KABUPATEN/KOTA DAPAT 
MELIHAT DATA PTK 
BERSERTIFIKAT 
BERDASARKAN STATUS 
VALIDASI DATA.

DINAS PENDIDIKAN PUN 
DAPAT MENGUSULKAN 
DATA PTK YANG SUDAH 
VALID UNTUK DIBUATKAN 
SK TPP TAHUN 2016

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORG PAGU ORG PAGU ORG PAGU ORG PAGU ORG PAGU

PAUD 61.886 1.159.817.495.000 63.024 62.873 314.426.273.000 62.873 314.016.038.200 62.714 62.653 311.034.235.800 62.653 311.034.235.800 1.250.510.782.800 
DIKDAS 91.676 2.202.715.312.000 98.480 91.267 553.452.366.500 91.267 552.391.422.400 93.044 86.751 487.500.093.000 86.751 487.498.593.000 2.080.842.474.900 
DIKMEN 54.178 1.078.415.137.000 60.708 55.920 326.556.342.200 55.920 326.026.928.900 60.136 56.354 322.862.167.500 56.354 322.862.167.500 1.298.307.606.100 

PAUD 42.786 - - - 42.741 - - - - - 
DIKDAS 971.603 - - - 964.525 - - - - - 
DIKMEN 196.303 - - - 195.402 - - - - - 

PAUD 26.200 94.320.000.000 3.406 26.233 23.609.700.000 26.233 23.609.700.000 3.406 26.233 23.609.700.000 26.233 23.609.700.000 26.233 94.438.800.000 
DIKDAS 63.577 228.877.200.000 247.285 63.586 57.227.400.000 63.587 57.228.300.000 247.285 63.568 57.211.200.000 63.567 57.210.300.000 63.586 228.877.200.000 
DIKMEN 15.437 55.573.200.000 17.508 15.510 13.959.000.000 15.510 13.959.000.000 17.508 15.510 13.959.000.000 15.510 13.959.000.000 15.510 55.836.000.000 

PAUD 1.900 40.752.903.000 1.112 1.900 10.188.225.750 1.900 10.188.225.750 1.112 1.900 10.188.225.750 1.900 10.188.225.750 1.900 40.752.903.000 
DIKDAS 46.303 1.444.944.020.000 127.676 44.799 340.600.005.900 46.626 371.427.964.200 127.676 46.139 351.686.844.600 47.697 381.221.471.700 44.799 1.444.936.286.400 
DIKMEN 7.116 227.177.060.000 9.051 6.927 55.540.390.500 6.927 55.540.390.500 9.051 6.927 55.540.390.500 6.927 55.540.390.500 6.927 222.161.562.000 

PAUD 3.345 11.707.500.000 5.072 2.964 10.374.000.000 2.964 10.374.000.000 
DIKDAS 46.310 162.085.000.000 41.960 46.361 162.263.500.000 46.361 162.263.500.000 
DIKMEN 560 3.080.000.000 1.000 443 1.550.500.000 443 1.550.500.000 

PAUD - - 
DIKDAS 33.635 251.678.195.700 33.635 256.393.789.900 
DIKMEN 262 5.975.891.700 262 6.438.589.200 

PAUD - - 
DIKDAS 1.000 18.000.000.000 998 4.491.000.000 998 4.491.000.000 998 4.491.000.000 998 4.491.000.000 998 17.964.000.000 
DIKMEN - - 

KUOTA SDH SK TW 1 SDH SK TW 3

PAGUORG
TUNJANGAN NOMINASI 

SMTR 1
TRI WULAN 1 TRI WULAN 2 TRI WULAN 3 TRI WULAN 4

SDH SK TW 2

SATU KALI PEMBAYARAN

TOTAL SDH SK

TOTAL

SATU KALI PEMBAYARAN

SDH SK TW 4
NOMINASI 

SMTR 2

 

a) Pengendalian Formasi/Kebutuhan Guru 

Dalam rangka membina dan mengembangkan profesi guru dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan 
pengelolaan guru, perlu direncanakan pemenuhan kebutuhan, pemindahan, dan pemerataan guru baik 
guru PNS maupun non PNS pada sekolah negeri maupun swasta.  

 

Tujuan dari perhintungan kebutuhan guru adalah: 
a) Menghitung kebutuhan guru di setiap sekolah.  
b) Menentukan jumlah kekurangan atau kelebihan guru, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. 
c) Mengambil kebijakan dalam rangka pengusulan formasi baru atau meredistribusi ketenagaan guru. 

Dasar perhitungan dari perhintungan kebutuhan guru adalah: 

Dasar untuk menghitung kebutuhan guru pada setiap sekolah : 
a) jumlah siswa 
b) jumlah kelas/ rombongan belajar (rombel) 
c) jumlah jam setiap mata pelajaran sesuai kurikulum 
d) beban wajib mengajar bagi guru 
e) jenis dan jenjang satuan pendidikan sesuai dengan tipe sekolah 

Jumlah jam wajib mengajar guru : 
a) Guru mata pelajaran dan guru kelas adalah 24 jam pelajaran (jpl) per minggu 
b) Kepala Sekolah 6 jam pelajaran perminggu 
c) Wakil Kepala Sekolah 12 jam pelajaran perminggu 
d) Guru BK minimal membina 150 siswa atau maksimal 225 siswa 
Dalam hal menghitung kebutuhan guru untuk formasi CPNS, guru dihitung berdasarkan 
a) Sekolah yang dianalisis adalah sekolah negeri 
b) Guru yang dianalisis hanya guru PNS 
c) Hasil perhitungan kebutuhannya adalah merupakan formasi CPNS 

 
Perhitungan kebutuhan guru pada sekolah juga memperhitungkan guru honorer atau Guru Tidak Tetap 
(GTT) yang ada pada sekolah tersebut untuk setiap mata pelajaran. 



 

 

Perhitungan untuk mata pelajaran IPS pada jenjang SMP meliputi guru mata pelajaran Ekonomi, Sejarah, 
dan Geografi. Sedangkan untuk jenjang SMA dirinci dalam mata pelajaran Ekonomi, Sosiologi dan 
Geografi 
Perhitungan guru mata pelajaran IPA untuk jenjang SMP meliputi guru mata pelajaran Fisika dan 
Biologi. Sedangkan, untuk jenjang SMA dirinci dalam mata pelajaran Fisika, Kimia dan Biologi. 

Untuk menentukan rasio kebutuhan guru maka diperlukan satu mekanisme dan prosedur.  Penentuan 
berapa jumlah yang pasti maka pada tahun 2017 dibuatlah program  sebagaimana dipetakan pada tabel 
berikut: 

 

 

 

 

 

 

Dalam melakukan pemetaan guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menggunakan aplikasi 
yang disebut SIM-Rasio Guru-Siswa. Sistem tersebut sebagai bentuk layanan online yang memudahkan 
pemangku kepentingan dalam melakukan pemetaan kebutuhan guru di daerah/di sekolah masing-masing. Alur 
Sim Rasio Guru-siswa sebagai berikut. 

 



 

 

SIM Rasio
Kab/Kota Provinsi BKN

SIM RASIO

Informasi 
Kebutuhan 

Guru

Kontrol 
Usulan 

Formasi Guru

MENPAN

Acuan Data 
Kebutuhan 

Guru

ETL

Hak akses

SekolahSekolahSekolah Dapodik
Kemdikbud

Pemanfaatan Sistem untuk Penunjang Keputusan:
- SAPK - Penataan & Pemetaan Guru
- e-Formasi - Kebijakan terkait PTK, dll

Dapodik sebagai Single 
Source of Entry Data Pokok 

Pendidikan Kemdikbud

Instruksi Mentri 
Nomor 2 Tahun 2012

Periode Pendataan:
Per tahun ajaran pendidikan
Contoh: Juli 2014 – Juni 2015

Input/update 
Data Dapodik

*Data Stabil Akhir Agustus & Akhir Januari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem Pendataan Guru dan Tenaga Kependidikan untuk pemetaan kebutuhan guru sebagai berikut : 
 

2. SIM Rasio
(Perencanaan)

1. SIM  Tunjangan
(Kesejahteraan)

3. SIM  Jafung
(Pemb. Karir)

4. SIM  PAK
(Pemb. Karir)

DapodikPusat
Informasi 4 
entitas
termasuk
informasi UKG, 
PKB, dan PKG

KAB/KOTA BKN

MENPAN

Peta
Sebaran
Guru

Peta
Sebaran
Guru

Peta
Sebaran
Guru

Usulan Pengangkatan Guru
Usulan Formasi

SK Tunjangan
PNS Daerah jika
Kompeten, 
Linier, dan
24 jam

Us
ul

In
pa

ss
ing

da
n

Pe
ny

es
ua

ian
Ja

fu
ng

Peta
Jafung Guru

Penilaian Kinerja
Guru di Sekolah

Nilai PKB
Nilai PK Guru

Beban Kerja Guru 24 jam

Nilai PAK Guru Gol III/a sd IV/b

SK Kenaikan Pangkat
bagi guru yg kompeten

Nilai Kompetensi dan
Gaji Pokok Terbaru

Data Individu
Siswa/PTK

Feedback status 
Data Guru

SK Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS jika Kompeten, Linier dan 24 jam

Formasi CPNS

Kebutuhan Guru dan
Calon Peserta PPG

Calon Guru yg
akan diserifikasi

lulusan baru serifikasi

LPTK

SEKOLAH

KEMENKEUUsulan Alokasi PMK 
untuk PNS Daerah

Golongan Sesuai
Inpassing (Besaran
Tunj. Profesi Guru 
Bukan PNS)

SK Kenaikan
Pangkat guru 
Bukan PNS

1

3

2

4

5

9

9

9

6

7

8

10

10

10

11

12

13

13

14

14

15

15

15Infrormasi
UKG, PKB, dan
PKG

Sistem Pendataan PTK Untuk Perencanaan Kebutuhan

 
 
 
 
Anatomi Sim Rasio Guru-Siswa sebagai berikut : 



 

 

 

 
 
 
 
 
Sedangkan Aplikasi Sim Rasio Guru-Siswa sebagai berikut : 

SIM Rasio Guru-Siswa

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

Dari hasil analisis menggunakan aplikasi Sim Rasio Guru-Siswa diperoleh gambaran peta guru secara nasional 
sebagai berikut. 
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AKG PENSIUN AKG PENSIUN AKG PENSIUN AKG PENSIUN AKG PENSIUN

NASIONAL -492.765 26.953 -519.718 32.722 -552.440 37.900 -590.340 49.362 -639.702 60.127

1 Aceh -3.749 621 -4.370 838 -5.208 1.065 -6.273 1.500 -7.773 1.644
2 Bali -6.838 653 -7.491 682 -8.173 871 -9.044 1.088 -10.132 1.182
3 Bangka Belitung -2.018 111 -2.129 160 -2.289 155 -2.444 214 -2.658 317
4 Banten -25.415 534 -25.949 671 -26.620 763 -27.383 1.039 -28.422 1.266
5 Bengkulu -3.327 211 -3.538 321 -3.859 387 -4.246 536 -4.782 653
6 D.I. Yogyakarta -2.630 653 -3.283 739 -4.022 824 -4.846 998 -5.844 1.253
7 D.K.I. Jakarta -13.519 1.046 -14.565 1.183 -15.748 1.270 -17.018 1.585 -18.603 1.851
8 Gorontalo -3.268 134 -3.402 171 -3.573 157 -3.730 207 -3.937 222
9 Jambi -6.971 376 -7.347 478 -7.825 633 -8.458 844 -9.302 1.059

10 Jawa Barat -99.176 2.973 -102.149 3.484 -105.633 4.359 -109.992 6.150 -116.142 8.087
11 Jawa Tengah -54.431 4.125 -58.556 5.084 -63.640 6.189 -69.829 7.738 -77.567 9.884
12 Jawa Timur -52.837 5.038 -57.875 5.631 -63.506 6.390 -69.896 7.851 -77.747 9.976
13 Kalimantan Barat -17.178 640 -17.818 884 -18.702 1.009 -19.711 1.278 -20.989 1.432
14 Kalimantan Selatan -6.209 488 -6.697 628 -7.325 676 -8.001 961 -8.962 1.046
15 Kalimantan Tengah -4.796 215 -5.011 319 -5.330 400 -5.730 476 -6.206 506
16 Kalimantan Timur -7.570 247 -7.817 279 -8.096 303 -8.399 444 -8.843 582
17 Kalimantan Utara -1.391 47 -1.438 64 -1.502 64 -1.566 85 -1.651 101
18 Kepulauan Riau -4.095 66 -4.161 97 -4.258 125 -4.383 148 -4.531 167
19 Lampung -14.514 1.045 -15.559 1.221 -16.780 1.369 -18.149 1.782 -19.931 2.033
20 Maluku -495 279 -774 349 -1.123 374 -1.497 459 -1.956 498

2019
NO WILAYAH

2015 2016 2017 2018

1. AKG = Angka Kebutuhan Guru (Jumlah guru PNS yang ada dikurangi jumlah guru ideal)
2. Nilai negatif menunjukkan kekurangan guru
3. Berdasarkan data Dapodik & Simrasio 2015 untuk jenjang SD dan SMP Negeri

Provinsi atau Kab sasaran GGD Kab yang kelebihan guru PNS

Kebutuhan Guru PNS Nasional (1)1

 
 
 

40404040

1. AKG = Angka Kebutuhan Guru (Jumlah guru PNS yang ada dikurangi jumlah guru ideal)
2. Nilai negatif menunjukkan kekurangan guru
3. Berdasarkan data Dapodik & Simrasio 2015 untuk jenjang SD dan SMP Negeri

Provinsi atau Kab sasaran GGD Kab yang kelebihan guru PNS

Kebutuhan Guru PNS Nasional (2)1

AKG PENSIUN AKG PENSIUN AKG PENSIUN AKG PENSIUN AKG PENSIUN

NASIONAL -492.765 26.953 -519.718 32.722 -552.440 37.900 -590.340 49.362 -639.702 60.127

21 Maluku Utara -2.390 108 -2.498 113 -2.611 124 -2.735 144 -2.879 184
22 Nusa Tenggara Barat -12.307 553 -12.860 802 -13.662 933 -14.595 1.215 -15.810 1.314
23 Nusa Tenggara Timur -17.489 699 -18.188 977 -19.165 1.080 -20.245 1.292 -21.537 1.470
24 Papua -5.151 170 -5.321 195 -5.516 170 -5.686 185 -5.871 210
25 Papua Barat -2.629 103 -2.732 98 -2.830 81 -2.911 103 -3.014 119
26 Riau -16.719 344 -17.063 514 -17.577 614 -18.191 902 -19.093 1.052
27 Sulawesi Barat -6.298 144 -6.442 154 -6.596 145 -6.741 196 -6.937 225
28 Sulawesi Selatan -23.653 1.003 -24.656 1.057 -25.713 1.177 -26.890 1.642 -28.532 2.051
29 Sulawesi Tengah -8.706 288 -8.994 389 -9.383 419 -9.802 550 -10.352 624
30 Sulawesi Tenggara -8.618 337 -8.955 395 -9.350 424 -9.774 503 -10.277 577
31 Sulawesi Utara -3.202 465 -3.667 533 -4.200 551 -4.751 723 -5.474 648
32 Sumatera Barat -10.018 759 -10.777 870 -11.647 1.041 -12.688 1.408 -14.096 1.635
33 Sumatera Selatan -17.129 708 -17.837 927 -18.764 1.185 -19.949 1.603 -21.552 1.947
34 Sumatera Utara -28.029 1.770 -29.799 2.415 -32.214 2.573 -34.787 3.513 -38.300 4.312

2019
NO WILAYAH

2015 2016 2017 2018
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SD SMP

3396
5248
8587
8824
9549
10517
11635
14964
15452
17712
21334
23026
23245
25019
26189
26881
28222
30517
37024
37807
38458
44678
46347
47258
47761
54423
56254
56569

71605
105166

192751
215883
220479

Papua …
Papua

Goronta…
Kep. Bael

Malut
Kep. Riau

Sulbar
Maluku

Bengkulu
Sulut

DIY
Kalteng

Sultra
Bali

Sulteng
Jambi
Kaltim
Kalsel
Kalbar

DKI. …
NTB

Sumbar
Riau
NTT

Aceh
Lampung

Banten
Sumsel

Sulsel
Sumut
Jateng

Jabar
Jatim

PNS
GTY
GTT
subtotal

1,727
2,815
3,232
3,585
3,811
3,883
4,131
6,364
6,570
7,358
8,143
8,653
8,892
9,372
9,538
9,583
10,921
11,297
12,405
15,341
16,495
17,593
17,961
19,589
19,979
20,447
21,538
22,002

27,104
41,124

72,753
81,897
82,971

Papu…
Kep. …

Papua
Goro…

Sulbar
Malut

Kep. …
Beng…
Malu…
Kalte…
Sulut
Sulte…

Kalsel
Sultra
Jambi

DIY
Kaltim

Bali
Kalbar

NTB
Riau

Sumb…
NTT
DKI. …

Aceh
Banten

Lamp…
Sumsel

Sulsel
Sumut
Jateng
Jatim
Jabar

PNS
GTY
GTT
subtotal

PNS 351,323
GTY 99,735
GTT 158,016

Total 609,074

PNS 979,382

GTY 83,859

GTT 519,548

Total 1,582,789

Sum
ber : Dapodik dan BSD Dikdas 2013/2014

25
41
58
72
85
91
94
99
107
126
140
156
172
183
218
255
255
266
285
297
333
344
355
389
411
514
565

770
981
998

1,322
2,430

2,969
3,731

Pa…
Ka…
Pa…
M…
Su…
Ke…
M…
Su…
Ba…
Ka…
G…

Ka…
Be…
Su…
Ja…
La…
Su…
Ka…

Riau
Bali
NTT

Su…
Ka…
Ac…

NTB
Su…
Ba…
Su…

DKI
Su…

DIY
Jat…
Jat…
Ja…

SLB

PNS 10.586
GTY 5.544

GTT 2.694

Total 18.824

Distribusi Guru SD, SMP, dan SLB (Sebuah Contoh)2

 

 

b) Penetapan Angka Kredit Bagi Guru 

Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang 

harus dicapai oleh seorang guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya. 

Pelaksanaan program penetapan angka kredit guru tergambar dalam tabel berikut : 

 

c) Sistem Manajemen Penetapan Angka Kredit ( Simpak) 



 

 

Sistem Informasi manajemen Penetapan Angka Kridit Bagi Guru dilayani secara online. Pada tahun 2016 ini 

sistem layanan online baru di mulai tetapi belum optimal. Pada tahun yang akan datang Aplikasi Simpak ini 

akan dioptimalkan dengan menyempurnakan vitur-vitur yang dipergunakan dalam aplikasi. Alur Data dalam 

Simpak dijelaskan dalam diagram sebagai berikut. 

Sedangkan jadwal pelaksanaan integrasi Simpak tertera dalam tabel berikut ini. 

 

d) Penyetaraan Guru (Impassing) 
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Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan Guru Pendidikan 

Menengah pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya, atas nama 

Menteri, menetapkan angka kredit pemberian kesetaraan jenjang jabatan Guru Pertama, golongan ruang III/a 

sampai dengan Guru Muda, golongan ruang III/c. Kepala Biro Kepegawaian, atas nama Menteri, menetapkan 

angka kredit pemberian kesetaraan jenjang jabatan Guru Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Guru 

Muda, golongan ruang III/c pada sekolah Indonesia di luar negeri. Persyaratan Kesetaraan Jabatan Guru 

Bukan PNS (Impassing) sebagai berikut: 

 
 
Sedangkan pelaksanaan dan aplikasi pemrosesan kesetaraan jabatan fungsional guru buknan PNS sebagai 
berikut: 
 

 



 

 

H. APLIKASI PEMROSESAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Aplikasi pemrosesan berkas usulan kesetaraan dapat dibuka di 
http://223.27.144.205:8082//

c1

 
 
 

I. APLIKASI PENYAMPAIAN INFORMASI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Laman aplikasi SIP JABFUNG GBPNS, di http://223.27.144.205:9091 dimana GBPNS log in dengan menginput
NUPTK sebagai user dan tanggal lahir (sesuai format) sebagai password

 

http://223.27.144.205:8082//
http://223.27.144.205:9091


 

 

I. APLIKASI PENYAMPAIAN INFORMASI (lanjutan 1)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Laman awal aplikasi SIP JABFUNG GBPNS, tertampil data GBPNS

 

 

3) Uji Kompetensi Guru              

UKG (Ujian Kompetensi Guru) merupakan sebuah kegiatan berupa ujian yang berfungsi untuk mengukur 

kompetensi dasar mengenai bidang studi atau subject matter dan juga pedagogik dalam domain seorang 

pengajar, dalam hal ini guru sekolah. Khusus untuk guru yang sudah bersertifikat pendidik, maka kompetensi 

dasar yang akan diujikan akan disesuaikan dengan bidang studi sertifikasi tersebut. Selain itu, materi yang 

akan diujikan juga akan disesuaikan dengan kualifikasi akademik seorang guru bagi guru yang belum memiliki 

sertifikat pendidik. Untuk kompetensi pedagogik yang akan diujikan sendiri merupakan integrasi dari konsep 

pedagogik ke dalam proses pembelajaran dalam bidang studi yang diampu di kelas. UKG (Ujian Kompetensi 

Guru) sendiri memiliki kedudukan sebagai sarana kualifikasi untuk guru sebagai tenaga profesional. 

Berdasarkan undang-undang No 14 tahun 2005 mengenai guru dan dosen. Definisi profesional sendiri adalah 

sebuah pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan seseorang serta menjadi sumber penghasilan kehidupannya 

yang memerlukan keahlian, kemahiran serta kecakapan untuk memenuhi standar mutu dan norma tertentu 

serta memerlukan pendidikan profesi. UKG (Ujian Kompetensi Guru )memiliki tujuan untuk memperkuat 

peran guru dalam melaksanakan pendidikan. Sehingga guru mampu memberikan dan juga meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia. UKG juga dapat digunakan untuk memetakan kondisi objektif setiap guru sehingga 

dapat dijadikan sebagai informasi penting bagi pemerintah ketika akan mengambil sebuah kebijakan yang 

terkait dengan materi dan juga strategi dalam memberikan pembinaan yang dibutuhkan oleh guru. 

Dengan begitu, program pencapaian target RPJMN untuk tahun 2015-2019 bisa tepat sasaran dengan 

melihat dari peningkatan kompetensi guru serta tenaga pendidikan dari subject knowledge dan juga 

pedagogical knowledge. Harapannya adalah kualitas hasil belajar siswa dapat ikut meningkat. 

Standar Kelulusan Ujian Kompetensi Guru UKG ( Ujian Kompetensi Guru ) kali 

pertama dilaksanakan pada tahun 2014 silam, pada saat itu standar kelulusan untuk UKG hanya sekitar 4.7 

saja. Hal ini sangatlah wajar karena ini adalah kali pertama sistem ini dilaksanakan. Namun, seperti yang 



 

 

sudah dijelaskan pada tujuan UKG tadi, tentunya setiap tahun standar kelulusan untuk UKG selalu 

meningkat. 

Pada tahun 2015 silam, standar kelulusan UKG meningkat menjadi 5.5, pada tahun 2016 menjadi 6.0 dan 

pada tahun 2017 ini menjadi 7.0. Sedangkan untuk tahun 2018 nanti standar kelulusan untuk UKG menjadi 

7.5 dan pada tahun 2019 menjadi 8.0. Walaupun ujian ini diperuntukan untuk meningkatkan kompetensi 

guru, namun tidak semua guru mengikuti UKG. Peserta UKG sendiri yaitu guru yang belum memiliki 

sertifikat pendidik, guru PNS dan non PNS ( GTY ) yang mengajar di sekolah swasta atau guru honorer yang 

diangkat oleh Walikota/Bupati. Guru yang telah memiliki NUPTK dan telah mengajar sesuai kualifikasi 

akademikya serta sesuai bidang studi yang disertifikasi. 

Untuk lokasinya sendiri ditentukan oleh LPMP dengan memperhatikan lokasi TUKG yang memiliki 

persyaratan yang ditetapkan. Nah, karena pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, maka UKG (Ujian 

Kompetensi Guru ) sangat penting untuk dilaksanakan dan diikuti oleh guru-guru di Indonesia. 

Program tahun 2017, menekankan pada hal-hal sebagaimana tercantum di dalam tabel berikut: 

 
 
 

4) Uji Kompetensi Guru Online  
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah melakukan Uji Kompetensi Guru (UKG) secara 
online. Data yang diperoleh dalam pelaksanaan UKG bagi Guru, Pengawas, dan Kepala Sekolah sebagai 
berikut:  



 

 

Uji Kompetensi Guru
Jenjang

Tahun
JumlahUKA 2012 UKG 2012 2013 2014

TK 23,753 26,661 109,388 38,936 198,738 

SD 164,539 436,608 290,707 85,759 977,613 

SLB 2,446 5,368 4,199 2,085 14,098 

SMP 51,238 215,734 81,910 34,672 383,554 

SMA 18,125 131,052 37,574 16,658 203,409 

SMK 15,105 62,710 38,078 20,684 136,577 
Pengawas 606 
JUMLAH 275,812 878,133 561,856 198,794 1,913,989 

164,53
9 

436,60
8 

290,70
7 

85,759 

UKA 2012

UKG 2012

2013

2014

TK SD SLB

SMP SMA SMK

 

Peserta Uji Kompetensi Kepala Sekolah

 
 
 



 

 

Peserta Uji Kompetensi Pengawas

Peserta
24,293
orang

GENDER

18,533 Laki-Laki

5,760 perempuan

KUALIFIKASI

1,443 <S1

14,450    S1

8,317    S2
83    S3

JENJANG

18,531 SD
3,495    SMP
1,652    SMA

615    SMK

USIA

911 <46
3,738 46 - 50

11,035  51 -55
8,609   >55 MASA KERJA

10,735 <5
9,773  5 - 10
3,267  11 -15

518   >15

 

SUMBER DATA
REKAP UKG 2015

TK SD SMP SMA SMK SLB PGWS
TIDAK ADA NUPTK 49,024    166,863        89,738    30,440    41,411    4,139       11             381,626         

Kosong 69             103                26             71             63             332                 
<S1 48,941    115,328        50,269    30,194    41,237    2,689       8               288,666         
>S1 2                     2               4                      
S1/D4 14             51,430          39,441    175          111          1,450       3               92,624           

ADA NUPTK 202,747  1,219,050    454,957  218,142  178,195  17,374    27,413    2,317,878     
Kosong 2,604       724                210          462          675          13             176          4,864             
<S1 71,341    201,011        34,679    6,253       9,285       1,979       1,753       326,301         
>S1 1,609       24,276          31,205    23,081    13,924    844          9,834       104,773         
S1/D4 127,193  993,039        388,863  188,346  154,311  14,538    15,650    1,881,940     

Grand Total 251,771  1,385,913    544,695  248,582  219,606  21,513    27,424    2,699,504     

JENJANG
Grand TotalKUALIFIKASI

1,986,713

 

5) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)  

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan memberikan layanan Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) sebagai Guru Pembelajar secara online.  Strategi yang dilakukan dalam Pengembangan 
PKB terlihat dalam diagram sebagai berikut. 



 

 

Strategi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (sebuah contoh)10
Menyusun standar pelatihan, mengkoordinasikan 
pelatihan,  melatih Narasumber Nasional, monitoring dan 
pengendalian

Ditjen GTK

LPMP, Disdik Kab/Kota, 
Partisipasi Publik

Menyiapkan perangkat pelatihan 
dan melatih Instruktur Nasional

P4TK

Mengimplementasikan PKB

MELATIH GURU SASARAN

 

Strategi PKB 11
Nasional Kab/Kota Kelompok SekolahProvinsi

Narasumber
Nasional melatih
instruktur nasional
(provinsi/kab/kota)

Tim pengembang
mengembangkan
bahan ajar, sistem
PKB, dan pelatihan
tingkat provinsi dan
kab/kota

DCT melatih guru inti/ 
ketua KKG/MGMP/KKS/ 
KKPS/MKKS/MKKPS (2 
orang per kelompok

Tutor/Guru Inti
Mengkoordinasikan
implementasi PKB di 

kelompok

Kabupaten memilih
instruktur kab/kota
pengawas, kepala

sekolah, dan instruktur
kab/kota

Dinas Provinsi
mengajukan calon

instruktur
nasional/kab/kota

Outputs:
•Curriculum, Syllabus, LP
•Student worksheets
•Test items, item bank
•CAR report & learning

model
•Critical Review, LJ, 
& portfolio

•Teacher Map

Dev School
Curriculum &

Syllabus

Lesson 
Plans

TLI & CAR

Test analysis
& test bank

Sub. mat. & 
Critical 

Review**

On-Service
Teacher 
Quality

Teacher 
Performance

Evaluation

Guru 
mengimplemntasikan
PKB di sekolah mereka
berkaitan
denganSchool
Curriculum
•Lesson Plan
•Test
•CAR
•Critical Review
•Learning Journal

DGTK & P4TK 
menentapkan tim
pengembang (nara
sumber) 
nasional, instruktur
nasional, dan
widyaiswara

M
on

ito
rin

g Tim Pengembang
monitors dan
memberikan
feedback  kepada
PCT dan DCT

PCT memonitor dan
memberikan

feedback  kepada
pelatihan DCT dan

kelompok

DCT memonitor
kegiatan kelompok
dan memberikan

feedback 

Laporan dan
diseminasi

Keterlibatan komunitas
publik

• CSR
• Dudi
• Komite Sekolah
• Organisasi profesi

LPMP dengan dinas
Provinsi memilih

instruktur
nasional/provinsi/ 

kab/kota LPMP dengan dinas
memillih koordinatror

DCT 

LJ, Portfolio 
& ICT for 
learning

Universitas
menggunakan hasil
pelatihan untuk SKS

Dinas pendidikan
menggunakan

sertifikat untuk karir
guru/kepala sekolah/ 

pengawas

LPMP melatih instruktur
provinsi/kab/kotayang 
tidak di latih di tingkat

nasional

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sedangkan mekanisme Pengembangan Keprofesian berkelanjutan (PKB) 

secara online dijelaskan dalam gambar sebagai berikut. 

Mekanisme Pengembangan Keprofesian (3)7
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Mekanisme Pengembangan Keprofesian (4)9

40% e-PKB
dilaksanakan
secara mandiri di 
rumah maupun di 
sekolah

GTK mengikuti PKB dengan menu yang tersedia sesuai dengan skor UKG1 untuk mencapai UKG2. Apabila target skor
UKG2 tercapai GTK selesai mengikuti PKB. Apabila tidak, GTK harus mengulang PKB sampai UKG2 tercapai

20% e-PKB dilaksanakan di 
kelompok kerja GTKdengan
mendapatkan dana langsung dan
pendampingan dari instruktur
yang terlatih (NCT, PCT, dan
DCT)

40% e-PKB
dilaksanakan
secara mandiri di 
rumah maupun di 
sekolah

• SMA
• SMK
• SMP
• SD
• TK

Mandiri

• KKG
• MGMP
• KKKS/KKPS
• KKPS/MKPS

Kelompok
•SMA
•SMK
•SMP
•SD

Mandiri

Menu 
e-CPD

30
 

 
 
 



 

 

 
6) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Layanan Guru dan Tenaga 

Kependidikan. 
Dalam peningkatan kualitas layanan Guru dan Tenaga Kependidikan diupayakan untuk mengoptimalkan 
penggunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Disamping pelayanan melalui Unit Layanan 
Terpadu (ULT) yang ada di Gedung C lantai 1 yang terintegrasi dengan layanan yang lain, Direktorat 
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan juga menyediakan sarana layanan Vedio Conference (Vicom) yang 
tersedia di Gedung D lantai 17 Kompleks Kemdikbud. Saat ini sarana tersebut sudah menjangkau 12 
Provinsi. Dan saat ini sedang dilakukan peningkatan dengan melakukan update software dan melengkapai alat 
lainnya agar mampu menjangkau ke 34 provinsi di Indonesia. Berikut adalah gambaran Unit Layanan 
Terpadu (ULT) di Lantai 1 Gedung C dan alat video conference yang ada di Lantai 17 Gedung D Kompleks 
Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman Jakarta.  
 

 

 



 

 

Optimalisasi Pemanfaatan TIK

Optimalisasi Pemanfaatan TIK

Optimalisasi Pemanfaatan TIK Untuk Layanan GTK
Vidio Conference di Gedung D Lantai 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

b. Rencana Tahun 2018 

Rencana program reformasi layanan guru dan tenaga kependidikan tahun 2018 mengacu pada masalah dan 
kendala yang terjadi selama tahun 2017, serta upaya peningkatan dan optimalisasi kualitas layanan.  

Adapun masalah dan kendala yang dihadapi dalam layanan guru dan tenaga kependidikan selama tahun 2017 
antara lain:  

1) belum semua Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menggunakan Aplikasi Sim Rasio Guru-Siswa dalam 
melakukan perhitungan kebutuhan guru, padahal  distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan masih 
belum ideal,  

2) belum semua Guru dan Tenaga Kependidikan memanfaatkan secara optimal Sistem Aplikasi Sertifikasi 
dan Tunjangan Profesi Guru yang tersedia dalam layanan kualifikasi dan profesionalisme guru dan tenaga 
kependidikan karena tidak semua guru dapat menggunakan internet secara optimal,  

3) masih ada aplikasi  yang belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga belum ada rekomendasi 
untuk penyempurnaan terhadap prototype aplikasi untuk meningkatkan layanan secara optimal, 

4) belum dilakukan integrasi secara menyeluruh dalam pelaksanaan layanan, 

5) Unit Layanan Terpadu (ULT) untuk layanan Guru dan Tenaga Kependidikan masih terfokus di Pusat, 
6) Belum tersedianya tenaga dalam ULT yang memiliki kompetensi penuh. 

 
Program layanan yang akan dilakukan dalam tahun 2018 untuk mengatasi masalah dan kendala dalam 
peningkatan kualitas pelayanan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan antara lain sebagai berikut:  

1) melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi Sim Rasio Guru-Siswa dalam menghitung kebutuhan guru; 

2) menggerakkan guru untuk membiasakan menggunakan Hand Phone terkoneksi internet dalam 
melakukan layanan sertifikasi dan tunjangan profesi dengan pemanfaatan Nomor Unik Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan (NUPTK); 

3) Melakukan Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan  standar layanan yang terdapat dalam 
POS; 

4) melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap system aplikasi layanan guru dan tenaga kependidikan 
sehingga ada perbaikan dan rekomendasi penyempurnaan terhadap prototype aplikasi sehingga layanan 
terhadap guru dan tenaga kependidikan dapat dilaksanakan secara optimal; 

5) Melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi tenaga Unit Layanan Terpadu (ULT) di Layanan GTK 
agar memiliki kompetensi yang menyeluruh; 

6) Membuka Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
sehingga guru dan tenaga kependidikan  yang memerlukan layanan tidak harus datang ke Pusat. 

Pada tahap awal pelaksanaan program reformasi  Bidang Peningkatan Kualitas Layanan Guru dan Tenaga 
Kependidikan tahun 2018 difokuskan pada sosialisasi layanan dan optimalisasi penggunaan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK), dilanjutkan dengan evaluasi terhadap prototype system aplikasi yang 
diguanakan dalam layanan sehingga diperoleh rekomendasi untuk penyempurnaan system aplikasi layanan 
guru dan tenaga kependidikan yang lebih efisien, efektif, dan lebih baik. Langkah berikutnya adalah 
menyiapkan Unit Layanan Terpadu (ULT) di setiap Kantor UPT dan melakukan Bimtek bagi petugas ULT. 
Selanjutnya dilakukan layanan dengan menggunakan standar layanan yang sesuai dengan standar layanan yang 
terdapat dalam POS. 



 

 

 

c. Kriteria Keberhasilan 

Kreteria keberhasilan program layanan guru dan tenaga kependidikan tahun 2018 diuraikan dalam table 
sebagai berikut:  

No Program Kegiatan Output 
Indikator 
Keberhasilan 

Target 2017 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Layanan Tunjangan 
Profesi Dengan 
Sim-Tun 

 

 

 

 

Pengukuran dan 
evaluasi layanan 
tunjangan profesi 
dengan SIM-TUN 

Instrumen 
pengukuran dan 
evaluasi layanan 
tunjangan profesi 
dengan 
implementasi SIM-
TUN 

Tersusunnya 
instrumen 
pengukuran dan 
evaluasi layanan 
tunjangan profesi 
dengan 
implementasi SIM-
TUN 

Tersedianya instrumen 
pengukuran dan evaluasi 
layanan tunjangan profesi 
dengan implementasi  

SIM-TUN 

 

Analisis hasil 
pengukuran dan 
evaluasi 
implementasi SIM-
TUN dan 
rekomendasi 
perbaikannya  

Telah dilakukan 
pengukuran dan 
evaluasi 
implementasi SIM-
TUN dan analisis 
hasil evaluasi, serta 
rekomendasi 
perbaikannya 

Telah dilakukan evaluasi  
dan pengukuran terhadap 
implementasi SIM-TUN, 
dianalisis hasil evaluasi 
serta diberikan  
rekomendasi perbaikan 
dan penyempurnaanya 

2 

Layanan Uji 
Kompetensi Guru 
(Ukg) Secara 
Online 

Pengukuran dan 
Evaluasi layanan 
UKG secara online 

Instrumen 
Pengukuran dan 
Evaluasi Layanan 
Uji Kompetensi 
Guru Online 

Tersusunnya 
instrumen 
pengukuran dan 
evaluasi layanan Uji 
Kompetensi Guru 
Online 

Tersedianya instrumen 
pengukuran dan evaluasi 
layanan Uji Kompetensi 
Guru Online 

 Analisis hasil 
pengukuran dan 
evaluasi layanan Uji 
Kompentensi Guru 
online 

Telah dilakukan 
pengukuran dan 
evaluasi layanan Uji 
Kompentensi Guru 
secara online dan 
analisis hasil 
evaluasi, serta 
rekomendasi 
perbaikannya 

Telah dilakukan evaluasi 
dan pengukuran terhadap 
layanan Uji Kompentensi 
Guru online, dianalisis 
hasil evaluasi serta 
diberikan rekomendasi 
untuk perbaikan dan 
penyempurnaanya 

3 

Layanan Pemetaan 
Kebutuhan Guru 
Dengan Sim-Rasio 

 

Penyusunan Standar 
Operasional 
Prosedur (SOP) 
layanan SIM Rasio 
Guru-Siswa  

Dokumen Standar 
Operasional 
Prosedur (SOP) 
layanan SIM Rasio 
Guru-Siswa 

Telah disusunnya 
Standar Operasional 
Prosedur (SOP) 
layanan SIM Rasio 
Guru-Siswa  

Layanan SIM – Rasio 
Guru-Siswa dilaksanakan 
sesuai dengan SOP yang 
telah ditentukan 



 

 

Penyusunan Standar 
Layanan SIM Rasio 
Guru-Siswa 

Dokumen Standar 
Layanan SIM Rasio 
Guru-Siswa 

Tersusunnya 
Standar Layanan 
SIM Rasio Guru-
Siswa 

Terlaksananya layanan 
SIM Rasio Guru-Siswa 
sesuai dengan standar 
layanan yang telah 
ditetapkan  

4 

Layanan 
Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan (Pkb) 
Secara Online  

Penyusunan standar 
layanan 
Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan 
(PKB) Online  

Dokumen Standar 
layanan 
Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan 
(PKB) Online 

Tersusunnya 
Standar layanan 
Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan 
(PKB) Online 

Terlaksananya layanan 
Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) 
Online 

Pengukuran dan 
evaluasi 

Instrumen 
pengukuran dan 
evaluasi layanan 
Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan 
(PKB) Online 

Tersusunnya 
instrument 
pengukuran dan 
evaluasi layanan 
Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan 
(PKB) Online 

Tersedianya instrument 
pengukuran dan evaluasi 
layanan Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) 
Online 

 

Analisis hasil 
pengukuran dan 
evaluasi layanan 
Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan 
(PKB) Online 

Telah dilakukan 
pengukuran dan 
evaluasi layanan 
Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan 
(PKB) Online dan 
analisis hasil 
evaluasi, serta 
rekomendasi 
perbaikannya 

Telah dilakukan evaluasi 
dan pengukuran terhadap 
layanan Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) 
Online, dianalisis hasil 
evaluasi serta diberikan 
rekomendasi perbaikan 
dan penyempurnannya  

5 
Layanan Penetapan 
Angka Kredit 
Dengan Simpak 

Penyusunan Standar 
Layanan Penetapan 
Angka Kridit 
dengan SIMPAK 

Dokumen Standar 
Layanan Penetapan 
Angka Kridit 
dengan SIMPAK 

Tersusunnya 
Standar Layanan 
Penetapan Angka 
Kridit dengan 
SIMPAK 

Terlaksananya Layanan 
Penetapan Angka Kridit 
dengan SIMPAK sesuai 
dengan Standar Layanan 
yang telah ditetapkan  

Pengukuran dan 
evaluasi Layanan 
Penetapan Angka 
Kridit dengan 
SIMPAK 

Instrumen 
pengukuran dan 
evaluasi Layanan 
Penetapan Angka 
Kridit dengan 
SIMPAK 

Tersusunnya 
instrumen 
pengukuran dan 
evaluasi Layanan 
Penetapan Angka 
Kridit dengan 
SIMPAK 

Tersedianya instrumen 
pengukuran dan evaluasi 
Layanan Penetapan 
Angka Kridit dengan 
SIMPAK 



 

 

 

d. Agenda Prioritas 

Agenda prioritas layanan guru dan tenaga kependidikan tahun 2018 adalah Uji Kompetensi Keahlian (UKK) 
UKK ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program pendidikan vokasi yang dicanangkan oleh Presieen 
Republim Indonesia. Gambaran UKK tahun 2018 dapat di uraikan sebagai berikut. 
 

 

Analisis hasil 
pengukuran dan 
evaluasi Layanan 
Penetapan Angka 
Kridit dengan 
SIMPAK 

Telah dilakukan 
pengukuran dan 
evaluasi layanan 
Layanan Penetapan 
Angka Kridit 
dengan SIMPAK 

Telah dilakukan evaluasi 
dan pengukuran terhadap 
Layanan Penetapan 
Angka Kridit dengan 
SIMPAK, dianalisis hasil 
evaluasi serta diberikan 
rekomendasi dan untuk 
penyempurnannya 

6 Layanan Sertifikasi 
Guru Dengan 
Ap2sg  

Pengukuran dan 
evaluasi Layanan 
Sertifikasi Guru 
Dengan sistem 
AP2SG 

Instrumen 
pengukuran dan 
evaluasi Layanan 
Sertifikasi Guru 
Dengan sistem 
AP2SG 

Tersusunnya 
instrumen 
pengukuran dan 
evaluasi Layanan 
Sertifikasi Guru 
Dengan sistem 
AP2SG 

Tersedianya instrumen 
pengukuran dan evaluasi 
Layanan Sertifikasi Guru 
Dengan sistem AP2SG 

  

 

Analisis hasil 
pengukuran dan 
evaluasi Layanan 
Sertifikasi Guru 
Dengan sistem 
AP2SG 

Telah dilakukan 
pengukuran dan 
evaluasi layanan 
Layanan Sertifikasi 
Guru Dengan 
sistem AP2SG 

Telah dilakukan evaluasi 
dan pengukuran terhadap 
Layanan Sertifikasi Guru 
Dengan sistem AP2SG, 
dianalisis hasil evaluasi 
serta diberikan 
rekomendasi perbaikan 
dan untuk 
penyempurnaanya 

7 Layanan Guru dan 
Tenaga 
Kependidikan 
(GTK) di Kantor 
Unit Pelaksana 
Teknis 

Bimbingan Teknis 
Tenaga Pelayanan 
Guru dan Tenaga 
Kependidikan di 
ULT di setiap UPT 

Petugas Pelayanan 
Guru dan Tenaga 
Kependidikan ULT 
di setiap UPT 

Tersedianya Petugas 
Pelayanan GTK 
yang kompeten di 
Unit Layanan 
Terpadu (ULT) di 
setiap Kantor UPT 

Terlaksananya Bimbingan 
Teknis Tenaga Pelayanan 
Guru dan Tenaga 
Kependidikan di ULT di 
setiap UPT 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 





 

 

 

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kegiatan  

Adapun jadwal rencana reformasi layanan guru dan tenaga kependidikan tahun 2018 tertera dalam tabel sebagaiberikut. 

 

Tabel:  Rencana Reformasi  Peningkatan Layanan GTK Tahun 2018 

                  

 

RENCANA 
PROGRAM 
PENINGKATAN 
LAYANAN PTK 
TAHUN 2017 

             

           

NO PROGRAM KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR 
KEBERHASILAN 

TARGET 2018 2018 

  
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
LAYANAN 
TUNJANGAN 
PROFESI DENGAN 
SIM-TUN 

                                



 

 

  

Pengukuran dan Evaluasi 
Layanan Tunjangan Profesi 
dengan Sim-Tun 

Instrumen pengukuran dan 
evalaluasi layanan 
tunjangan profesi dengan 
implementasi  SIM-Tun  

Tersusunnya Instrumen 
pengukuran dan evalaluasi 
layanan tunjangan profesi 
dengan implementasi SIM-Tun  

Tersedianya Instrumen 
pengukuran dan 
evalaluasi layanan 
tunjangan profesi 
dengan implementasi 
SIM-Tun  

    V V V V            

Analisis hasil pengukuran 
dan evalaluasi 
implementasi SIM-Tun  
dan rekomendasi 
perbaikannya 

Telah dilakukan  pengukuran 
dan evalaluasi implementasi 
SIM-Tun  dan analisis hasil 
evaluasi, serta rekomendasi 
perbaikannya 

Telah dilakukan 
evaluasi dan 
pengukuran terhadap 
implementasi Sim-
Tun,  dianalisis hasil 
evaluasi serta diberikan 
rekomendasi perbaikan 
dan penyempurnaannya 

                V V V V 

2 
LAYANAN UJI 
KOMPETENSI 
GURU (UKG) 
SECARA  ONLINE 

                                



 

 

Pengukuran dan Evaluasi 
Layanan UKG secara Online 

Instrumen pengukuran dan 
evalaluasi Layanan Uji 
Kompetensi Guru Online 

Tersusunnya Instrumen 
pengukuran dan evalaluasi 
Layanan  Uji Kompetensi Guru 
online  

Tersedianya Instrumen 
pengukuran dan 
evalaluasi  Layanan Uji 
Kompetensi Guru 
online 

    V V V V             

Analisis hasil pengukuran 
dan evalaluasi  Layanan Uji 
Kompetensi Guru online 

Telah dilakukan  pengukuran 
dan evaluasi Layanan Uji 
Kompetensi Guru  secara online 
dan analisis hasil evaluasi, serta 
rekomendasi perbaikannya 

Telah dilakukan 
evaluasi dan 
pengukuran terhadap  
Layanan Uji 
Kompetensi Guru 
online, dianalisis hasil 
evaluasi serta diberikan 
rekomendasi untuk 
perbaikan dan 
penyempurnaannya 

        V V V V         

3 

LAYANAN 
PEMETAAN 
KEBUTUHAN 
GURU DENGAN 
SIM-RASIO  

Penyusunan Standar 
Operasioan Prosedur (SOP) 
Layanan SIM-Rasio Guru-
Siswa 

Dokumen Standar 
Operasioan Prosedur 
(SOP)  Layanan SIM-
Rasio Guru-Siswa 

Telah Disusunnya Standar 
Operasioan Prosedur (SOP) 
Layanan SIM-Rasio Guru-
Siswa 

Layanan Sim Rasio 
Guru-Siswa 
dilaksanakan sesuai 
dengan SOP yang telah 
ditentukan  

V V V V                 



 

 

Penyusunan Standar Layanan 
Sim Rasio Guru-Siswa 

Dokumen Standar Layanan 
Sim Rasio Guru-Siswa 

Tersusunnya Standar Layanan 
Sim Rasio Guru-Siswa 

Terlaksananya Layanan 
Sim Rasio Guru-Siswa 
Sesuai Dengan Standar 
Layanan yang Telah 
Ditetapkan 

    V V V V             

4 

LAYANAN 
PENGEMBANGAN 
KERPOFESIAN 
BERKELANJUTAN 
(PKB)  SECARA 
ONLINE 

Penyusunan Standar Layanan 
Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) Online 

Dokumen Standar Layanan 
Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan 
(PKB) Online 

Tersusunnya Standar Layanan 
Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) Online 

Terlaksananya Layanan  
Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) 
Online Sesuai Dengan 
Standar Layanan Yang 
Telah Ditetapkan 

V V V V                 



 

 

Pengukuran dan Evaluasi 

Instrumen pengukuran dan 
evalaluasi  Layanan 
Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan 
(PKB) secara Online 

Tersusunnya Instrumen 
pengukuran dan evalaluasi  
Layanan Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan 
(PKB) secara Online  

Tersedianya Instrumen 
pengukuran dan 
evalaluasi  Layanan 
Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) 
secara Online 

    V V V V             

Analisis hasil pengukuran 
dan evalaluasi  Layanan 
Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan 
(PKB) Online  

Telah dilakukan  pengukuran 
dan evalaluasi  Layanan 
Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) Online   
dan analisis hasil evaluasi, serta 
rekomendasi perbaikannya 

Telah dilakukan 
evaluasi dan 
pengukuran terhadap  
Layanan 
Pengembangan 
Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) 
Online,  dianalisis hasil 
evaluasi serta diberikan 
rekomendasi perbaikan 
dan penyempurnaannya 

        V V V V         



 

 

5 
LAYANAN  
PENETAPAN 
ANGKA KREDIT  
DENGAN SIMPAK 

Penyusunan Standar Layanan 
Penetapan Angka Kridit 
dengan SIMPAK 

Dokumen Standar Layanan  
Penetapan Angka Kridit 
dengan SIMPAK 

Tersusunnya Standar Layanan  
Penetapan Angka Kridit dengan 
SIMPAK 

Terlaksananya Layanan   
Penetapan Angka 
Kridit dengan 
SIMPAK Sesuai 
Dengan Standar 
Layanan Yang Telah 
Ditetapkan 

V V V V                 

Pengukuran dan Evaluasi 
Layanan Penetapan Angka 
Kridit dengan SIMPAK 

Instrumen pengukuran dan 
evalaluasi Layanan 
Penetapan Angka Kridit 
dengan SIMPAK 

Tersusunnya Instrumen 
pengukuran dan evalaluasi 
Layanan Penetapan Angka 
Kridit dengan SIMPAK 

Tersedianya Instrumen 
pengukuran dan 
evalaluasi Layanan 
Penetapan Angka 
Kridit dengan 
SIMPAK 

    V V V V             

Analisis hasil pengukuran 
dan evalaluasi  Layanan 
Penetapan Angka Kridit 
dengan SIMPAK  

Telah dilakukan  pengukuran 
dan evalaluasi  Layanan 
Penetapan Angka Kridit dengan 
SIMPAK 

Telah dilakukan 
evaluasi dan 
pengukuran terhadap  
Layanan Penetapan 
Angka Kridit dengan 
SIMPAK,  dianalisis 
hasil evaluasi serta 
diberikan rekomendasi 
perbaikan dan untuk 
penyempurnaannya 

        V V V V         



 

 

6 
LAYANAN 
SERTIFIKASI 
GURU DENGAN 
AP2SG  

                                

Pengukuran dan Evaluasi 
Layanan Sertifikasi Guru 
dengan Sistem AP2SG 

Instrumen pengukuran dan 
evalaluasi Layanan 
Sertifikasi Guru dengan 
Sistem AP2SG 

Tersusunnya Instrumen 
pengukuran dan evalaluasi 
Layanan Sertifikasi Guru 
dengan Sistem AP2SG 

Tersedianya Instrumen 
pengukuran dan 
evalaluasi Layanan 
Sertifikasi Guru 
dengan Sistem AP2SG 

    V V V V             



 

 

Analisis hasil pengukuran 
dan evalaluasi  Layanan 
Sertifikasi Guru dengan 
Sistem AP2SG 

Telah dilakukan  pengukuran 
dan evalaluasi  Layanan 
Sertifikasi Guru dengan Sistem 
AP2SG 

Telah dilakukan 
evaluasi dan 
pengukuran terhadap  
LayananSertifikasi 
Guru dengan Sistem 
AP2SG,  dianalisis 
hasil evaluasi serta 
diberikan rekomendasi 
perbaikan dan untuk 
penyempurnaannya 

        V V V V         

7 

Pelayanan Guru dan 
Tenaga Kependidikan 
(GTK) di Kantor Unit 
Pelaksana Teknis 
(UPT) 

Bimbingan Teknis Tenaga 
Pelayanan Guru dan Tenaga 
Kependidikan di ULT di 
setiap UPT 

Petugas Pelayanan Guru 
dan Tenaga Kependidikan 
ULT di setiap UPT 

Tersedianya Petugas Pelayanan 
GTK yang kompeten di Unit 
Layanan Terpadu (ULT) di 
setiap Kantor UPT 

Terlaksananya 
Bimbingan Teknis 
Tenaga Pelayanan 
Guru dan Tenaga 
Kependidikan di ULT 
di setiap UPT 

        V V V V V V V V 

Penyiapan ULT di setiap 
Kantor UPT 

Unit Layanan Terpadu 
(ULT) di setiap Kantor 
UPT 

Tersedianya Unit Layanan 
Terpadu (ULT) di setiap 
Kantor UPT 

Terlaksananya Layanan 
Guru dan Tenaga 
Kependikan di ULT di 
setiap Kantor UPT 

V V V V                 



 

 

 

f. Penanggung Jawab 

Penanggung jawab Program Peningkatan Kualitas Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan  adalah Dr. E. 
Nurzaman, M.Si selaku Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Dra. Santi Ambarruki, M.Ed, 
Tagor Alamsyah, S.Kom. M.Si, Drs. Samto, MA, Drs. Temu Ismail, M.Si selaku Tim Kerja Peningkatan 
Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan.  
 

4. LAYANAN KEBUDAYAAN     

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait 

erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal tersebut  sesuai Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, 

yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian 

sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; 

dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.  

Dalam pembangunan kebudayaan, diharapkan terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan 

beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan 

harmonis.  

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski 

mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh 

masyarakat itu sendiri. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke 

generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung 

keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, 

dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. 

Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat 

seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana 

hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. 

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai KEBUDAYAAN adalah keseluruhan gagasan, 

perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang 

berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang 

berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, 

organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan 

kehidupan bermasyarakat. 

Seperti kita pahami bersama, bahwa pembangunan kebudayaan pada intinya ialah pembangunan manusia. Membangun 

manusia berarti bukan hanya membangun dimensi keragaan atau jasmaniahnya belaka, melainkan sekaligus membangun 

dimensi kejiwaan atau batiniahnya. Membangun dimensi kejiwaan atau batiniah manusia, berarti membangunan 

dimensi sikap mental, integritas kepribadian, dan moralitas manusia dalam menghadapi kenyataan hidup dengan segala 

tantangan dan problematikanya. Dan, dalam konteks keindonesiaan, secara lebih spesifik lagi ialah membangun dimensi 

sikap mental, integritas kepribadian, dan moralitas bangsa dalam mengadapi tantangan dan problematika hidup 



 

 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan dimensi sikap mental, integritas kepribadian, dan moralitas 

bangsa, tidak lain adalah pembangunan jati diri dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pembangunan jati diri dan 

karakter bangsa merupakan salah satu pilar penting, bahkan paling penting dalam pembangunan kebudayaan secara 

keseluruhan.  

Untuk itu karakter bangsa seharusnya menjadi arus utama (mainstream) dalam pembangunan nasional kebudayaan, 

artinya dalam setiap upaya pembangunan harus selalu memikirkan keterkaitan dan dampaknya terhadap pengembangan 

karakter. Dengan demikian, dapat diharapkan karakter yang terbentuk nantinya akan mengarah ke hal yang bernilai 

positif. Jati diri dan karakter bangsa di sini berada pada tataran ide, maksudnya tidak berbentuk secara nyata atau 

empiris, tetapi hanya dapat dirasakan dampaknya. Jika karakter bangsa ini memang baik, maka hal itu akan terasa 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, karakter bangsa ini 

merupakan hal yang vital bagi pembangunan nasional kebudayaan yang berkelanjutan. 

Selanjutnya Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara harus 

sangat berperan dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan 

Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional 

sebagaimana dikatakan “ .  

Untuk itu dalam rangka melaksanakan amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut, pada tanggal 28 Mei 2017 telah 

diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang tersebut antara 

lain berisi tentang pengaturan mengenai pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap 10 (sepuluh) objek 

pemajuan kebudayaan. Selain itu, diatur mengenai pembinaan dan apresiasi terhadap Sumber Daya Manusia 

Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan 

inisiatif masyarakat. 

Dengan bergabungnya kebudayaan ke dalam pendidikan, maka diperlukan upaya-upaya peningkatan keterlibatan 

kebudayaan dalam membantu dunia pendidikan. Sehingga  sebagai bentuk integrasi kebudayaan ke dalam bidang 

pendidikan dirasakan perlu peningkatan pelayanan kebudayaan dalam dunia pendidikan. Hal tersebut dapat dilakukan 

melalui beberapa hal : 

1) Pengayaan bahan pustaka bidang kebudayaan di bidang pendidikan; 

2) Pembenahan bahan pembelajaran sejarah dan kebudayaan di bidang pendidikan;  

3) Pemenuhan media pembelajaran dan apresiasi peserta didik dalam kesenian Indonesia; 

4) Penguatan kurikulum bidang kebudayaan dalam pembelajaran sejarah/PPKN;   

5) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam bidang kebudayaan. 

 

Di samping itu untuk memperkuat integrasi fungsi kebudayaan dalam pendidikan diperlukan pula penguatan budaya 

di masyarakat melalui pemberian fasilitasi sarana untuk Sanggar/Komunitas Adat/Sasana Sarasehan, Pemberdayaan 

lembaga kepercayaan dan komunitas adat sebagai upaya untuk menguatkan kantong-kantong budaya di daerah. Semua 

itu untuk upaya peningkatan pelayanan kebudayaan kepada masyarakat termasuk kedunia pendidikan. 

Berkaitan dengan itu semua, maka pada saat ini terdapat beberapa isu-isu strategis dalam pembangunan kebudayaan 

yaitu : 



 

 

1) Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa 

2) Peningkatan Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya 

3) Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan  Warisan Budaya 

4) Peningkatan Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran Budaya 

5) Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan 

Dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 

maka Direktorat Jenderal Kebudayaan melaksanakan Program peningkatan layanan kebudayaan, yang dikemas menjadi 

7 (tujuh) rencana aksi yang diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dan meluas serta menjawab kebutuhan 

akan layanan kebudayaan yang lebih baik. Rencana aksi tersebut adalah: 

1) Registrasi Cagar Budaya; 

2) Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya Nasional (Warisan Budaya TaK Benda);  

3) Peningkatan Fungsi Museum; 

4) Peningkatan Fungsi Taman Budaya; 

5) Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri); 

6) Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang Pendidikan; 

7) Pemberdayaan Komunitas Adat dan Tradisi. 

 

 

a. Capaian Tahun 2017 

Capaian kegiatan-kegiatan dalam Peningkatan Layanan Kebudayaan yang telah dilakukan pada tahun 2017 
adalah sebagai berikut: 

1) Registrasi Cagar Budaya; 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang dimaksud dengan cagar 

budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, 

struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu 

dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 

Untuk mengetahui kekayaan budaya kita khususnya cagar budaya maka diperlukan kegiatan registrasi secara 

nasional. Proses Registrasi Nasional Cagar Budaya diawali dengan pendaftaran yaitu upaya pencatatan 

benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya 

kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan 

dalam Register Nasional Cagar Budaya. 

Penetapan cagar budaya adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, 

atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim 

Ahli Cagar Budaya.  

Proses pendaftarannya dilakukan mulai dari tingkat Kabupaten, kemudian di sampaikan ke tingkat Provinsi 

sampai ke Pusat. Setiap pendaftaran objek cagar budaya harus dilengkapi dengan deskripsi objek serta 

dokumen pendukungnya (gambar, denah, video dan lain-lain) 

 



 

 

 

 

Untuk memudahkan masyakarat melakukan pendafataran, maka Direktorat Jenderal Kebudayaan 

memberikan layanan online dengan membuat aplikasi yang bisa diakses dimana saja.  

 
 



 

 

 
 

Hasil pencatatan dan penetapan cagar budaya sampai dengan pertengahan tahun 2017 sudah mencapai 

59.509 objek dan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya adalah 1410. Untuk tahun 2017  pendaftaran 

obyek yang diduga sebagai cagar budaya dari target 10.038 dan sampai dengan november 2017 telah 

mencapai  9.554 sedangkan penetapan cagar budaya nasional dari target 30 cagar budaya nasional tercapai 

yakni sudah 32 yang sudah memiliki sk penetapan cagar dan sedang proses 10 objek, jadi sampai akhir 

tahun akan terdapat 42 cagar budaya yang ditetapkan.  

 

 

Untuk meningkatkan upaya pendaftaran oleh masyarakat maka dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut 

: 

a) Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran Regnas 

No Program output Indikator keberhasilan Target 
2017 

Capaian 
2017 

Ket . 

1 Peningkatan 
Layanan 
Kebudayaan 

Registrasi 
Cagar Budaya  

Meningkatnya Cagar 
Budaya yang teregistrasi 

10.038 9.554 Capaian yang 
dicantumkan adalah 
datayang telah 
terverifikasi 
 
 
 

2  Penetapan CB Meningkatnya CB yang 
ditetapkan 

30 32 10 sedang proses 
penerbitan SK 



 

 

Bimtek ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah pendaftaran online regnas yang harusnya 

dilakukan oleh Dinas Kebudayaan di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia. Karena rendahnya 

angka pendaftaran, maka dilakukan upaya pemanggilan kabupaten/kota untuk malakukan online 

bersama.  

Tahun 2017 diprogramkan di tiga kota yaitu di Semarang, Yogya, dan Bogor. Semuanya dapat 

dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

 

b) Fasilitasi Daerah (Fasdal) perangkat pendaftaran  

Fasdal adalah peralatan yang diberikan ke setiap kabupaten/kota melalui dinas kebudayaan yang 

nantinya digunakan untuk melakukan pendaftaran online regnas cagar budaya. Sampai saat ini sudah 

diberikan sebanyak 400 buah fasdal ke dinas kebudayaan kabupaten/kota dan propinsi seluruh 

Indonesia. Dari data yang ada, untuk memenuhi seluruh Indonesia sampai saat ini yang belum 

menerima fasdal sebanyak 186 kabupaten/kota. 

Semenjak Tahun 2016 kegiatan pemberian fasdal dihentikan dulu karena dalam proses evaluasi 

kegiatan, sehingga tahun 2017 tidak dianggarkan untuk kegiatan tersebut. 

c) Sosialiasi dan Advokasi Pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya 

Kegiatan ini merupakan rangkaian pelaksanaan regnas setelah kabupaten/kota mendapatkan fasdal 

dan pendampingan proses pendaftaran hingga penetapan cagar budaya. Karena penghematan 

anggaran melalui perjalanan dinas maka pada tahun 2016 kegiatan ini ditiadakan. 

d) Penetapan Cagar Budaya 

Kegiatan penetapan cagar budaya dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN) yang 

menghasilkan rekomendasi usulan peringkat Nasional yang SK nya diterbitkan oleh Mendikbud. 

Tahun 2017 direncanakan TACBN meetapkan 30 CB. Sesuai dengan data akan ditetapkan sesuai sK 

sebanyak 42 CB, jadi melebihi target. 

 

 

 

 

Kegiatan Sidang Tim Ahli Cagar Budaya 

2) Pencatatan Warisan Budaya Nasional (Warisan Budaya Takbenda) 

a) Budaya Takbenda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud 

dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan 

yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia.  

b) Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan 

keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus 

menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud 

budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda.   

c) Warisan Budaya Takbenda Indonesia terdiri atas:  

1. tradisi dan ekspresi lisan;  



 

 

2. seni pertunjukan;  

3. adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;  

4. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau  

5. keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.  

d) Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis terhadap hasil Pencatatan Budaya Takbenda untuk 

ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia. 

e) Pencatatan juga meliputi kegiatan Sosialisasi Pencatatan Kekayaan Budaya dan Kegiatan Percepatan 

Pencatatan Kekayaan Budaya Takbenda.   

f) Kegiatan Sosialisasi Pencatatan Kekayaan Budaya Takbenda dimaksudkan untuk menyebarluaskan perihal 

mengenai kegiatan pencatatan kekayaan budaya kepada masyarakat pengampu karya budaya tersebut.  

g) Kegiatan sosialiasi pencatatan ini dilakukan di 10 kota pada tahun 2013, 4 kota di tahun 2014, 2 kota di 

tahun 2015, dan 1 kota di tahun 2016.  

h) Kegiatan Percepatan Pencatatan Kekayaan Budaya Takbenda dimaksudkan untuk mencatat karya budaya 

takbenda langsung dari masyarakat pengampunya.  

i) Kegiatan Percepatan Pencatatan ini dilakukan di 8 daerah di tahun 2013, 6 daerah pada tahun 2014, 6 daerah 

di tahun 2015. Kegiatan ini ditiadakan pada tahun 2016 karena adanya pemotongan anggaran.  

j) Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah pemberian status karya budaya takbenda menjadi 

Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Menteri yang membidangi kebudayaan.Warisan Budaya Takbenda 

Indonesia ditetapkan melalui proses penilaian yang dilakukan oleh Tim Ahli. Hasil penilaian yang dilakukan 

oleh Tim Ahli adalah dalam bentuk rekomendasi Penetapan Kekayaan Budaya Takbenda sebagai Warisan 

Budaya Takbenda Indonesia yang disampaikan kepada Menteri. Penetapan ini dilakukan dalam upaya 

pelestarian karya budaya yang ada di daerah. Karya budaya yang ditetapkan adalah karya budaya yang sudah 

dicatat ke dalam database Pencatatan Kekayaan Budaya Takbenda.  

k) Penetapan WBTB Indonesia tela dimulai sejak tahun 2013 dengan menetapkan 77 karya budaya; tahun 2014 

menetapkan 97 karya budaya, tahun 2015 menetapkan 121 karya budaya, dan tahun 2017 akan menetapkan 

150 karya budaya . 

l) Penetapan WBTB diusulkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi seluruh Indonesia dan ditetapkan oleh Tim 

Ahli WBTB danNarasumber yang telah ditunjuk dengan SK Dirjenbud sejumlah 15 (limabelas) orang dari 

berbagai bidang keahlian. 

m) Pencatatan dan Penetapan WBTB bertujuan untuk; melindungi karya budaya, membuat inventarisasi, 

memperjelas asal usul karya budaya, memantapkan jatidiri bangsa, menumbuhkan kebanggaan dan cinta tanah 

air, dan mencegah klaim negara lain. 

n) Penetapan merupakan tahapan untuk Pengusulan Warisan Budaya sebagai Warisan Budaya ke ICH-

UNESCO. Karya  budaya  yang  telah  ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO adalah Wayang (2008), 

Keris (2008), Batik (2009), Angklung (2010), TariSaman (2011), Noken (2012), dan Tari Tradisional di 

Bali (2015).  

 



 

 

 
 

 

No Prog output Indikator 
keberhasilan 

Target 2017 Capaian 2017 Ket . 

1 Peningkatan Layanan 
Kebudayaan 

Pencatan 
Warisan 
budaya 
Takbenda 

Meningkatnya 
warisan 
budaya 
takbenda yang 
teregistrai 

200 200  

2  Penetapan 
warisan 
budaya 
takbenda 

Meningkatnya 
warisan tak 
benda 
ditetapkan 

150 150  

 

Daftar warisan takbenda yang ditetap tahun 2017 : 

No PROVINSI 
NAMA KARYA 
BUDAYA 

DOMAIN 

1 Aceh Landok Sampot Seni Pertunjukan 

2 Aceh Rapa'i Pase Seni Pertunjukan 

3 Aceh Payung Mesikhat Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

4 Aceh Pasenatken Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

5 Aceh Grimpheng Seni Pertunjukan 

6 Sumatera Utara Genderang Sisibah Seni Pertunjukan 

7 Sumatera Utara Holat Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 



 

 

8 Sumatera Utara Toge Panyabungan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

9 Sumatera Utara Tari Gubang Seni Pertunjukan 

10 Sumatera Utara Babae Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

11 Sumatera Barat Randai Seni Pertunjukan 

12 Bengkulu Bekejai (Upacara 
Perkawinan Suku Rejang) 

Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

13 Bengkulu Tari Kejai Seni Pertunjukan 

14 Sumatera Selatan Rumah Besemah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

15 Sumatera Selatan Lak Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

16 Sumatera Selatan Tari Penguton Seni Pertunjukan 

17 Jambi Tari Elang Seni Pertunjukan 

18 Jambi Tomboi Sialong/Tomboi 
Ngambek Rapa 

Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan 
semesta 

19 Jambi Sebelik Sumpah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

20 Jambi Ambung Orang Rimbo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

21 Jambi Cawot Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

22 Jambi Ubat Ramuon Orang 
Rimbo 

Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan 
semesta 

23 Jambi Belangun Orang Rimbo Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

24 Jambi Hompongon Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan 
semesta 

 

25 Jambi Musik Gambang Dano 
Lamo 

Seni Pertunjukan 

26 Jambi Tari Kadam Seni Pertunjukan 

27 Bangka Belitung Gangan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

28 Bangka Belitung Antu Bubu Tradisi dan Ekspresi Lisan 

29 Riau Tunjuk Ajar Melayu Tradisi dan Ekspresi Lisan 

30 Riau Sijobang "Buwong 
Gasiong" 

Seni Pertunjukan 

31 Riau Silat Perisai Seni Pertunjukan 

32 Riau Zapin Api Seni Pertunjukan 

33 Riau Zapin Meskom Seni Pertunjukan 

34 Riau Manongkah Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan 
semesta 



 

 

35 Riau Perahu Beganduang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

36 Riau Batobo Tradisi dan Ekspresi Lisan 

37 Riau Rumah Lontiok Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

38 Riau Selembayung Riau Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

39 Riau Onduo Rokan Seni Pertunjukan 

40 Kepulauan Riau Bejenjang Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

41 Kepulauan Riau Tari Inai Seni Pertunjukan 

42 Lampung Nyambai Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

43 Lampung Bediom Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

44 Lampung Tari Bedayou Tulang 
Bawang 

Seni Pertunjukan 

45 Banten Golok Sulangkar Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

46 Banten Golok Ciomas Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

47 Banten Zikir Saman Banten Tradisi dan Ekspresi Lisan 

48 Banten Patingtung Seni Pertunjukan 

49 Banten Wayang Garing Serang Seni Pertunjukan 

50 DKI Jakarta Kebaya Kerancang Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

51 DKI Jakarta Batik Betawi   Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

52 DKI Jakarta Topeng Tunggal Tradisi dan Ekspresi Lisan 

53 DKI Jakarta Penganten Sunat Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

54 DKI Jakarta Rebana Biang Seni Pertunjukan 

55 DKI Jakarta Hadroh Betawi Tradisi dan Ekspresi Lisan 

56 DKI Jakarta Dodol Betawi Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

57 DKI Jakarta Silat Cingkrik Seni Pertunjukan 

58 Jawa Barat Gembyung Seni Pertunjukan 

59 Jawa Barat Iket Sunda Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

60 Jawa Barat Kolecer Jawa Barat Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

61 Jawa Barat Leuit Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

62 Jawa Barat Nyangku Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

63 DI Yogyakarta Beksan Lawung Ageng 
Keraton Yogyakarta 

Seni Pertunjukan 

64 DI Yogyakarta Beksan Bandabaya Pura 
Pakualaman 

Seni Pertunjukan 



 

 

65 DI Yogyakarta Badui Seni Pertunjukan 

66 DI Yogyakarta Khuntulan Yogyakarta Seni Pertunjukan 

67 DI Yogyakarta Montro Seni Pertunjukan 

68 DI Yogyakarta Rinding Gumbreng 
Gunung Kidul 

Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

69 DI Yogyakarta Srandul Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

70 DI Yogyakarta Panjidur Yogyakarta Seni Pertunjukan 

71 DI Yogyakarta Wayang Topeng 
Pedalangan 

Seni Pertunjukan 

72 DI Yogyakarta Bancakan Bayi Yogyakarta Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

73 DI Yogyakarta Tata Cara Palakrama 
Yogyakarta 

Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

74 DI Yogyakarta Beksan Golek Menak Seni Pertunjukan 

75 DI Yogyakarta Srimpi Rangga Janur Seni Pertunjukan 

76 DI Yogyakarta Dadung Awuk Seni Pertunjukan 

77 DI Yogyakarta Blangkon Yogyakarta Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

78 DI Yogyakarta Krumpyung Kulon Progo Seni Pertunjukan 

79 DI Yogyakarta Wedang Uwuh Imogiri  Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

80 DI Yogyakarta Tenun Serat Gamplong Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

81 Jawa Tengah Tempe Jawa Tengah Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

82 Jawa Tengah Barongan Blora Seni Pertunjukan 

83 Jawa Tengah Gethuk Goreng Sokaraja Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

84 Jawa Timur Sandhur Manduro Seni Pertunjukan 

85 Jawa Timur Nyadêr Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

86 Jawa Timur Ceprotan Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

87 Jawa Timur Jamasan Gong Kyai 
Pradah 

Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

88 Jawa Timur Damar Kurung Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

89 Kalimantan Barat Nyangahatn Tradisi dan Ekspresi Lisan 

90 Kalimantan Barat Jonggan Tradisi dan Ekspresi Lisan 

91 Kalimantan Barat Sape Kalimantan Barat Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 



 

 

92 Kalimantan Barat Tumpang Negeri Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

93 Kalimantan Barat Tari Pinggan Sekadau Seni Pertunjukan 

94 Kalimantan Barat Gawai Dayak Kalimantan 
Barat 

Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

95 Kalimantan Barat Tenun Corak Insang Kota 
Pontianak 

Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

96 Kalimantan Barat Arakan Pengantin Kota 
Pontianak 

Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

97 Kalimantan Barat Saprahan Melayu Kota 
Pontianak 

Tradisi dan Ekspresi Lisan 

98 Kalimantan Selatan Tari Topeng Banjar Seni Pertunjukan 

99 Kalimantan Selatan Kuda Gipang Seni Pertunjukan 

100 Kalimantan Selatan Sinoman Hadrah Seni Pertunjukan 

101 Kalimantan Selatan Wayang Gung Seni Pertunjukan 

102 Kalimantan Selatan Balogo Tradisi dan Ekspresi Lisan 

103 Kalimantan Tengah Nahunan  Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

104 Kalimantan Tengah Wadian Dadas Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

105 Kalimantan Timur Ronggeng Passer Seni Pertunjukan 

106 Kalimantan Utara Jatung Utang Seni Pertunjukan 

107 Kalimantan Utara Lalatip Seni Pertunjukan 

108 Kalimantan Utara Penurunan Padaw Tuju 
Dulung 

Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

109 Bali Betutu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

110 Bali Kare-kare Tenganan 
Pegringsingan 

adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

111 Bali Gamelan Selonding adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

112 Bali Usaba Dangsil adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

113 Bali Usaba Sumbu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

114 Bali Siat Tipat Bantal Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

115 Bali Leko Seni Pertunjukan 

116 Nusa Tenggara Barat Kareku Kandei Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

117 Nusa Tenggara 
Timur 

Bonet Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

118 Sulawesi Selatan Maccera Manurung 
Kaluppini (Enrekang) 

Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 



 

 

119 Sulawesi Selatan Tari Salonreng Seni Pertunjukan 

120 Sulawesi Selatan Barongko Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

121 Sulawesi Selatan Balla To Kajang (Rumah 
Kajang) 

Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

122 Sulawesi Selatan Kelong Pakkiyo Bunting Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

123 Sulawesi Selatan Passura' Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

124 Sulawesi Barat Lipa Saqbe Mandar Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

125 Sulawesi Tenggara Kantola Tradisi dan Ekspresi Lisan 

126 Sulawesi Tenggara Istana Malige Buton Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

127 Sulawesi Tenggara Kaago-Ago Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

128 Sulawesi Utara Masamper Seni Pertunjukan 

129 Sulawesi Utara Tinutuan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

130 Sulawesi Tengah Kaledo Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

131 Sulawesi Tengah Kakula Tradisi dan Ekspresi Lisan 

132 Gorontalo Paiya Lohungo Lopoli Tradisi dan Ekspresi Lisan 

133 Gorontalo Tuja'i Tradisi dan Ekspresi Lisan 

134 Gorontalo Wunungo Tradisi dan Ekspresi Lisan 

135 Gorontalo Tidi Lopolopalo Tradisi dan Ekspresi Lisan 

136 Gorontalo Palebohu Tradisi dan Ekspresi Lisan 

137 Maluku Minyak Kayu Putih Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan 
semesta 

138 Maluku Dansa Tali Seni Pertunjukan 

139 Maluku Enbal Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan 
semesta 

140 Maluku Tahuri Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

141 Maluku Utara Sasadu Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

142 Papua Ndambu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

143 Papua Yu Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

144 Papua Pokem Kemahiran dan Kerajinan Tradisional 

145 Papua Barat Fararior Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

146 Papua Barat Farbakbuk Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 



 

 

147 Papua Barat Kuk Kir Kna Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

148 Papua Barat Mansorandak Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

149 Papua Barat Mbaham- Matta / Ko On 
Kno Mi Mombi Du 
Qpona 

Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan 

150 Papua Barat Anu Beta Tubat Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan 
semesta 

 

 
           Sosialisasi warisan budaya Takbenda di Sulawesi Tenggara 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat 

Koordinasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda 2017 

 

 

Beberapa warisan Takbenda yang sudah menjadi warisan dunia Unesco : 

 

 

 

 

 

Angklung (2010) 
Intangible Cultural Heritage No.393 

Tari Saman (2011) 
Intangible Cultural Heritage No.509 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Peningkatan Fungsi Museum  

Seperti kita ketahui sampai saat ini museum bukan menjadi tempat  pilihan bagi masyarakat untuk dikunjungi. 

Padahal banyal hal yang bisa didapat dari kunjungan tersebut. Namun demikian kita tidak bisa pungkiri bahwa 

kesadaran kita akan arti penting museum tersebut belum sepenuhnya mengemuka. Banyak hal yang menjadi 

penyebabnyabeberapa diantaranya yakni : 

1) Kesadaran dan pemahaman masyarakat masih rendah tentang arti penting museum 

2) Perhatian pemerintah belum maksimal terhadap keberadaan museum khususnya di daerah-daerah 

3) Museum sebagian besar belum dikelola dengan baik, sehingga museum hanya sebagai tempat atau gudang 

barang-barang kuno 

4) Masih sedikitnya sumber daya manusia yang memeiliki keahlian di bidang museum. 

5) Dan lain-lain 

 

Berkaitan dengan itu semua maka direktorat jenderal kebudayaan menyediakan layanan ke masyarakat beruapa 

layanan revitalisasi museum dan pembangunan gedung museum. Layanan bantuan tersebut diharapkan bisa 

meningkatkan fungsi museum sehingga museum tidak saja lagi ssebagai gudang barang-barang kuno, tetapi 

museum merupakan gudang pengetahuan sekaligus sebagai tempat rekreasi yang menyenangkan bagi masyarakat. 

Revitalisasi Museum merupakan kegiatan penataan dan perbaikan fisik museum, diantaranya penataan interior, 

penataan eksterior museum, rehabilitasi fisik, fasilitasi penunjang, dan perluasan bangunan. Tujuan dari kegiatan 

revitalisasi museum yaitu untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum, mewujudkan museum yang 

mampu menginspirasi masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, tempat yang 

menyenangkan serta menjadikan museum sebagai pranata sosial yang mampu membangkitkan kebanggaan dan 

memperkukuh jati diri bangsa. 

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada tahun 2017 melaksanakan revitalisasi museum 

dengan melalui swakelola dan melalui kegiatan tugas pembantuan ke dinas Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh 

Indonesia. Jumlah target dari output museum penerima bantun revitalisasi sebanyak 17 kegiatan (pekerjaan fisik 

dan pekerjaan tata pamer museum) dan 11 museum yang dibangun, hingga akhir tahun tercapai seluruh kegiatan 

tersebut. 

No Uraian Satuan Target dan Realisasi Keterangan 

Noken (2012) 
Intangible Cultural Heritage No.619 



 

 

Target 2017 Realisasi 2017 

I  
Revitalisasi Museum, Cagar 
Budaya, dan pembangunan 
museum  

  

1  
Revitalisasi 
Museum  

Museum  17  17 Masih dalam Proses Pengerjaan  

2  
Pembangunan 
Museum  

Museum  11  11 Masih dalam Proses Pengerjaan  

3  
Revitalisasi 
Cagar Budaya  

Cagar 
Budaya  

6  6 Masih dalam Proses Pengerjaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Peningkatan fungsi Taman Budaya 

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Taman Budaya telah 

diserahkan kepada Daerah, namun pengelolaan dan fungsionalisasi Taman Budaya menjadi sangat tidak maksimal 

dan tidak terurus dengan baik. Revitalisasi Taman Budaya sebagai upaya mengembalikan fungsi Taman Budaya 

sebagai bengkel kerja, laboratorium, dan etalase budaya, bagi para seniman untuk melestarikan karya budaya menjadi 

program prioritas pemerintah.  

Kegiatan Revitalisasi Taman Budaya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas Taman Budaya dalam melayani 

masyarakat yang sesuai dengan fungsinya, sehingga Taman Budaya dapat menjadi tempat yang dirasakan sebagai 

wadah berkesenian dan menjadi kebutuhan masyarakat untuk mengunjunginya. Revitalisasi Taman Budaya juga dapat 

diartikan sebagai proses memperbaiki mutu dari segala aspek yang ada untuk meningkatkan potensi yang dimiliki. 

Revitalisasi Taman Budaya dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan ke Dinas Provinsi yang membidangi 

kebudayaan.  

Untuk  tahun 2017 ditargetkan 4 taman budaya yang di Revitalisasi yaitu : 

1) Taman BudayaProv. Jambi   

2) Taman Budaya Prov. Maluku 

3) Taman Budaya Prov. Sulawesi Tengah 

4) Taman Budaya Provinsi Lampung 

No Prog output Indikator keberhasilan Target 2017 Capaian 2017 Ket . 
1 Peningkatan Layanan Revitalisasi Meningkatnya jumlah 4 4  



 

 

Kebudayaan Taman Budaya Taman Budaya yang 
direvitalisasi  

 

 

5) Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di luar negeri) 

Rumah budaya didirikan dalam rangka promosi dan Diplomasi Budaya di Luar Negeri, dengan cara mendirikan 

rumah Budaya di beberapa Negara terpilih. Dalam perencanaannya ada sepuluh negara tujuan. Pendirian rumah 

budaya ini adalah dalam rangka meningkatkan upaya diplomasi budaya di luar negeri. Diharapkan rumah budaya 

tersebut bisa menjadi pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri, seperti halnya banyak negara yang melakukan di 

negara kita Indonesia. 

Rumah Budaya yang Difasilitasi dengan target 10 rumah budaya. Sasaran kegiatan ini adalah negara-negara yang 

memiliki nilai strategis bagi Indonesia dengan target 10 negara, yaitu: Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Jerman, 

Turki, Australia, Jepang, Singapura, Myanmar, dan Timor Leste. 

Tahun 2015 dilakukan pembangunan Pusat Budaya Indonesia (PBI) di Dili, Timor Leste. Gedung PBI dibangun 

di Rua Bispo de Medeiros, Mascarinhas, Vera Cruz, Dili dan peletakan batu pertama pembangunannya telah 

dilakukan secara resmi oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014.  

Semenjak tahun 2016 tidak lagi dilaksanakan pembangunan Rumah Budaya Indonesia, tetapi lebih kepada 

memperkuat program dengan kegiatannya dipusatkan di kedutaan Indonesia di Luar Negeri. Namun demikian 

kegiatan tersebutdigantikan dengan penguatan program diplomasi melalui berbagai hal salahsatunya di tahun 2017 

ada kegiatan Europalia Arts Festival Indonesia yang dipusatkan di Belgia. 

Seperti diketahui Europalia adalah sebuah asosiasi internasional yang berdiri sejak tahun 1969 di bawah naungan 

Raja Belgia. Festival Europalia berlangsung selama 4 bulan dari Oktober hingga Januari dengan konten 

pertunjukan kebudayaan dari Guest Country, yang tergambarkan dalam empat pilar: heritage, contemparary, 

creations dan exchange. Kegiatanya berada di 8 negara yaitu Belgia, Belanda, Denmark, Inggris, Jerman, Perancis, 

Polandia, dan Austria 

Pihak Europalia memandang Indonesia, sebagai negara multi-etnik dan multi-agama yang sudah saatnya mendapat 

perhatian dari masyarakat Eropa yang makin majemuk. 

Tema Europalia Arts Festival Indonesia 2017 adalah Ocean of Becoming yang menggambarkan Indonesia sebagai 

negara maritim yang menyimpan kekayaan dan keanekaragaman budaya.  

Tujuan kegatan ini diantaranya adalah menduniakan keragaman budaya (multikultur) Indonesia yang toleran, 

demokratis dan modern namun tetap menjunjung tinggi khasanah seni dan budaya, memperkuat hubungan 

kerjasama Indonesia dengan Negara – negara Eropa, Meningkatkan people to people understanding and contact, 

Multiplying Effect (Ekonomi, Sosial, Budaya), dan lain-lain. Kegiatan berlangsung selama 4 bulan dimulai dari 

Oktober 2017 sampai dengan Januari 2018 

Total Program adalah 231 agenda, dan sampai dengan desember sudah terlaksana beberapa kegiatan seperti tabel 

di bawah ini : 

 

AGENDA PROGRAM JUMLAH SEDANG 
BERLANGSUNG 

SUDAH TERLAKSANA 

Pameran 20 15 4 

Seni Pertunjukan 73  40 



 

 

Musik 77  31 

Sastra 34  33 

Film 18  0 

Konferensi 9  8 

TOTAL AGENDA PROGRAM 231 15 116 

 

Pembukaan kegiatan dihadiri oleh Raja Belgia dan Wakil Presiden Yusuf Kalla serta Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Prof. Dr. Muhajir Effendi. 

Dalam acara pembukaan, sambutan pertama diberikan oleh Pimpinan Europalia Count Georges Jacobs de hagen, 

dilanjutkan oleh sambutan Menteri Luar Negeri Belgia Mr. Didier Reyneders serta Menteri Luar Negeri RI Retno 

LP Marsudirini 

 

   
Raja Belgia didampingi wakil presiden serta Mendikbud 

 

   

Pertunjukan senitari Topeng Losari, music dari Voice of Papua serta Tari Saman Gayo Luwes. 
 



 

 

    
Pameran artefak 

Disamping itu ada juga pameran maritime yang salah satunya tentang Kapal Pakdewakang dari Sulawesi 

Selatan. Pameran ini dilaksanakan di Museum La Bouverie. Untuk lebih menarik dan pengetahuan 

pengunjung lebih mendalam, maka Direktorat Jenderal Kebudayaan mengadakan Vidio Interaktif yang 

dilakukan dalam tiga saluran (Lige, Jakarta, Bulukumba) dipandu oleh operator dari Jakarta. Video interaktif 

di Liege diikuti oleh pihak museum, kurator dan restorator pameran, praktisi kapal, serta pihak KBRI. Video 

interaktif di Jakarta diikuti oleh para peserta dialog maritim dan narasumber. Sementara di Bulukumba 

diikuti oleh para pembuat kapal pakdewakang yang dipamerkan di Liege, beserta keluarga dan masyarakat. 

Selama dialog maritim berlangsung, para peserta berinterksi (tanya jawab) langsung dengan pihak 

pengunjung/ museum di Liege serta para pembuat kapal di Bulukumba. Selain itu, peserta/ museum di 

Liege dapat berinteraksi langsung dengan Bulukumba. 

Melalui kegiatan video interaktif ini para peserta dialog dapat mengenal lebih jauh terkait pembuatan kapal 

Pakdewakang dan antusiasme masyarakat Belgia terhadap pameran kapal tradisional Indonessia tersebut. 

Selain itu para pembuat kapal juga dapat langsung melihat karya mereka yang dipamerkan di Belgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialog Maritim 
(Jakarta) 

Pameran 
Pakdewakang 

(Liege) 

Bengkel Kapal 
Pinisi 

(Bulukumba) 



 

 

       
Video Interaktif di Lotte Avenue,            Video Interaktif di La Bouveri, Liege 

                      Jakarta 

 

 
Vidio Interaktif dengan bengkel pembuatan kapal Pakdewakang di Bulukumba Sulsel 

 

6) Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang Pendidikan 

a) Workshop guru sejarah tingkat SMA 

Workshop guru sejarah dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan guru-guru mata 

pelajaran sejarah dalam bidang kebudayaan khususnya sejarah. Workshop guru sejarah se-Indonesia di 33 

Provinsi merupakan salah satu bentuk dukungan nyata untuk ikut serta memikul tanggung jawab menyukseskan 

program nasional Kemdikbud dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi guru khususnya guru sejarah.  

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2017 diselenggarakan atas kerjasama Direktorat Sejarah dengan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan tingkat provinsi dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP Sejarah SMA) di 

33 provinsi dengan target jumlah peserta 2210. Namun karena adanya pemotongan anggaran kegiatan ini 

hanya tercapai sejumlah 455 peserta. 

Kegiatan ini mendapat paresiasi dari guru-guru sejarah, sehingga diharapkan kegiatan ini bisa menjadi nilai 

tambah bagi guru disekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter dan budi pekerti.  

 



 

 

        
Workshop guru sejarah 

 

b) Kegiatan Belajar Bersama Maestro (BBM) dan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) 

Kegiatan Belajar Sama Maestro salah satu upaya Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Kesenian 

untuk melestarikan kebudayaan di bidang kesenian dengan cara memberikan pendidikan kebudayaan bidang 

kesenian kepada siswa/i selaku generaasi penerus bangsa. Kegiatan ini memberi kesempatan kepada peserta 

didik dengan magang pada Maestro Kebudayaan. Kegiatan ini pada tahun 2017 diikuti oleh 300 orang 

siswa/i berbakat di bidangnya masing-masing yang lolos seleksi. Pembelajaran tersebut bertempat di 

kediaman masing-masing Maestro yaitu Bandung, Jakarta, Yogyakarta, dan Solo. 

Disamping BBM, pelayanan bidang kebudayaan khusus bidang kesenian juga dilakukan program GSMS yaitu  

Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang dilakukan dilakukan di 20 provinsi. Gerakan Seniman Masuk Sekolah 

ini menghadirkan berbagai seniman lokal untuk mengajar ke sekolah-sekolah. Hal ini di samping 

memberdayakan para seniman, juga dalam rangka mengatasi terbatasnya guru kesenian di sekolah-sekolah. 

Adapun kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (g SMS) diadakan di 20 provinsi. Dengan target 26.400 

siswa dan hal tersebut dapat diwujudkan. 

1. Penulisan buku Sejarah 

Penulisan buku sejarah bertujuan untuk memenuhi keterbatasan sumber sejarah baik dipergunakan oleh 

masyarakat umum maupun oleh dunia pendidikan. Untuk tahun 2017 berjumlah 28 penulisan buku 

sejarah. Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah buku sejarah yang ditulis telah mencapai target kinerja 

yaitu 28 buah buku atau 100 % dari target yang ditetapkan.  

2. Fasilitasi sarana kesenian dan laboratorium seni 

Program layanan fasilitasi sarana kesenian dan bantuan laboratorium adalah merupakan kegiatan 

memberikan bantuan alat kesenian dan pembuatan laboratorium kesenian ke sekolah-sekolah terpilih. 

Tujuannya adalah agar sekolah bisa memberikan pelayanan bidang seni kepada murid-murid. Sehingga 

murid diharapkan bisa melakukan aktivitas seni bersinergi dengan para seniman-seniman lokal. Karena 

selama ini sekolah tidak mempunyai media dan sarana untuk kegiatan berkesenian. Disamping itu 

diharapkan program layanan ini bisa menjadi acuan dan contoh bagi pemerintah daerah dalam 

memfasilitasi sekolah dan para seniman. 

Pada tahun 2017, dapat direalisasikan sebanyak 221 sekolah. Sementara untuk fasilitasi lab seni budaya 

dan film terealisasi 6 unit sekolah.  

 

7) Desa-desa Adat yang Direvitalisasi dan Komunitas Budaya yang Difasilitasi 



 

 

Desa-Desa Adat yang Direvitalisasi atau Revitalisasi Desa Adat (RDA) merupakan kegiatan yang telah berjalan 

dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membatu desa-desa adat 

dan lembaga-lembaga adat untuk tetap eksis dan dapat melaksanakan kegiatan budayanya sesuai dengan prinsip-

prinsip pelestarian budaya. Untuk tahun 2017 telah disalurkan kepada 217 komunitas budaya, dan untuk 

revitalisasi Desa Adat sebanyak 67 desa Adat seperti pada tabel dibawah ini : 

No Uraian Satuan 
2017 

Target Realisasi 

1 Komunitas Budaya Komunitas 217 217 

2 Revitalisasi Desa Adat Desa Adat 67 67 

 

Rekapitulasi secara keseluruhan : 

Program indikator 
Target 2017 Capaian 2017 

Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang 
Pendidikan  

Meningkatnya 
Pelayanan 
Kebudayaan dalam 
Bidang Pendidikan  

2.763  1.03  

b. Workshop Guru kesejarahan (hanya 
terlaksana di 7 Provinsi Karena 
Selfblocking)  

   2.210  455  

2. Belajar Bersama Maestro     300  

3. Buku Sejarah yang Disusun     28  28  

4. Sarana Kesenian di Sekolah yang 
Difasilitasi  

   220  221  

Pemberdayaan Lembaga Kepercayaan, 
Komunitas Adat dan Komunitas Budaya  

Meningkatnya 
Jumlah Lembaga 
Kepercayaan dan 
Komunitas Adat  

284  

1. Fasilitas Komunitas Budaya     217  217  

2. Revitalisasi Desa Adat     67  67  

 

b. Rencana tahun 2018 

Target Capaian dalam Peningkatan Layanan Kebudayaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

No Program / 
Kegiatan Output Target 

2018 
1 Peningkatan 

Layanan 
Kebudayaan 

Registrasi Cagar Budaya 12.100 
Pencatatan Warisan Budaya Nasional 
(Warisan Budaya Takbenda) 

254 

Peningkatan Fungsi Museum 27 
Peningkatan Fungsi Taman Budaya 7 



 

 

No Program / 
Kegiatan Output Target 

2018 
Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia 
di luar negeri) 

- 

  
1. Workshop Guru kesejarahan 0 
2. Belajar Bersama Maestro 300 
3. Buku Sejarah yang Disusun 28 
4. Sarana Kesenian di Sekolah yang 

Difasilitasi 
450 

Pemberdayaan Lembaga Kepercayaan dan 
Komunitas Adat 

373 

1. Fasilitas Komunitas Budaya  255 
2. Revitalisasi Desa Adat 117 

 

c. Kriteria Keberhasilan 

Kriteria untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan rencana aksi dari masing-masing kegiatan ditetapkan indikator 
keberhasilan sebagai berikut:  

No Program / 
Kegiatan Output Indikator Keberhasilan 

1 Peningkatan Layanan 
Kebudayaan 

Registrasi Cagar Budaya Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya 
yang Teregistrasi 

Pencatatan Warisan Budaya Nasional 
(Warisan Budaya Takbenda) 

Meningkatnya Jumlah Warisan 
Budaya Nasional (Warisan Budaya 
Takbenda) yang Tercatat 

Peningkatan Fungsi Museum Meningkatnya Fungsi Museum 
Peningkatan Fungsi Taman Budaya Meningkatnya Fungsi Taman 

Budaya 
Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan 
Indonesia di luar negeri) 

Berdirinya Rumah Budaya (Pusat 
Kebudayaan Indonesia di Luar 
Negeri) 

Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang 
Pendidikan 

Meningkatnya Pelayanan 
Kebudayaan dalam Bidang 
Pendidikan 

1. Workshop Guru kesejarahan  
2. Belajar Bersama Maestro  
3. Buku Sejarah yang Disusun  
4. Sarana Kesenian di Sekolah yang 

Difasilitasi 
 

Pemberdayaan Lembaga Kepercayaan dan 
Komunitas Adat 

Meningkatnya Jumlah Lembaga 
Kepercayaan dan Komunitas Adat 

1. Fasilitas Komunitas Budaya   
2. Revitalisasi Desa Adat  
Pencatatan Warisan Budaya Nasional 
(Warisan Budaya Takbenda) 

Meningkatnya Jumlah Warisan 
Budaya Nasional (Warisan Budaya 
Takbenda) yang Tercatat 

Peningkatan Fungsi Museum Meningkatnya Fungsi Museum 
Peningkatan Fungsi Taman Budaya Meningkatnya Fungsi Taman 

Budaya 
Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan 
Indonesia di luar negeri) 

Meningkatnya aktifitas Rumah 
Budaya (Pusat Kebudayaan 
Indonesia di Luar Negeri) 

Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang 
Pendidikan 

Meningkatnya Pelayanan 
Kebudayaan dalam Bidang 
Pendidikan 

Workshop Guru kesejarahan  
Belajar Bersama Maestro  
Buku Sejarah yang Disusun  



 

 

No Program / 
Kegiatan Output Indikator Keberhasilan 

Sarana Kesenian di Sekolah yang 
Difasilitasi 

 

Pemberdayaan Lembaga Kepercayaan dan 
Komunitas Adat 

Meningkatnya Jumlah Lembaga 
Kepercayaan dan Komunitas Adat 

Fasilitas Komunitas Budaya   
Revitalisasi Desa Adat  

 

d. Agenda Prioritas 

Kegiatan prioritas yang diagendakan dalam Peningkatan Layanan Kebudayaan Kemendikbud 2017 adalah sebagai 
berikut: 

1) Peningkatan layanan dalam bidang pendaftaran Cagar Budaya. Hal ini menjadi penting mengingat masih rendahnya 
angka pendaftaran yang dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga masih diperlukan bimbingan dan sosialisasi serta 
perbaikan aplikasi. Dengan menjadikan kegiatan registrasi Cagar Budaya ini sebagai agenda prioritas, diharapkan 
Indonesia memiliki database kekayaan cagar budaya, sehingga data tersebut bisa digunakan dalam rangka membuat 
kebijakan pelestariannya. 

2) Peningkatan layanan bidang pendaftaran warisan budaya Takbenda. Hal ini juga menjadi penting karena banyak 
kekayaan warisan takbenda kita yang belum didata, dimana hal tersebut bisa saja warisan terancam hilang, punah 
ataupun pindah menjadi kekayaan bangsa lain. Sehingga percepatannya perlu terus dilakukan. 

3) Peningkatan layanan Kebudayaan dalam bidang pendidikan. Hal ini juga menjadi sangat penting bagiamana 
kebudayaan bisa masuk kedunia pendidikan terutama dalam pembentukan karakter, jati diri para sisiwa atau peserta 
didik. 

4) Peningkatan layanan kepada komunitas. Hal ini juga diperlukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang 
terhimpun dalam komunitas baik seni, adat, kepercayaan, dan lain-lain. Diharapkan mereka dapat tetap eksis dan 
bisa melestarikan kekayaan budaya miliki mereka sendiri.   

5) Peningkatan layanan Diplomasi Luar negeri. Hal ini juga menjadi penting dalam rangka memperkenalkan budaya 
kita dan kalau memungkin bagaimana diplomasi ini mejadi bagian dari strategi untuk peningkatan kunjungan 
wisata ke Indonesia. 

6) Sosialisasi Undang-undang Pemajuan Kebudayaan dan penyusunan aturan turunannya. Diharapkan kedepan 
undang-undang ini menjadi landasan dalam pembangunan kebudayaan Nasional disegala bidang. 
 
 

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan kegiatan 

Penjelasan mengenai kegiatan, tahapan-tahapan kegiatan, dan waktu pelaksanaan kegiatan, perinciannya sebagai berikut: 

1) Registrasi Cagar Budaya 

No. Tahapan Kegiatan Deskripsi Tahapan Kegiatan 

1 Pendaftaran Cagar 
Budaya 

Dilaksanakan selama 12 bulan secara swakelola oleh Tim yang terdiri dari 
Tim Pendaftaran Cagar Budaya dan Narasumber Pendaftaran Cagar Budaya. 
Tahapan Kegiatannya yaitu Persiapan (Rapat-rapat persiapan, penentuan 
objek pendaftaran), Pengumpulan data pendaftaran (kepustakaan dan data 
lapangan), pengolahan data pendaftaran, penyusunan berkas pendaftaran dan 
penyerahan kepada Sekretariat Tim Ahli Cagar Budaya Nasional, serta 
Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan.  

2 Peningkatan Jumlah 
Pendaftaran Cagar 
Budaya Online 

Dilaksanakan secara swakelola di 7  (tujuh) lokasi, yaitu Palembang, Bogor, 
Surabaya, Pontianak, Balikpapan, Palu, dan Denpasar. Dalam kegiatan ini 
terdapat 4 pengajar dan 4 moderator dengan peserta berjumlah 50 orang di 
setiap lokasi kegiatan. Tahapan kegiatan terdiri dari Persiapan, Pelaksanaan 



 

 

No. Tahapan Kegiatan Deskripsi Tahapan Kegiatan 

seminar di 7 lokasi, dan Pelaporan kegiatan. 

3 Sosialisasi Pendaftaran 
dan Penetapan Cagar 
Budaya 

Dilaksanakan secara swakelola dengan tahapan kegiatan yaitu Persiapan 
(Tahap ini dilakukan untuk merencanakan langkah kerja, penyusunan materi, 
penyaji materi, dan peserta yang akan terlibat dalam sosialisasi); Pelaksanaan 
(Sosialisasi Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di 6 lokasi Jakarta, 
Ambon, Gorntalo, Palangkaraya, Lampung, dan Kudus dengan sistem halfday 
meeting dan melibatkan 40 orang peserta); dan Penyusunan Laporan. 

4 Pengelolaan Register 
Nasional Cagar Budaya 

Pengelolaan register nasional cagar budaya dilakukan dalam rangka mengolah 
data pendaftaran cagar budaya dari seluruh Indonesia, meliputi: Persiapan 
(rapat persiapan, surat menyurat dengan daerah dalam pelaksanaan 
pendampingan, rapat dengan tim pengolah data register cagar budaya); 
Pendampingan/advokasi pelaksanaan pendaftaran cagar budaya mulai dari 
pemantauan, pengawasan, evaluasi, pencatatan, rekapitulasi dan pelaporan, 
perkembangan pendaftaran cagar budaya secara periodik; Pemeriksaan Data 
(verifikasi dan klasifikasi); serta pelaporan dan evaluasi kegiatan. 

5 Pengelolaan dan 
Advokasi Register 
Nasional Cagar Budaya  

Tahapan kegiatan pengelolaan dan advokasi register nasional cagar budaya 
meliputi tahap persiapan; pelaksanaan pengelolaan registrasi nasional cagar 
budaya secara kontinyu, baik jaringan, aplikasi, maupun datanya, dan 
pengembangan register koleksi museum yang diintegrasikan dengan registrasi 
nasional cagar budaya; pendampingan/advokasi pelaksanaan registrasi 
nasional cagar budaya; serta pelaporan dan evaluasi kegiatan. 

6 Penetapan Cagar Budaya 
Nasional 

Tahapan kegiatan terdiri dari Persiapan (rapat-rapat persiapan); Verifikasi 
kelayakan berkas usulan penetapan cagar budaya nasional oleh Sekretariat tim 
Ahli Cagar Budaya Nasional; Kajian berkas usulan penetapan oleh Tim Ahli 
Cagar Budaya Nasional (terdiri dari 15 orang yang mempunyai keahlian 
disiplin ilmu tertentu dan mempunyai sertifikat kompetensi Hukum, 
Arkeologi, Sejarah, Antropologi, Geografi, Arsitektur, dan Planologi) dan 
penyusunan rekomendasi penetapan cagar budaya nasional; Penyusunan draft 
Keputusan Menteri tentang penetapan cagar budaya nasional; Penetapan 
Cagar Budaya Nasional oleh Mendikbud; serta Pelaporan dan Evaluasi 
kegiatan 

7 Label Registrasi 
Nasional 

Dilakukan secara swakelola selama 6 bulan dengan tahapan kegiatan: Rapat 
persiapan dilaksanakan untuk menyusun perencanaan dan menentukan cagar 
budaya yang telah ditetapkan dan diregister nasional untuk mendapatkan 
label registrasi; Pelaksanaan (kegiatan pencetakan plakat, sertifikat, maupun 
map sertifikat; serta Pelaporan dan evaluasi  

8 Fasilitasi Peralatan 
Pendukung Registrasi 
Nasional Cagar Budaya 

Dilakukan selama 6 bulan secara kontraktual dengan tahap kegiatan yaitu 
rapat persiapan dilaksanakan dalam rangka menyusun perencanaan dan 
menentukan spesifikasi teknis peralatan yang akan diberikan kepada museum 
dan dinas provinsi/kab/kota yang membidangi kebudayaan; Pengadaan 
peralatan dilaksanakan dengan metode kontraktual (pihak ketiga) melalui 
proses pelelangan umum; Pelaksanaan pengadaan; Distribusi kepada museum 
dan kantor  dinas provinsi/kab/kota yang membidangi kebudayaan; serta 
laporan kegiatan disusun sebagai bahan pertanggungjawaban dan sekaligus 
sebagai bahan evaluasi untuk dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan 
selanjutnya. 



 

 

No. Tahapan Kegiatan Deskripsi Tahapan Kegiatan 

9 Koleksi Museum yang 
Diinventaris 

Pencapaian kegiatan ini adalah terbentuknya database online koleksi museum 
yan glebih terkontrol sehingga dapat terbentuk penyajian data koleksi yang 
lebih normatif kepada seluruh stakeholder terkait. Sistem Database Online 
Koleksi Museum yang sudah terbangun hanya diperuntukkan sebagai 
kebutuhan internal direktorat pelestarian cagar budaya dan permuseuman di 
bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan 
Kebduayaan, maka dari itu pengelolaan database koleksi ini dikhususkan pada 
penyebarluasan informasi yang sudah ada mengenai koleksi museum kepada 
masyarakat luas dalam rangka melestarikan kekayaan budaya Indonesia. 

 

 

 

2) Pencatatan Warisan Budaya Nasional (Warisan Budaya Takbenda) 

No. Tahapan Kegiatan Deskripsi Tahapan Kegiatan 

1 Rapat persiapan 
internal 

Rapat persiapan internal Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya dilakukan di 
kantor pada jam kantor sebanyak 20 kali dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang 
untuk membahas persiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan penetapan Warisan 
Budaya Takbenda Indonesia. 

2 Rapat koordinasi 
pencatatan se-
Indonesia 
Pengelolaan 
Database 
Pencatatan 
Kekayaan Budaya 

Pencatatan kekayaan budaya takbenda adalah serangkaian kegiatan yang harus 
didukung oleh seluruh pemangku kepentingan baik di pusat, daerah, maupun 
masyarakat Indonesia yang berada di luar Indonesia. Rapat koordinasi pencatatan 
dilakukan dengan mengundang para pemangku kepentingan untuk 
menginformasikan pentingnya melakukan pencatatan kekayaan budaya takbenda 
sebagai upaya pelestarian serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam 
melakukan pencatatan. Rakor ini dilaksanakan di Jakarta dan mengundang para 
pemangku kepentingan yang berasal dari seluruh Indonesia antara lain dari Dinas 
Kebudayaan provinsi, dinas kebudayaan kabupaten/kota, unit pelaksana teknis 
kemdikbud, tokoh masyarakat, tokoh budaya, komunitas budaya, masyarakat hukum 
adat, praktisi kebudayaan, dan para pemangku kepentingan yang berhubungan 
dengan kebudayaan. 

3 Percepatan 
pencatatan kekayaan 
budaya takbenda 

Formulir pencatatan yang diterima oleh sekretariat Subdit Warisan Budaya 
Takbenda masih banyak yang kosong dan belum terisi lengkap. Kegiatan ini 
bertujuan untuk melengakapi formulir dan data langsung ke lokasi karya budaya. 

4 Pengelolaan 
database pencatatan 
kekayaan budaya 

Setiap tahun akan selalu terkumpul data pencatatan yang jumlahnya ratusan sehingga 
diperlukan suatu wadah penyimpanan data berupa database dalam bentuk yang lebih 
modern dan canggih, misalnya dalam bentuk microsoft access atau php mysql. 
Pengelolaan databse ini akan dibantu oleh  pihak ketiga untuk memperbaharuinya. 

5 Sosialisasi 
pencatatan kekayaan 
budaya takbenda 
Indonesia 

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan para pemangku kepentingan 
agar dapat melakukan pencatatan dan pendaftaran baik secara online maupun 
melalui BPNB atau Pemda maupun secara langsung mendaftar ke Dit. Warisan dan 
Diplomasi Budaya dengan cara mengisi formulir pencatatan kekayaan budaya 
takbenda dan melengkapi data dukung berupa foto, gambar, video, maupun rekaman 
suara. 



 

 

 

 

 

 

3) Museum Penerima Bantuan Revitalisasi 

No. Tahapan Kegiatan Deskripsi Tahapan Kegiatan 

1 Persiapan Revitalisasi museum merupakan salah satu upaya pelestarian cagar budaya. Agar 
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka cagar budaya dan 
museum perlu dihidupkan kembali keberadaannya melalui revitalisasi. Tahap-tahap 
revitalisasi museum diawali dengan tahap persiapan yang meliputi rapat-rapat 
persiapan, penyusunan SK Pengelola, ULP, dan Tim Panitia Pelaksana Kegiatan  

2 Perencanaan Tahap perencanaan meliputi Proses pelelangan konsultan perencanaan, perencanan 
pekerjaan fisik, serta pelelangan pekerjaan fisik dan pengawasan 

3 Pelaksanaan Tahap pelaksanaan meliputi proses pelaksanaan pekerjaan fisik dan pengawasan 
kegiatan 

4 Evaluasi dan 
Pelaporan 

Evaluasi dan pelaporan kegiatan 

 

4) Revitalisasi Taman Budaya 

No. Tahapan Kegiatan Deskripsi Tahapan Kegiatan 

1 Persiapan Tahapan persiapan terdiri dari rapat-rapat persiapan dan penyusunan petunjuk teknis 
revitalisasi taman budaya 

2 Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan meliputi perencanaan (review), pelaksanaan rehabilitasi, 
pengawasan, dan pendokumentasian kegiatan 

3 Evaluasi dan 
Pelaporan 

Pelaporan berupa gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan lengkap dengan 
dokumentasinya sekaligus evaluasi dari kegiatan. 

 

5) Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di luar negeri) 

No. Tahapan Kegiatan Deskripsi Tahapan Kegiatan 

1 Rapat Koordinasi 
dan Fullboard di 
Jakarta 

Rapat koordinasi dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan RBI dengan matang 
serta berkoordinasi dengan beberapa pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan RBI. 
Sementara fullboard meeting ini merupakan penggalian masukan dan pemikiran dari 
berbagai pemangku kepentingan terkait antara lain Kemenlu, pelaku kebudayaan, 
akademisi, dll dalam perumusan konsep pengembangan Rumah Budaya di luar negeri. 
Setelah diadakan rapat, dibuat 2 buah laporan yaitu laporan awal yang berisikan 
gambaran awal, rencana kerja, metode pelaksanaan kegiatan serta laporan akhir yang 
berisikan gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan lengkap dengan dokumentasinya 
serta hasil kajian dan rekomendasinya. 



 

 

No. Tahapan Kegiatan Deskripsi Tahapan Kegiatan 

2 Pengembangan 
Rumah Budaya 

Aktivitas yang dilakukan adalah pameran tematis, pertunjukkan kesenian, Festival 
Film Indonesia dan diskusi film, sewa tempat/gedung RBI, penyusunan dan 
penerbitan buletin RBI dalam 5 bahasa, pertunjukkan teater, festival dan demo 
kuliner Indonesia, serta penyediaan dan pengiriman perlengkapan seni budaya 
Indonesia. Setelah itu dibuat laporan pengembangan RBI yang meliputi kelembagaan, 
pembiayaan, prioritas dan kriteria lokasi rumah budaya, kegiatan RBI di luar negeri, 
dll. 

 

3 Penyusunan 
Laporan 
Pengembangan 
Rumah Budaya di 
Luar Negeri 

Terdiri dari laporan pendahuluan yang berisikan berbagai gambaran pelaksanaan 
kegiatan dalam rangka perintisan pengembangan Rumah Budaya di Indonesia serta 
laporan akhir yang berisikan gambaran perkembangan perintisan pengembangan RBI 
di mancanegara serta hasil kajian dan rekomendasinya. 

 

6) Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang Pendidikan 

No. Tahapan Kegiatan Deskripsi Tahapan Kegiatan 

1 Workshop Guru kesejarahan 

Persiapan Workshop kesejarahan akan diikuti oleh perwakilan pemangku kepentingan di bidang 
kesejarahan yang akan menjadi pengajar bagi penggiat kesejarahan yang ada di 
daerahnya (provinsi di Indonesia) 

Penyusunan 
Petunjuk Teknis 
dan Modul 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan petunjuk teknis dan buku modul sebagai acuan 
dalam kegiatan workshop  guru-guru kesejarahan. 

Koordinasi Melakukan koordinasi antara Direktorat Sejarah dengan pihak Dinas daerah yang 
membidangi kebudayaan dan sekolah-sekolah yang memiliki guru-guru Sejarah 

Pelaksanaan 
Workshop 

Workshop dilaksanakan di 33 Provinsi di Indonesia  

Pelaporan Pelaporan berupa gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan lengkap dengan 
dokumentasinya sekaligus evaluasi dari kegiatan. 

2 Belajar Bersama Maestro 

Persiapan Tahap persiapan kegiatan Belajar Bersama Maestro yaitu Pembentukan Tim Kreatif, 
Penetapan jenis seni dan tradisi yang akan diajarkan, Penetapan Maestro Kebudayaan 
yang akan mengajar termasuk definisi maestro yang dimaksud, Penyusunan silabus 
pengajaran (GPP), Pengembangan Website, dan Publikasi lainnya sebagai media 
komunikasi. 

Proses Pendaftaran Tahapan Proses Pendaftaran melalui website, Sosialisasi Program BBM kepada 
Provinsi, Kabupaten, Sekolah, dan Masyarakat, Penyeleksian Pelajar, Proses 
Penseleksian dan Penetapan Siswa Terpilih 



 

 

No. Tahapan Kegiatan Deskripsi Tahapan Kegiatan 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan di 6 Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa 
Timur, Bali, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.  Dengan rangkaian 
kegiatan berupa Magang di sanggar milik para maestro kebudayaan,  Penampilan hasil 
kegiatan Belajar Bersama Maestro, serta Pameran dan pertunjukan Seni dan Karya 
Siswa. 

Pelaporan dan 
Evaluasi 

Tahap pelaporan dan evaluasi meliputi dokumentasi yang dilakukan dari awal hingga 
akhir untuk menjadi bahan di Rumah Belajar serta Publikasi dilakukan melalui media 
online dan televisi (tv edukasi). 

3 Buku Sejarah yang Disusun 

Persiapan Tahapan persiapan terdiri dari rapat-rapat persiapan dan rapat brainstorming dalam 
penyusunan buku sejarah 

Penyusunan Tahap penyusunan diawali dengan pengumpulan data-data yang dilanjutkan dengan 
rapat penyusunan draft dan penyempurnaan draft. 

Pencetakan dan 
Distribusi 

Setelah draft telah disempurnakan, hasil tersebut dicetak menjadi sebuah buku dan 
digandakan lalu didistribusikan ke stakeholder terkait. 

Pembuatan Laporan Pelaporan berupa gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan lengkap dengan 
dokumentasinya sekaligus evaluasi dari kegiatan. 

4 Sarana Kesenian di Sekolah yang Difasilitasi 

Persiapan Tahap persiapan melipuri rapat-rapat persiapan dan penyusunan konsep  

Penyusunan 
Petunjuk Teknis 

Tahap ini meliputi penyusunan pedoman fasilitasi dan petunjuk teknis 

Workshop/Sosialis
asi 

Tahap ini diawali dengan verifikasi proposal oleh tim dari Dit. Kesenian setelah itu 
diselenggarakan workshop dan sosialisasi kepada penerima bantuan saran kesenian di 
sekoah 

Pelaksanaan Tahap pelaksanaan dilakukan dengan cara pencairan/transfer ke rekening sekolah-
sekolah penerima bantuan fasilitasi 

Evaluasi dan 
Pelaporan  

Pelaporan berupa gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan lengkap dengan 
dokumentasinya sekaligus evaluasi dari kegiatan. 

 

7) Desa-desa Adat yang Direvitalisasi dan Komunitas Budaya yang Difasilitasi 

No. Tahapan Kegiatan Deskripsi Tahapan Kegiatan 

1 Fasilitas Komunitas Budaya 

Persiapan Persiapan yang meliputi rapat persiapan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di 
Jakarta sebanyak 4 kali dengan peserta sebanyak 20 orang dari unsur Direktorat 
Kepercayaan thd Tuhan YME dan Tradisi dan narasumber eksternal baik dari unsur 



 

 

No. Tahapan Kegiatan Deskripsi Tahapan Kegiatan 

akademisi 

Verifikasi 
Administrasi 

Verifikasi administrasi proposal dilakukan selama 3 hari di Jakarta dengan jumlah 
peserta 30 orang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat kelengkapan administrasi 
proposal sesuai dengan petunjuk teknis. Dengan hasil proposal yang lengkap dan 
layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. 

Pembekalan Teknis Kegiatan ini dilakukan sebagai pembekalan guna memberikan pemahaman kepada 
pendamping di lapangan dalam proses pemberian bantuan pemerintah Fasilitasi 
Komunitas Budaya. 

Verifikasi Lapangan Survey dalam rangka verfikasi lapangan di masing-masing wilayah (11 BPNB) dengan 
tujuan membandingkan antara proposal dan kondisi faktual di lapangan dari 
komunitas adat/sanggar/sasana sarasehan yang dimaksud. 

Penentuan Penerima 
Fasilitasi 

Penetapan calon penerima fasilitasi komunitas budaya dilakukan dengan tujuan untuk 
pembahasan hasil verifikasi proposal dan lapangan dari sanggar/komunitas 
adat/sasana sarasehan yang bersangkutan kemudian menetapkan komunitas budaya 
tersebut sebagai calon penerima bantuan pemerintah fasilitasi komunitas budaya. 

Workshop 
Komunitas Budaya 

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memberikan pembekalan teknis kepada ketua 
komunitas adat/sanggar/sasana sarasehan calon penerima bantuan. 

Pelaksanaan Fasilitasi untuk Komunitas Budaya yang dapat dilakukan antara lain: Pengadaan 
peralatan penunjang kegiatan, seperti alat musik tradisional, kostum, perlengkapan 
dan bahan dasar kerajinan, sound sistem, multimedia, meja kursi, dan lain-lain sesuai 
kebutuhan; Pengadaan peralatan dan perlengkapan penunjang kegiatan anak seperti 
alat bermain edukatif, dan lain-lain; serta Pengadaan peralatan dan perlengkapan 
penunjang kegiatan tradisi/ ritual bagi para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa seperti sound sistem, multimedia, meja kursi, dan lain-lain sesuai 
kebutuhan 

Monitoring dan 
Evaluasi serta 
Pelaporan 

Monitoring pelaksanaan penggunaan dana bantuan pemerintah fasilitasi komunitas 
budaya dilakukan sekaligus dalam rangka evaluasi. Dari monitoring pelaksanaan ini 
dihasilkan gambaran mengenai perbandingan antara proposal pengajuan bantuan 
dengan pelaksanaan bantuan, sebagai bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan. 

Pelaporan berupa gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan lengkap dengan 
dokumentasinya sekaligus evaluasi dari kegiatan. 

2 Revitalisasi Desa Adat 

 

 

Persiapan Rapat persiapan Revitalisasi Desa Adat dilakukan di Jakarta dengan intensitas rapat 
sebanyak 5 (lima) kali, peserta 20 (dua puluh) orang dari Direktorat Kepercayaan dan 
Tradisi, dan narasumber berjumlah 3 (tiga) orang, baik dari akademisi maupun 
praktisi kebudayaan. 

Pembekalan Teknis Kegiatan ini dilakukan sebagai pembekalan guna memberikan pemahaman kepada 
Pendamping di lapangan dalam proses pemberian bantuan 

Verifikasi Desa 
Adat 

Survey dalam rangka verifikasi desa adat dengan tujuan membandingkan antara 
proposal dan kondisi faktual di lapangan dari desa-desa yang dimaksud. 



 

 

No. Tahapan Kegiatan Deskripsi Tahapan Kegiatan 

Penetapan Calon 
Penerima 
Revitalisasi 

Penetapan calon penerima revitalisasi desa adat dilakukan dengan tujuan untuk 
pembahasan hasil verifikasi proposal dan lapangan dari desa adat yang bersangkutan 
kemudian menetapkan desa-desa adat tersebut sebagai calon penerima bantuan 
pemerintah revitalisasi desa adat. 

Workshop 
Revitalisasi Desa 
Adat 

Kegiatan Workshop ini dilakukan dengan tujuan memberikan pembekalan teknis 
kepada ketua desa adat calon penerima bantuan pemerintah revitalisasi desa adat. 

Pelaksanaan Fasilitasi untuk Desa Adat yang dapat dilakukan, antara lain: Pengadaan peralatan 
penunjang kegiatan, seperti alat musik tradisional, kostum, perlengkapan dan bahan 
dasar kerajinan, sound sistem, multimedia, meja kursi, dan lain-lain sesuai kebutuhan; 
Pengadaan peralatan dan perlengkapan penunjang kegiatan anak seperti alat bermain 
edukatif, dan lain-lain; serta Pengadaan peralatan dan perlengkapan penunjang 
kegiatan tradisi/ ritual bagi para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa seperti sound sistem, multimedia, meja kursi, dan lain-lain sesuai kebutuhan 

Monitoring dan 
Evaluasi  

Monitoring pelaksanaan penggunaan dana bantuan pemerintah revitalisasi desa adat 
dilakukan sekaligus dalam rangka evaluasi. Dari monitoring pelaksanaan ini dihasilkan 
gambaran mengenai perbandingan antara proposal pengajuan bantuan dengan 
pelaksanaan bantuan, sebagai bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan. 

Peresmian Peresmian dilakukan setelah proses Revitalisasi Desa Adat selesai dilaksanakan sebagai 
tahapan dalam rangka sosialisasi keberadaan dan fungsi budaya Desa Adat. 

Rekam Proses Kegiatan rekam proses Desa Adat rencana akan dilaksanakan antara lain di 1). 
Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; 2). Yogyakarta, DIY; 3). Pontianak, Kalimantan 
Barat; 4). Manado, Sulawesi Utara; dan 5). Ambon, Maluku 

Pelaporan dan 
Evaluasi 

Pelaporan berupa gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan lengkap dengan 
dokumentasinya sekaligus evaluasi dari kegiatan. 

 

f. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

N0 Program / 
Kegiatan Output Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

1 Peningkatan 
Layanan 
Kebudayaan 

Registrasi Cagar Budaya Pendaftaran Cagar Budaya Januari – September 
2018 

Peningkatan Jumlah Pendaftaran 
Cagar Budaya Online 

Februari – Oktober 
2018 

Sosialisasi Pendaftaran dan 
Penetapan Cagar Budaya 

Maret – September 
2018 

Pengelolaan Register Nasional 
Cagar Budaya 

Februari – Desember 
2018 

Pengelolaan dan Advokasi 
Register Nasional Cagar Budaya  

Februari – Desember 
2018 

Penetapan Cagar Budaya 
Nasional 

Januari – Desember 
2018 

Label Registrasi Nasional Januari – Desember 
2018 

Fasilitasi Peralatan Pendukung 
Registrasi Nasional Cagar 
Budaya 

Januari – Juni 2018 



 

 

N0 Program / 
Kegiatan Output Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

Koleksi Museum yang 
Diinventaris 

Maret – Desember 
2018 

Pencatatan Warisan 
Budaya Nasional 
(Warisan Budaya 
Takbenda) 

Rapat persiapan internal Februari – Oktober 
2018 

Rapat koordinasi pencatatan se-
Indonesia Pengelolaan Database 
Pencatatan Kekayaan Budaya 

April 2018 

Percepatan pencatatan kekayaan 
budaya takbenda 

April – Juli 2018 

Pengelolaan database pencatatan 
kekayaan budaya 

Juni – Agustus 2018 

Sosialisasi pencatatan kekayaan 
budaya takbenda Indonesia 
 

Juli dan Oktober 2018 

Peningkatan Fungsi 
Museum 

Persiapan Januari – Februari 
2018 

Perencanaan Februari – Juni 2018 
Pelaksanaan Juli – Oktober 2018 
Evaluasi dan Pelaporan Juni – Desember 2018 

 
Peningkatan Fungsi 
Taman Budaya 

Persiapan Februari 2018 

 Pelaksanaan Maret – November 
2018 

 Evaluasi dan Pelaporan November 2018 
Rumah Budaya (Pusat 
Kebudayaan Indonesia 
di luar negeri) 

Rapat Koordinasi dan Fullboard 
di Jakarta 

Januari – Maret 2018 

Pengembangan dan Pelaksanaan 
Rumah Budaya Indonesia di 
mancanegara 

Maret – November 
2018 

Penyusunan Laporan 
Pengembangan Rumah Budaya 
di Luar Negeri 

Desember 2018 

Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang Pendidikan 
Workshop Guru 
kesejarahan 

 Persiapan Januari 2018 

  Penyusunan Petunjuk Teknis dan 
Modul 

Februari – Maret 
2018 

  Koordinasi dan Sosialisasi April 2018 
  Pelaksanaan Workshop Mei – November 

2018 
  Pelaporan Desember 2018 
Belajar Bersama 
Maestro 

 Persiapan Februari – Maret 
2018 

  Proses Pendaftaran Mei – Juli 2018 
  Pelaksanaan Kegiatan Masa Liburan Sekolah 

Semester I dan II 
Tahun 2018 

  Pelaporan dan Evaluasi September dan 
Desember 2018 

Buku Sejarah yang 
Disusun 

 Persiapan Januari – Februari 
2018 

  Penyusunan Maret – Juni 2018 
  Pencetakan dan Distribusi Agustus – September 

2018 
  Pembuatan Laporan Oktober 2018 
Sarana Kesenian di 
Sekolah yang 

 Persiapan Februari 2018 



 

 

N0 Program / 
Kegiatan Output Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

Difasilitasi 
  Penyusunan Petunjuk Teknis Februari – Maret 

2018 
  Workshop/Sosialisasi September – 

November 2018 
  Pelaksanaan November 2018 
  Pelaporan  Desember 2018 

 
 

Pemberdayaan Lembaga Kepercayaan dan Komunitas Adat 
Fasilitas Komunitas 
Budaya  

 Persiapan Januari – Februari 
2017 

  Verifikasi Administrasi Februari – Maret 
2018 

  Pembekalan Teknis April 2018 
  Verifikasi Lapangan Mei – Juni 2018 
  Penentuan Penerima Fasilitasi Juli 2018 
  Workshop Komunitas Budaya Agustus 2018 
  Pelaksanaan September 2018 
  Monitoring dan Evaluasi serta 

Pelaporan 
September – 
Desember 2018 

Revitalisasi Desa Adat  Persiapan Januari – Februari 
2018 

  Pembekalan Teknis Maret 2018 
  Verifikasi Desa Adat April – Mei 2018 
  Penetapan Calon Penerima 

Revitalisasi 
Juni 2018 

  Workshop Revitalisasi Desa Adat Juli 2018 
  Pelaksanaan Juli 2018 
  Monitoring dan Evaluasi  Juli – Agustus 2018 
  Peresmian September – Oktober 

2018 
  Rekam Proses Juli – November 2018 
  Pelaporan dan Evaluasi Desember 2018 

 

g. Penganggung Jawab Kegiatan 

Penanggung jawab kegiatan Peningkatan layanan Kebudayaan sebagai berikut:  

1) Pengarah  : Direktur Jenderal Kebudayaan 

2)  Ketua   : Sekretaris Direktur Jenderal Kebudayaan 

3)  Anggota  : Direktur PCBM;  

Direktur WDB; 

Direktur Kesenian;  

Direktur PKT; 

Direktur Sejarah;  

Kabag Perencaaan dan Penganggaran;  

Kabag. HTK; 

Kabag. Keuangan dan BMN; dan 

Kabag Umum dan Kerjasama. 



 

 

5. LAYANAN KEBAHASAAN 

a.  Capaian Tahun 2017 

Pada tahun 2017 target layanan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah : 

1) Pengayaan Kosa Kata/Lema Kamus Besar Bahasa Indonesia 

2) Gerakan literasi nasional (penyediaan bahan ajar pengayaan) 

3) Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik 

4) Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) 

5) Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) 

6) Peningkatan Kemampuan Pendidik Bahasa Indonesia Dalam Mendukung Nilai UN dan Skor PISA  

7) Konservasi dan revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah 

8) Penguatan Mitra Kebahasaan dan Kesastraan 

9) Layanan Perpustakaan 

Secara lengkap layanan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2017 dapat dijelaskan pada 

uraian berikut. 

1) Pengayaan Kosa Kata/Lema Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Lema adalah kata yang didefinisikan dalam kamus. Perkembangan Lema dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Penambahan lema dilakukan untuk memperkaya 

daya ungkap Bahasa Indonesia dalam mengungkapkan konsep-konsep baru yang masuk. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia  adalah hasil dari upaya kodifikasi bahasa dalam rangka pengembangan 

bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (KBBI V) merupakan edisi terbaru yang 

diluncurkan pada tanggal 28 Oktober 2016 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam versi cetak 

terbatas dan daring  pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ketika diluncurkan, KBBI V 

memuat 108.000 lema yang terdiri atas  lebih dari 126.000 makna. Versi luring  dengan basis Android 

dan iOS  diluncurkan kemudian pada bulan November  2016.  

Salah satu keutamaan KBBI V dari edisi-edisi sebelumnya adalah penambahan lema yang berjumlah 

18.000 lema baru  dan format penyajian melalui daring dan luring. KBBI Daring adalah aplikasi yang 

memungkinkan pengguna kamus mengakses informasi melalui laman kbbi.kemdikbud.go.id  setiap saat 

selama terhubung dengan internet. Selain fitur pencarian, KBBI Daring juga dilengkapi dengan fitur 

usulan yang memungkinkan pengguna ikut berpartisipasi dalam pengembangan bahasa Indonesia. Bahan 

untuk pengembangan dan penambahan lema diperoleh dari hasil inventarisasi kosakata daerah sebesar 

lebih kurang 25.000 lema baru setahun yang diperoleh dari balai/kantor bahasa di seluruh Indonesia, 

hasil pemadanan istilah yang dibuat oleh para pakar bidang ilmu yang juga tercatat dalam kamus bidang 

ilmu, serta hasil inventarisasi kosakata baru yang nantinya sebagai bahan penyusunan KBBI edisi 

berikutnya.  

Sementara itu dari keseluruhan lema yang telah terkumpul, untuk kosakata kamus Bahasa target kinerja 

capaiannya tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

Output Indikator Keberhasilan Target Capaian 2017 

Kosakata/Lema Kamus Meningkatnya jumlah lema KBBI 2.000 lema 



 

 

Besar Bahasa Indonesia 

Dari target capaian tahun 2017 tersebut, sudah terealisasi sebanyak 2000 kosakata dan merupakan data 

utama untuk pengayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).  

 
 

2) Gerakan Literasi Nasional (Penyediaan Bahan Ajar Pengayaan) 

Pada tahun 2017 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa diberi amanah menjadi Koordinator 

GLN. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain penajaman konsep GLN, Diskusi Kelompok 

Terpumpun dengan pakar dan pegiat literasi, lokakarya penyusunan peta jalan, panduan, dan materi 

pendukung GLN, Diskusi Kelompok Terpumpun dengan Kementerian/Lembaga, koordinasi dan 

sinkronisasi kegiatan lintas unit utama, dan persiapan pencanangan GLN yang akan digelar bertepatan 

dengan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2017 di Plasa Insan Berprestasi, Gedung Ki 

Hajar Dewantara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

Untuk mendukung Gerakan Literasi Nasional, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

melaksanakan tiga kegiatan utama, yaitu penyusunan bahan bacaan literasi, bimbingan teknis 

fasilitator/pegiat literasi, dan festival literasi. Penyusunan bahan bacaan literasi bertujuan untuk 

menambah bahan bacaan masyarakat yang bersumber dari cerita rakyat di Indonesia. Bahan bacaan 

literasi ini tidak hanya mengandung nilai budaya, kearifan lokal, karakter baik yang ada di dalam 

masyarakat; tetapi juga  mencakupi cerita tentang alam, sejarah, tempat atau wilayah, atau sesuatu yang 

dapat memberikan inspirasi kepada pembaca.  

Penyusunan bahan ini dilakukan melalui sayembara dan seleksi yang melibatkan guru, dosen, siswa, 

mahasiswa, sastrawan, peneliti, pegiat literasi, pegiat komunitas baca, dan masyarakat umum. Pada tahun 

2016 telah disusun 165 bahan bacaan literasi yang berasal dari 220 naskah yang dinilai. Bahan bacaan 

tersebut sudah diterbitkan dan sudah disumbangkan juga pada komunitas baca dan sekolah. Pada tahun 

2017 target capaian bahan bacaan adalah sebagai berikut: 

Output Indikator Keberhasilan Target Capaian 2017 

Naskah Literasi Tersedianya bahan ajar literasi 305 buku bacaan 

Dengan telah terlaksananya semua tahapan penyediaan bahan ajar literasi pada tahun ini, maka pada 

tahun 2017 telah diselesaikan 306 bahan bacaan literasi yang berasal dari 726 naskah yang masuk.  

3) Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik 

Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik merupakan upaya penanganan/pengendalian 

penggunaan bahasa di ruang publik. Penanganan/pengendalian penggunaan bahasa tersebut dilakukan 

melalui beberapa langkah kegiatan yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengolah, dan 

menyosialisasikan hasil pemantauan penggunaan bahasa sehingga penggunaan bahasa di ranah publik 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Jenis kegiatan Pengutamaan Bahasa Indonesia 

di Ruang Publik yang dimaksud dalam laporan ini adalah sebagai berikut.  

1) Pembinaan Penggunaan Bahasa Indonesia pada Badan Publik, Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, 

Penerbit Buku, dan Media Massa (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 30, 33). 



 

 

Pembinaan penggunaan bahasa Indonesia mencakupi pengendalian dan pengutamaan bahasa 

Indonesia di ruang publik, badan publik, lembaga pendidikan, dan media massa. 

2) Bimbingan Teknis Kebahasaan pada Badan Publik, Instansi Pemerintah, dan Swasta termasuk 

media massa serta pelaku usaha yang menghasilkan rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, 

spanduk, dan alat informasi pelayanan umum (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 38). 

3) Penghargaan Penggunaan Bahasa Indonesia Terbaik untuk Badan Publik, Instansi Pemerintah, 

Instansi Swasta, dan media massa. 

Kegiatan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik bertujuan untuk: 

1) memasyarakatkan pemakaian bahasa Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2009, 

2) menanamkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia, 

3) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa, 

4) meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar di 

ruang publik, 

5) mendokumentasikan pemakaian bahasa ruang publik di wilayah kabupaten/kota, 

6) mengevaluasi pemakaian bahasa ruang publik,   

7) membina pemakaian bahasa yang baik dan benar, dan 

8) mewujudkan bahasa ruang publik yang memartabatkan bahasa Indonesia. 

Target capaian pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

Output Indikator Keberhasilan Target Capaian 2017 

Jumlah lembaga yang terbina 

penggunaan bahasanya 

Terkendalinya penggunaan bahasa 

Indonesia di ruang publik  

1365 (kabupaten/kota, 

lembaga/badan publik, 

dan media massa) 

Dari target capain tersebut sampai dengan saat ini telah tercapai target sejumlah 1.032 (kabupaten/kota, 

lembaga/badan publik, dan media massa). 

 

4) Uji Kemahiran berbahasa Indonesia 

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) adalah instrumen uji yang digunakan untuk mengukur 

kemahiran berbahasa Indonesia penutur bahasa Indonesia, baik penutur asli/jati maupun penutur asing, 

dalam penggunaan bahasa Indonesia ragam lisan dan tulis. UKBI merupakan instrumen uji berstandar 

nasional dan internasional yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui 

Pusat Pembinaan. Instrumen uji telah mendapatkan Surat Hak Cipta nomor: 023993 tanggal, 23 

September 2003 dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Ciptaan di bidang Ilmu Pengetahuan, 

Seni, dan Sastra. Sebagai alat uji kemahiran berbahasa yang standar, UKBI memiliki pemeringkatan bagi 

peserta yang mengikutinya. Pemeringkatan itu menunjukkan seberapa mahir peserta uji dalam berbahasa 

Indonesia, baik tulis maupun lisan sesuai dengan materi tes yang diikuti. 

UKBI merupakan model tes berbahasa Indonesia berstandar nasional dan berpeluang internasional 

sebagai sarana pengukur kemahiran berbahasa Indonesia. UKBI termasuk jenis tes kemahiran (proficiency 



 

 

test) untuk tujuan umum (general purposes). Sebagai sebuah tes kemahiran, UKBI mengacu pada situasi 

penggunaan bahasa pada masa yang akan datang yang akan dihadapi oleh peserta uji. Dalam 

pengembangan UKBI, rancangan tes yang diterapkan adalah pengukuran beracuan kriteria (criterion-

referenced measurement). Kriteria yang diacu oleh UKBI berupa penggunaan bahasa Indonesia dalam 

kehidupan nyata penutur bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata tersebut 

dikelompokkan ke dalam beberapa ranah komunikasi yang merujuk pada ranah kecakapan hidup umum, 

yaitu ranah kesintasan dan ranah kemasyarakatan serta ranah kecakapan hidup khusus, yaitu ranah 

keprofesian dan ranah keilmiahan 

Tabel Pemeringkatan 

Peringkat Predikat Skor 

I Istimewa 724-800 

II Sangat Unggul 641-724 

III Unggul 578-640 

IV Madya 482-577 

V Semenjana 405-481 

VI Marginal 326-404 

VII Terbatas 251-325 

UKBI melayani masyarakat yang berkaitan dengan permintaan layanan pengujian UKBI, baik yang 

berbasis jaringan, maupun berbasis kertas, dengan sasaran masyarakat yaitu: 

1) Tenaga pendidik 

2) Pegawai ASN non pendidik 

3) Masyarakat umum 

4) Tenaga Kerja Asing 

Sampai dengan saat ini, jumlah peserta UKBI sudah melebihi target yang dicanangkan dari target 1600 

peserta, sudah tercapai 5.257 peserta dimana 2.615 diantaranya adalah guru bahasa Indonesia, dengan 

perincian sebagai berikut: 

 

No Provinsi Jumlah Peserta 

1 D.I. Aceh 49 

2 Sumatra Barat 153 



 

 

3 Bengkulu 150 

4 Riau 144 

5 Jambi 156 

6 Kep. Bangka Belitung 156 

7 DKI. Jakarta 2455 

8 Jawa Barat 342 

9 Banten 366 

10 Jawa Timur 149 

11 Kalimantan barat 160 

12 Kalimantan tengah 140 

13 Kalimantan Selatan 48 

14 Nusa Tenggara Timur 192 

15 Sulawesi Utara 185 

16 Sulawesi Tenggara 207 

17 Sulawesi Tengah 78 

18 Maluku Utara 127 

Jumlah 5257 

 

5) Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) 

Pengiriman tenaga pengajar bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) ke luar negeri merupakan 

program Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK), Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka melaksanakan amanah pasal 

44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu 

Kebangsaan, yaitu meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Tujuan program 

ini adalah untuk mendukung dan memfasilitasi program pengembangan dan pengajaran bahasa Indonesia 

di luar negeri. Sasaran program ini adalah lembaga-lembaga di luar negeri yang memiliki program bahasa 

Indonesia dan yang tertarik untuk membuka program bahasa Indonesia.  

Pada tahun 2017, target pengiriman tenaga pengajar BIPA meningkat menjadi 220 penugasan. Namun, 

karena terjadi efisiensi anggaran, target tersebut dikurangi menjadi 200 penugasan. Pada tahun ini, 2017, 



 

 

PPSDK menggunakan beberapa skema dalam memenuhi kebutuhan pengajar BIPA di luar negeri, yaitu: 

(1) pengiriman tenaga pengajar dari PPSDK, (2) pengiriman tenaga pengajar melalui jalur kemitraan, dan 

(3) pengiriman tenaga pengajar melalui jalur perwakilan. Negara yang dikirimi pengajar BIPA pada tahun 

ini berjumlah 22 negara, yaitu Thailand, Timor Leste, Vietnam, Kamboja, Laos, Filipina, Malaysia, 

Singapura, Papua Nugini, Australia, Jepang, India, Uzbekistan, Mesir, Tunisia, Rusia, Finlandia, Jerman, 

Prancis, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat. Sampai dengan saat ini, jumlah tenaga pengajar yang sudah 

berhasil dikirim berjumlah 200 pengajar, dengan rincian sebagai berikut: 

NO NEGARA KAWASAN 
JUMLAH PENGAJAR 

2015 2016 2017* 

1 Thailand ASEAN 1 29 47 

2 Timor Leste ASEAN   8 34 

3 Singapura ASEAN 1 1 1 

4 Vietnam ASEAN 2 2 2 

5 Kamboja ASEAN   4 7 

6 Myanmar ASEAN   4   

7 Malaysia ASEAN     2 

8 Laos ASEAN   2 2 

9 Filipina ASEAN   4 6 

10 Papua Nugini ASPASAF   2 20 

11 Australia ASPASAF 3 2 12 

12 Jepang ASPASAF 2   1 

13 Tiongkok ASPASAF 1 2 0 

14 Korea Selatan ASPASAF     0 

15 India ASPASAF     2 

16 Madagaskar ASPASAF     0 

17 Tunisia ASPASAF   2 5 

18 Mesir ASPASAF 3 4 38 

19 Uzbekistan AMEROP     2 

20 Rusia AMEROP     3 

21 Finlandia AMEROP     1 

22 Prancis AMEROP 1 2 5 



 

 

23 Italia AMEROP   1 2 

24 Inggris AMEROP     4 

25 Jerman AMEROP   2 1 

26 Amerika Serikat AMEROP   3 3 

JUMLAH 14 74 200 

 

 

6) Peningkatan Kemampuan Pendidik Bahasa Indonesia dalam Mendukung Nilai UN dan Skor PISA 

Salah satu sasaran strategis RPJM dalam rangka peningkatan mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai 

penghela iptek dan penguat daya saing bangsa adalah meningkatnya skor PISA pada tahun 2019 hingga 

sebesar 414 serta meningkatnya nilai UN bahasa Indonesia SMP dan SMA/SMK. Kedua hal tersebut 

pun menjadi tanggung jawab Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Untuk itu, diperlukan upaya-

upaya yang dapat mendukung ketercapaian sasaran strategis tersebut. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi guru bahasa Indonesia dengan kemahiran berbahasa Indonesia 

dan pembelajaran tentang model, media, atau metode pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah mengikuti 

kegiatan ini, diharapkan hasil uji kompetensi guru (UKG) guru-guru bahasa Indonesia yang semula 

rendah dapat meningkat menjadi lebih baik pada masa mendatang. Selain itu, dengan kegiatan ini dapat 

pula terwujud guru terbina yang mahir akan lima komponen kemahiran berbahasa Indonesia karena 

kepada mereka juga akan diberikan fasilitasi kemahiran berbahasa Indonesia. Untuk mengukurnya, pada 

bagian akhir kegiatan dilakukan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).  

Adapun yang menjadi sasaran utama adalah tenaga pendidik (guru bahasa Indonesia SMP dan SMA/ 

SMK) di 10 provinsi yang nilai UKGnya rendah (provinsi Maluku Utara, Aceh, Maluku, Sulawesi 

Tengah, Papua Barat, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, NTT, dan Sulawesi Tenggara), di Jakarta, 

dan di provinsi yang belum ada UPT Balai/Kantor Bahasa (provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, 

dan Papua Barat).   

Target capaian pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

Output Indikator Keberhasilan Target Capaian 2017 

Tersedianya pendidik bahasa 

Indonesia yang kompeten di 10 

provinsi dengan nilai UKG 

terendah 

Meningkatnya kemampuan Guru 

Bahasa Indonesia  
22.848 orang 

Target capaian kegiatan ini yaitu meningkatnya kemampuan tenaga pendidik bahasa Indonesia sejumlah 

22.848 orang, sementara itu sampai dengan  saat ini  capaian jumlah tenaga pendidik yang telah 

ditingkatkan kemahiran berbahasanya berjumlah 19.277 orang. 

7) Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah 

Pengertian konservasi dan revitalisasi bahasa tidak lepas dari konsep perubahan bahasa (language change), 

peralihan/pergeseran bahasa (language shift), dan kematian bahasa (language death). Kematian atau 



 

 

kepunahan bahasa terjadi kalau bahasa tersebut tidak ada lagi penuturnya, baik karena penuturnya sudah 

mati semua, bencana alam (seperti bahasa Tambora di Sumbawa), atau secara alamiah penutur terakhir 

mati. Dalam beberapa kasus, istilah kematian bahasa sering digunakan dalam konteks hilangnya bahasa 

(language loss) atau beralihnya penutur ke bahasa lain (language shift). Pergeseran bahasa—juga disebut 

sebagai transfer bahasa atau peralihan bahasa atau asimilasi—merupakan proses yang memperlihatkan 

komunitas penutur bahasa bergeser ke bahasa lain.  Dalam hal ini, kematian atau kepunahan bahasa tidak 

selamanya karena penuturnya berhenti bertutur, melainkan akibat dari pilihan penggunaan bahasa 

sebagian besar masyarakat tuturnya.  Kematian bahasa adalah titik akhir suatu proses—biasanya 

didahului oleh adanya kontak bahasa (language contact)—yang mengondisikan adanya perubahan atau 

peralihan bahasa. Proses ini umumnya bersifat pelan dan bertahap dalam jangka waktu yang relatif lama 

(gradual) pada situasi diglosia ke arah bahasa yang lebih berprestise Pelaku kegiatan konservasi bahasa 

terdiri atas tiga kategori, yaitu pengonservasi dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan 

Balai/Kantor Bahasa, pakar bahasa, tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat, dan tim perevitalisasi 

dari balai/kantor bahasa. Kegiatan konservasi bahasa akan dilaksanakan di daerah penelitian/pengamatan 

(DP)  yang ditentukan berdasarkan kajian vitalitas yang dilakukan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan ini 

dikelompokkan menjadi tiga tahapan pokok, yaitu tahapan dokumentasi, tahapan kodifikasi, serta 

tahapan pelaporan dan seminar. Kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahapan adalah sebagai 

berikut. 

1) Dokumentasi 

a) studi pustaka 

b) perekaman korpus lisan 

c) perekaman korpus tulis 

2) Kodifikasi 

a) penyusunan aspek fonetik dan fonologi 

b) penyusunan aspek morfologi dan sintaksis 

c) penyusunan aspek semantik 

3) Pelaporan dan seminar 

a) pelaporan hasil penyusunan 

b) seminar hasil penyusunan 

Dari tahapan-tahapan tersebut, konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah pada tahun 2017  saat 

ini telah masuk pada tahapan pelaporan penyusunan. Untuk selanjutnya masuk pada tahapan seminar 

hasil penyusunan pada bulan November. Untuk capaian pada tahun ini sesuai dengan target yang 

dicanangkan dengan rincian sebagai berikut: 

 

Output Indikator Keberhasilan Target Capaian 2017 

Jumlah bahasa dan 

sastra terlindungi 

Meningkatnya jumlah bahasa dan 

sastra yang terdokumentasi dan 

terlindungi di Indonesia 

20 naskah bahasa dan sastra 



 

 

Sampai dengan saat ini jumlah bahasa dan sastra daerah yang telah terkonservasi dan terevitalisasi yaitu 

20 bahasa dan sastra, dengan rincian sebagai berikut: 

1) Bahasa dan sastra yang terkonservasi 

a) Bahasa: 

 Bahasa Budong-budong (Sulawesi Barat) 

 Bahasa Yahalatan (Maluku) 

 Bahasa Nedebang (Nusa Tenggara Timur) 

 Rongga (Nusa Tenggara Timur) 

 Bahasa Sulawesi Tenggara 

b) Sastra: 

 Toraja Lakipadada (Sulawesi Selatan) 

 Lampung Sagata (Lampung) 

 Mandailing (Sumatra Utara) 

 Sumatra Utara 

 Maluku Utara 

 Maluku 

 Jambi  

2) Bahasa dan sastra yang terevitalisasi 

a) Bahasa: 

 Bahasa Sawai/Ibo (Maluku Utara) 

 Bahasa Lindu (Sulawesi Tengah) 

 Bahasa Retta (Nusa Tenggara Timur) 

 Bahasa Klabra (Papua Barat) 

b) Sastra: 

 Cigawiran (Jawa Barat) 

 Wayang Cecak (Bali) 

 Tanggomo (Gorontalo) 

 Basiacuong (Riau) 

8) Penguatan Mitra Kebahasaan dan Kesastraan 

Adalah suatu program peningkatan kerja sama dengan instansi pemerintah daerah/lembaga lainnya 

dalam rangka membina komunitas-komunitas kebahasaan dan kesastraan. 

Kegiatan mitra kebahasaan dan kesastraan terbagi menjadi dua yaitu: 

1) Mitra Komunitas Pelindungan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra di Daerah 

a) Penyusunan Jurnal/Majalah Pelindungan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah 

b) Pembinaan Duta Bahasa di Daerah 

c) Pembinaan Komunitas Baca di Daerah 

d) Festival Literasi 

2) Layanan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan bagi Kelompok Profesi dan Komunitas 

a) Penguatan Apresiasi Sastra 

b) Penyelenggaraan Bulan Bahasa dan Sastra 



 

 

c) Penghargaan Kebahasaan dan Kesastraan bagi Kelompok Profesi 

d) Bimbingan Teknis Tenaga Literasi 

Pada tahun 2017, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki target capaian sebagai berikut: 

Output Indikator Keberhasilan Target Capaian 2017 

Layanan dan bantuan 

teknis kebahasaan dan 

kesastraan 

Meningkatnya jumlah layanan dan 

bantuan teknis kebahasaan dan 

kesastraan 

79 lembaga 

  
Capaian terkait dengan penguatan mitra kebahasaan dan kesastraan baik dengan pemerintah daerah 

maupun dengan lembaga lainnya yang terkait dengan komunitas kebahasaan dan kesastraan sampai saat 

ini sejumlah 23 lembaga.  

 
 
9) Layanan Perpustakaan 

Pemahaman umum tentang perpustakaan berdasarkan Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 adalah 

institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan 

sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi 

para pemustaka. Pada masa depan sekmen konsumen perpustakaan adalah untuk umum; bagi masyarakat 

luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, 

agama, dan status sosial-ekonomi. Perpustakaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bertujuan 

untuk menjadi perpustakaan rujukan terlengkap dalam hal koleksi bidang kebahasaan dan kesastraan 

dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai, SDM yang andal, dan tata laksana pelayanan bidang 

kebahasaan dan kesastraan di Indonesia.  

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perpustakaan menjalankan program digitalisasi atau alih media 

koleksi yang ada saat ini dengan rincian sebagai berikut: 

Output Indikator Keberhasilan Target Capaian 2017 

Jumlah koleksi 

kepustakaan yang 

terdigitalisasi 

Meningkatnya jumlah kooleksi 

layanan kepustakaan 

3000 buku 

 

Dari total rencana alih media koleksi buku sejumlah 3000 buku, sampai dengan saat ini jumlah buku 

yang sudah dialih mediakan berjumlah 2.799 buku. 

b. Rencana Tahun 2018 

Program layanan Kebahasaan  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terdapat beberapa perubahan, 

dari yang semula berjumlah 9 program menjadi 3 program layanan kebahasaan Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa, yang terdiri dari: 

1) Pengayaan Kosa Kata/Lema Kamus Besar Bahasa Indonesia 



 

 

Perkembangan penambahan lema Bahasa Indonesia di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI) dari 

edisi ke edisi berikutnya semakin diperlukan oleh masyarakat luas. Perkembangan lema Bahasa Indonesia 

dari edisi ke edisi terus bertambah dengan rincian sebagai berikut : 

1) Tahun 1988 diterbitkan KBBI Edisi I dengan jumlah lema sebanyak 62.000 lema 

2) Tahun 1991 diterbitkan KBBI Edisi II dengan jumlah lema sebanyak 72.000 lema 

3) Tahun 2000 diterbitkan KBBI Edisi III dengan jumlah lema sebanyak 78.000 lema 

4) Tahun 2008  diterbitkan KBBI Edisi IV dengan jumlah lema sebanyak 90.000 lema 

5) Tahun 2016 diterbitkan KBBI Edisi V dengan jumlah lema sebanyak 108.844 lema yang akan 

diluncurkan pada kegiatan bulan Bahasa tanggal 28 Oktober 2016. 

6) Untuk KBBI Edisi VI yang direncanakan akan terbit pada tahun 2019 ditargetkan dengan jumlah 

lema sebanyak 114.000 lema dan akan bertambah pada setiap edisi penerbitan. 

Penambahan lema pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 2.000 lema. Kegiatan utama yang dilaksanakan 

adalah : 

1) Identifikasi/inventarisasi kosa kata 

2) Kodisikasi glosarium dan kamus bidang ilmu 

3) Verifikasi/validasi bahan kosa kata 

4) Sidang komisi istilah 

5) Lokakarya pemutahiran kosa kata 

6) Pelatihan pekamus (aplikasi daring) 

7) Mengembangkan sistem aplikasi daring KBBI 

8) Sosialisasi KBBI 

2) Pengiriman Pengajar Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) 

Pengiriman Tenaga Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk Luar Negeri 

dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK), Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka 

melaksanakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan 

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yaitu peningkatan fungsi bahasa negara menjadi bahasa 

internasional. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan jumlah pengguna dan sebaran penggunaan bahasa 

Indonesia di mancanegara serta memfasilitasi lembaga penyelenggara program BIPA di mancanegara 

dalam pengembangan pengajaran BIPA. Sasaran kegiatan ini meliputi Perwakilan RI, perguruan tinggi, 

sekolah, atau lembaga kursus di luar negeri, baik yang sedang mengembangkan maupun yang berminat 

membuka program pengajaran BIPA.  

Pada tahun 2017 target pegiriman BIPA sebanyak 220 peserta ke 26 negara tujuan dan realisasi pada 

tahun 2017 yaitu sebanyak 200 pengejar BIPA. Sedangkan target tahun 2018 sebanyak 220 pengajar 

BIPA. 

Kegiatan utama yang dilakukan adalah : 

1) Standardisasi BIPA; 

2) Penyusunan bahan ajar BIPA; 

3) Seleksi guru BIPA; 

4) Pembekalan dan pelatihan guru BIPA; 

5) Pengiriman Guru BIPA; dan 

6) Evaluasi program BIPA. 



 

 

3) Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia 

 Dari beberapa data pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nilai 

hasil Ujian Nasional (UN) dan Uji Kompetensi Guru (UKG) di Indonesia masih kurang memuaskan. 

Hal tersebut menjadi tanggung jawab besar bagi Kemdikbud dan jajarannya terutama dalam peningkatan 

nilai UN dan peningkatan kemahiran guru, sehingga dua hal tersebut menjadi sasaran strategis 

Kemendikbud sampai tahun 2019. Sejalan dengan itu, Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa memegang peranan penting. 

Dalam rangka mencapai output dari aktivitas Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, komponen 

Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dirancang dengan harapan agar guru dapat diidentifikasi 

dan dipetakan kemahirannya berbahasa Indonesia dengan menggunakan instrumen Uji Kemahiran 

Berbahasa Indonesia (UKBI). Hasil identifikasi dan pemetaan kemahiran berbahasa Indonesia guru 

tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perumusan kebijakan dan regulasi yang berkaitan 

dengan penguatan kemampuan berbahasa Indonesia guru yang mengarah tidak hanya pada peningkatan 

mutu komunikasi dalam proses belajar mengajar, tetapi juga pada peningkatan mutu pembelajaran secara 

keseluruhan. Pada tahun 2017 ini, sasaran pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah 10 

provinsi dengan nilai UKG rendah, yaitu Aceh, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi 

Barat, Sulawesi Utara, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat dan 10 pelaksanaan UKBI di 

Jadebotabek. Strategi pelaksanaan UKBI dilakukan melalui tahapan (1) Pemetaan Kemahiran Guru di 10 

Provinsi yang Nilai UKG Rendah; (2) Uji Kemahiran Bebahasa Indonesia (UKBI) di 10 wilayah 

Jadebotabek; dan (3) Pengolahan Data hasil 20 pelaksanaan UKBI. Pemetaan kemahiran dilaksanakan 

melalui pendataan, penentuan wilayah, dan koordinasi dengan balai/kantor di 10 provinsi. Hasil dari 

pemetaan tersebut dijadikan jadwal pelaksanaan UKBI bagi guru di 10 provinsi dengan nilai UKG 

rendah dengan menjaring masing-masing sebanyak 50 orang guru di tiap-tiap provinsi tersebut. Pada 

tahap akhir, hasil UKBI di 10 provinsi tersebut diolah oleh Tim UKBI Pusat Pembinaan. Pengolahan 

dan pelaporan dilaksanakan untuk mengolah hasil uji tes objektif pilihan ganda (Seksi I, II, dan III) serta 

menilai hasil uji tes menulis (Seksi IV) sebanyak 1.450 naskah serta menyerahkan laporan hasil tes 

tersebut dalam bentuk rekapitulasi hasil uji setiap kota/kabupaten dan sertifikat UKBI setiap peserta 

kepada panitia daerah melalui balai/kantor bahasa di 10 provinsi. Keseluruhan aktivitas tahapan tersebut 

dilaksanakan melalui 2 kali rapat di dalam kantor yang melibatkan 15 orang sebagai persiapan dan 

evaluasi pelaksanaan aktivitas. Tahapan dalam komponen Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa 

Indonesia itu dilaksanakan dalam kurun waktu bulan Maret hingga Oktober. 

 

Pendidik Bahasa Indonesia merupakan salah satu mitra dari Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa, sebagai agen pengembangan dan pembinaan bahasa. Keterampilan pendididk menjadi salah satu 

penentu berhasilnya pengembangan dan pembinaan bahasa di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, 

keterampilan pendidik, khususnya dalam berbahasa Indonesia perlu ditingkatkan dan dibina agar guru 

dalam mentransfer pengetahuan tidak mengalami kendala. Sejalan dengan hal tersebut, Pusat Pembinaan 

pada tahun 2018 kembali mengadakan peningkatan kemampuan pendidik bahasa Indonesia dalam 

mendukung nilai UN dan skor PISA. 

 

c. Kriteria Keberhasilan 



 

 

No Program/ 

kegiatan 

Output Indikator Keberhasilan Target 

2018 

1. Pengayaan Kosa 

Kata/Lema Kamus Besar 

Bahasa Indonesia 

Lema Meningkatnya jumlah 

lema KBBI 

  

2.000 lema 

2. Bahasa Indonesia Bagi 

Penutur Asing (BIPA) 

- Terkirimnya pengajar 

BIPA ke luar negeri 

Meningkatnya jumlah 

pengajar BIPA di luar 

negeri 

220 orang  

3. Tenaga Kebahasaan dan 

Kesastraan Terbina 

Kemahiran Berbahasa 

Indonesia 

Tersedianya pendidik 

Bahasa Indonesia yang 

kompeten di 10 propinsi 

dengan nilai UKG terendah 

Meningkatnya 

kemampuan Guru 

Bahasa Indonesia 

2.1 
rang 

 

d. Agenda Prioritas 

Agenda yang menjadi prioritas dalam layanan kebahasaan adalah; 

a. Pengembangan sistem aplikasi daring untuk KBBI 

b. Pelaksanaan UKBI dan pelatihan pembelajaran bagi guru bahasa Indonesia 

c. Pengiriman pengajar BIPA 

 

 

 

 

 

 

 

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kegiatan  

1) Pengayaan Kosa Kata/Lema Kamus Besar Bahasa Indonesia 

No Tahapan Kegiatan Deskripsi Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

1 Pemutakhiran KBBI Kegiatan yang bertujuan untuk memperkaya kosakata bahasa 
Indonesia di Kamus Besar Bahasa Inonesia (KBBI) ini  
dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: 1) Pencarian data dari 
berbagai sumber, seperti media massa cetak, media elektronik, 
dan bahasa daerah. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai 
cara, mulai dari pencarian langsung di media massa, pelibatan 
masyarakat dalam mengusulkan kosakata baru, dan melalui 
Diseminasi Program Pengayaan Kosakata. 2) Pemilihan data 
yang dilakukan dengan memilah dari antara banyak data yang 

Januari—Desember  



 

 

didapat. Tahap ini, biasanya, dilakukan melalui pencarian 
berbasis korpus. Dari korpus dapat diketahui frekuensi 
penggunaan sebuah kata, dapat diduga makna, kelas kata, dan 
ranah penggunaanya, dst. Kata yang dipilih adalah kata yang 
belum ada konsepnya dalam bahasa Indonesia. Selain kata 
baru, makna baru juga dapat memperkaya kosakata bahasa 
Indonesia. 3) pendefinisan, tahap ini dilakukan dengan 
memberikan definisi terhadap kata baru berikut label yang 
diperlukan seperti kelas kata, asal bahasa (etimologi), cara 
pelafalan, ranah penggunaan, dan contoh penggunaan. 
Pembuatan definisi dilakukan dengan mengacu pada konteks 
kata tertentu dalam kalimat. Konteks tersebut didapat dari 
penggunaan bahasa sebenarnya oleh masyarakat yang diperoleh 
dari korpus. 4) verifikasi yang dilakukan dengan melakukan 
cek ulang lema (kata kepala beserta kelengkapannya dalam 
kamus) kepada ahlinya. 5) Penyuntingan dilakukan untuk 
mengecek kesesuaian lema dengan tata ejaan, tata istilah, 
konvensi penulisan KBBI, dan prinsip-prinsip leksikografis. 6) 
Validasi, data yang sudah dihasilkan melalui beberapa tehap 
tersebut divalidasi dengan melibatkan masyarakat pengguna. 
Validasi adalah proses pengesahan akhir sebuah kata sebelum 
resmi diluncurkan dalam kamus. Saat ini, beberapa tahap sudah 
dilakukan melalui cara urun daya (crowdsourcing) 
menggunakan aplikasi daring. Masyarakat pengguna dilibatkan  
hampir dalam semua tahap. Cara ini lebih efektif karena selain 
secara tidak langsung mengajarkan kepada masyarakat cara 
berpartisipasi dalam pengembangan bahasa Indonesia juga 
menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia sekaligus 
terhadap bahasa daerahnya. 

2 Lokakarya Pemutakhiran 

Kosakata 

Tahap ini berisi sidang validasi kosakata usulan masyarakat 

yang akhirnya menjadi lema resmi KBBI. Kegiatan ini 

melibatkan masyarakat dari berbagai bidang untuk memvalidasi 

kosakata dan istilah yang sudah diverifikasi sebelum resmi 

masuk ke dalam  KBBI.  

Kegiatan ini dilaksanakan dua kali setahun. 

April dan Oktober 

3 Sidang Komisi Istilah 

(SKI) 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengindonesiakan istilah asing. 

Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu 1) 

penyusunan taksonomi, 2) penentuan bidang/subbidang yang 

akan diindonesiakan, 3) pengumpulan data, 4) pemilihan data, 

5) pemadanan/penerjemahan, 6) verifikasi, dan 7) 

penyuntingan. Kegiatan ini melibatkan para pakar sesuai 

dengan bidang ilmu yang akan diindonesiakan. Pakar bidang 

ilmu bekerja dalam mengindonesiakan istilah asing sesuai 

dengan bidang ilmu masing-masing dengan melibatkan 

praktisi/pengguna serta dibantu oleh ahli bahasa. Selain itu, 

pada kegiatan ini juga dilakukan penyelarasan (harmonization) 

istilah yang sudah dipadankan. Penyelarasan tersebut bertujuan 

untuk melihat kembali, kemudian menyamakan atau tidak, 

Maret, Juli, Oktober 



 

 

istilah yang sudah dipadankan yang berasal dari bidang ilmu 

yang sama. Kegiatan ini berpedoman pada Pedoman Umum 

Pembentukan Istilah (PUPI), Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI), dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia 

(TBBI). Pada SKI ini juga dilakukan Sidang Pembakuan 

Istilah. 

4 Pembangunan Korpus Secara umum korpus adalah adalah kumpulan teks yang terdiri 

atas ribuan, jutaan, bahkan milyaran kata yang digunakan 

untuk analisis linguistik, biasanya tersimpan dalam pangkalan 

data elektronis sehingga data dapat diakses dengan mudah 

melalui komputer (guides.library.ucla.edu). Bahasa Inggris 

sudah memiliki beberapa korpus raksasa seperti British 

National Corpus (BNC) yang terdiri dari satu milyar kata. 

Untuk bahasa Indonesia, Korpus Indonesia atau disingkat 

Koin baru dalam tahap pengumpulan data dan pembangunan 

pangkalan data serta aplikasi. Sampai saat ini, Koin baru 

mengumpulkan sekitar 10 juta kata. Kegiatan ini akan terus 

berlangsung sampai beberapa tahun ke depan. 

Januari—Desember  

5 Diseminasi Program 

Pengayaan Kosakata 

Bahasa Indonesia 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengajak masyarakat 

menyumbangkan kosakata bahasa daerahnya ke dalam bahasa 

Indonesia. Dalam kegiatan ini dikenalkan kepada masyarakat 

cara mengusulkan kosakata baru, makna baru, bahkan cara 

mengusulkan perbaikan terhadap makna, kelas kata, dsb dalam 

KBBI. Melalui diseminsi, penyebarluasan cara memperkaya 

bahasa Indonesia disampaikan ke semua lapisan masyarakat di 

mana saja. Mulai dari pelajar sekolah menengah atas, 

mahasiswa, guru/dosen, jurnalis, sampai pada para tetua adat. 

Partisipasi masyarakat ini disalurkan melalui aplikasi KBBI 

Daring. Kegiatan seperti ini dikelnal dengan urun daya atau 

crowdsourcing. 

Maret—Juni  

6 Bengkel dan Kuliah 

Umum Leksikografi 
Bengkel Leksikografi dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

para pekamus di lingkungan Badan Bahasa. Untuk tahun 2018 

ini, narasumber bengkel adalah Prof. Michael Rundell, dari 

Inggris. Beliau adalah pekamus dunia yang pernah menjadi 

editor Macmillan Dictionary dan penulis buku Oxford Guide 

to Practical Lexicography. Bengkel leksikografi dilaksanakan 

selama tiga hari dan pada hari keempat diselenggarakan kuliah 

umum Leksikografi oleh Prof. Michael Rundell di Aula Badan 

Bahasa. Kuliah Umum ditujukan untuk para pekamus, pencinta 

kamus dan ilmu leksikografi di seluruh Indonesia. 

April--Mei 



 

 

7 Seminar Leksikografi 
Seminar Leksikografi adalah kegiatan yang bertujuan untuk 

memajukan dunia perkamusan di Indonesia, baik teori 

leksikografinya, maupun prakteknya seperti penyusunan 

kamus, cara menginventarisasi data, pemanfaatan teknologi 

informasi dalam perkamusan, dan sebagainya. Kegiatan ini 

diadakan setiap tahun dengan jumlah peserta dan pemakalah 

yang selalu meningkat. Sasaran kegiatan ini adalah para 

pencinta kamus dan dunia perkamusan se-Indonesia. Acara ini 

juga untuk mewadahi perkumpulan para pekamus yang sudah 

terbentuk tahun lalu yaitu Perkamusi (Perhimpunan Pekamus 

Seluruh Indonesia). Acara ini tidak menutup kemungkinan 

keikutsertaan orang asing dari negara tetangga seperti tahun 

lalu. 

Juli 

8 Kamus Vokasi: 

Kamus Pariwisata 

Kamus Pertanian 

Kamus Industri Kreatif 

Kamus Kemaritiman 

Penyusunan Kamus Vokasi dilakukan untuk ikut menunjang 

program pemerintah dalam menggalakkan pendidikan vokasi. 

Penyusunan kamus vokasi melibatkan pakar bidang ilmu 

terkait. Cara kerja dari penyusunan ini tidak berbeda dari cara 

pengembangan KBBI, yaitu mulai dari pencarian data, 

pemilihan data, pendefinisian, verifikasi, dan penyuntingan. 

Sumber data Kamus Vokasi, biasanya, adalah kamus bidang 

ilmu yang sudah ada dan kamus atau istilah vokasi dalam 

bahasa asing. Secara garis besar, kegiatan ini dimulai dari 

pemilahan istilah untuk setiap kamus yang berasal dari 

sumber-sumber teks bidang ilmu (umumnya berbahasa asing), 

kemudian pencarian definisi istilah, pendefinisian biasanya 

dilakukan melalui penerjemahan dan penyesuaian definisinya 

dalam bahasa Indonesia. Kemudian diverifikasi kembali oleh 

pakar, baru setelah itu dilakukan penyuntingan agar sesuai 

dengan kaidah kebahasaan dan prinsip-prinsip leksikografis.  

Februari--November 

9 Kamus Etimologi 
Kamus Etimologi adalah kamus yang berisi penjelasan tentang 

sejarah atau asal-muasal sebuah kata dalama bahasa Indonesia. 

Kamus Etimologi akan memperkaya Kamus Besar Bahasa 

Indonesia karena data dari kamus ini akan menjadi salah satu 

fitur pemerkaya untuk KBBI, misalnya kata “apotik” akan 

disertai dengan penjelasan dari asal muasal kata tersebut 

sebelum masuk ke dalam bahasa Indonesia. Untuk tahun 

2018, kegiatan ini melanjutkan penyusunan kamus etimologi 

bahasa Belanda dan Jawa Kuno. 

 

Januari--September 



 

 

10 Pemutahiran Ensiklopedia Kegiatan ini bertujuan untuk merevisi dan menambahkan data 

ensiklopedia yang sudah diluncurkan di 

ensiklopedia.kemdikbud.go.id. 

Februari--Juli 

 

2) Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing 

No Tahapan Kegiatan Deskripsi Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

1. Penyusunan 

bahan ajar BIPA 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyusun bahan ajar 

BIPA yang berupa bahan ajar acuan dan bahan pendukung 

pembelajaran. Pada tahun 2018 penyusunan difokuskan pada 

(1) revisi bahan ajar acuan yang diterbitkan tahun 2016 untuk 

disesuaikan dengan pelevelan SKL BIPA berdasarkan 

Permendikbud Nomor 27 Tahun 2017 serta (2) penyusunan 

bahan pendukung pembelajaran BIPA berbasis karya sastra dan 

budaya. 

Februari s.d. 

November  2018 

2. Seleksi Calon Tenaga 

Pengajar BIPA untuk 

Luar Negeri 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memilih calon tenaga 

pengajar BIPA yang akan ditugaskan di luar negeri untuk masa 

tugas 2019. 

Februari—Agustus 

2018 

3. Pembekalan Calon 

Tenaga Pengajar BIPA 

untuk Luar Negeri 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi 

tenaga pengajar BIPA yang akan ditugaskan di luar negeri 

untuk masa tugas 2019. 

September—Oktober 

2018 

 

 

4. Penugasan Tenaga 

Pengajar BIPA untuk 

Luar Negeri 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan fasilitasi 

teknis pengajaran BIPA bagi lembaga penyelenggara program 

BIPA di luar negeri berupa penyediaan tenaga pengajar tamu 

(visiting teacher/lecturer) untuk masa tugas 2018.  

Januari—Desember 

2018 

 

3) Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia 

No Tahapan Kegiatan Deskripsi Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

1 Bimtek TUKBI  Kegiatan ini bertujuan untuk membimbing dan membina tim 

UKBI balai dan Kantor Bahasa terkait soal, pengujian dan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kegiatan ini akan 

dilaksanakan di Jakarta. 

Tahapan kegiatan 

1. Paparan pembuatan soal UKBI oleh Pusbang 

2. Paparan teknik pengujian oleh Pusbin 

3. Paparan terkait PNBP oleh Sekretariat Badan 

5—7 Maret 2018 

 



 

 

2 Pendirian TUKBI  Kegiatan ini akan dilaksanakan di dalam dan luar negeri. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas bahasa 

Indonesia di dalam maupun di luar negeri serta mengenalkan 

UKBI ke kancah yang lebih luas. 

Tahap Pelaksanaan 

1. Sosialisasi UKBI dan tes 

2. Persiapan administrasi pendirian TUKBI 

3. Penandatangan MoU  

Maret—April  

4 Pelaksanaan UKBI Pelaksanaan UKBI terdiri dari dua komponen 

1. UKBI permintaan masyarakat, merupakan kegiatan yang 

dasarnya adalah permintaan dari masyarakat (Mahasiswa, 

Guru, Dosen, Pegawai Negeri atau Swasta dan lain-lain). 

Pelaksanaan UKBI di Laboratorium UKBI Badan Bahasa  

UKBI berbentuk kegiatan yang tersebar dalam berbagai 

kegiatan yang ada. Namun ada juga pelaksanaan UKBI untuk 

kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang lain selain UKBI 

seperti Fasillitasi Pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

Subbidang Tenaga Kebahasaan. 

Setiap hari Selasa 

minggu ke-2 dan ke-

4 setiap bulan 

5 Evaluasi 30 TUKBI  Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penilaian teknis dan 

administratif kepada TUKBI di Balai dan Kantor Bahasa. 

Tahap Pelaksanaan  

1. pemberian angket kepada TUKBI 

2. mempelajari angket dari tim UKBI Balkan 

3. pemantauan secara langsung 

Oktober 

 

 

 

 

 

 

f. Penanggung Jawab 

Pengarah : Kepala Badan Pengembanagan  

  Dan Pembinaan Bahasa 

Manager Layanan Kebahasaan  : Kepala Bagian Hukum, 

  Kepegawaian dan Keuangan, 

  Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana 

1)  Pengayaan Kosa kata / lema  : Pusat Pengembangan dan Pelindungan 

2)  Bahasa Indonesia bagi Penutur  : Pusat Pengembangan Strategi dan  



 

 

Diplomasi Kebahasaan Bahasa Asing (BIPA)    

3) Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan  : Pusat Pembinaan Terbina Kemahiran  

   Berbahasa Indonesi



 

 

 


