
 

 

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 


