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Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena 
berkat karunia rahmat dan hidayahNya-lah naskah kajian ini dapat disusun 
dan diselesaikan sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab yang 
telah dipercayakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Provinsi  DKI Jakarta kepada kami, yang tertuang dalam SPMK 
Nomor 46/Per-UU-an/VII/2016, dan tanggal 10 Agustus 2016 paket kegiatan 
“Penyusunan Kajian Akademik Sistem dan Manajemen Pendidikan di 
Provinsi DKI Jakarta”. dan Nomor 47/Per-UU-an/VII/2016 tanggal 10 Agustus 
2016 paket kegiatan “Penyusunan Kajian Yuridis Sistem dan Standar 
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta”, dan selanjutnya diintegrasikan menjadi 
satu “Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 
DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sistem Pendidikan” 

Dalam penyelesaian tugas kewajiban tersebut penulis, banyak 
mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dari 
lubuk hati yang paling dalam penulis perlu menyampaikan ucapan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, secara khusus ucapan 
terima kami sampaikan kepada Bapak Heru Wiyanto, SH, M.Si, Kepala 
Bagian PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi  DKI Jakarta. 
Selaku PPK untuk kegiatan ini. 

Tidak ada karya manusia yang sempurna, karenanya penyusun yakin 
kalau dalam naskah kajian ini masih ditemui kesalahan dan kekurangan 
disana-sini, kritik dan saran perbaikan akan sangat diharapkan guna 
perbaikan dan penyempunaan di masa datang. Akhirnya, dengan segala 
kerendahan hati dan keikhlasan penyusun memanjatkan do'a semoga Allah 
SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas amal baik yang telah 
diberikan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan penyusunan naskah 
kajian ini, dan kiranya karya penyusun yang tidak terlalu istimewa ini dapat 
menjadi bagian dari ibadah yang ikhlas kepada yang Maha Khalik dan 
bermanfaat dikemudian hari. Amin ya rabbal al amin. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

Kedudukan Jakarta sebagai daerah khusus dalam bingkai Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Ibukota Negara, sebagai pusat 
pemerintahan, pusat industri, perdagangan dan perekonomian nasional, sebagai 
pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus 
sebagai miniatur Indonesia bagi dunia internasional, sehingga menjadikan Jakarta 
sebagai kota megapolitan dengan ciri karakteristik yang sangat unik. Jakarta 
sering kali dijadikan sebagai barometer sekaligus sebagai sumber inspirasi 
perubahan dan kemajuan bagi kota-kota lain di seluruh Indonesia. Fungsi dan 
peran kota Jakarta yang sedemikian strategis sebagai hasil pembangunan 
nasional dan daerah selama ini, secara langsung maupun tidak langsung 
merupakan kontribusi dari dunia pendidikan dan sebaliknya mempengaruhi 
perkembangan dunia pendidikan itu sendiri. 

Visi sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan 
berwibawa dalam kerangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat mengisyaratkan bahwa pengelolaan 
dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus berlangsung secara 
sinergis. Visi sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan 
semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang 
berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang 
selalu berubah. Globalisasi dan revolusi teknologi informasi yang mengakibatkan 
batas fisik antar negara menjadi tidak bermakna, keterbukaan telah menjadi 
kebutuhan dan karakteristik kehidupan masyarakat yang semakin demokratis. Hal 
ini sangat berdampak pada cepat usangnya kebijakan pendidikan dan proses 
pendidikan.  

Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan 
hasil maupun dampak pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan 
merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan orang tua. 
Penyelenggaraan dan pengelolaan yang didasarkan pada prinsip ‘clean and good 
governance’ menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa diabaikan. Oleh sebab 
itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui 
sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku 
kepentingan agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini 
sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan 
global. Berangkat dari pemikiran filosofis tersebut, pemerintah daerah dan 
masyarakat DKI Jakarta bertekad untuk selalu mempersiapkan dan menghasilkan 
sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan yang berkualitas, yang 
ditempuh melalui upaya peningkatan mutu pendidikan secara terus menerus dan 
berkelanjutan, peningkatan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang 
merata, adil, dan tidak diskriminatif, serta peningkatan efisiensi penyelenggraan 
dan pengelolaan pendidikan, sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan 
pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 



tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Penggunaan istilah sekolah dan pendidikan sering kali dipakai secara 
kurang tepat, seringkali dimaknai sama. Sekolah dipersepsikan sebagai 
pendidikan atau sebaliknya. Pendidikan seharusnya lebih dimaknai sebagai 
“usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara”1. Sedangkan sekolah lebih merujuk pada 
tempat atau wadah untuk mengimplementasikan usaha sadar dan terencana 
tersebut.  Sekolah adalah lembaga bagi penyelenggaraan pendidikan formal, 
tempat penyelenggaraan proses pembelajaran yang terprogram dan berjangka 
waktu tertentu sesuai dengan jenjangnya.  

Sekolah merupakan suatu organisasi sosial yang memiliki struktur yang 
jelas, ada berbagai unsur yang terlibat di dalamnya seperti : kepala sekolah 
beserta jajaran pimpinan sekolah, tata usaha beserta stafnya, guru-guru, peserta 
didik, sarana dan prasarana pendidikan, ada visi-misi, program dan tujuan 
sekolah. Dari sisi pendekatan sistem, pada sekolah sebagai suatu organisasi 
yang bersifat terbuka, di dalamnya ada unsur input, proses, output dan umpan 
balik. Sebagai organisasi terbuka, organisasi dipengaruhi dan mempengarui 
lingkungan luarnya.  

Membicarakan hubungan antara proses pendidikan dengan 
perkembangan sosial analognya sama dengan membicarakan hubungan antara 
telor dengan ayam, pertanyaannya mana yang lebih dulu ada ‘telor atau ayam’. 
Kalau hubungan keduanya bersifat ‘mutual symbiosis’ atau saling pengaruh 
mempengaruhi, maka tidak menjadi penting lagi untuk membahas mana yang 
‘lebih dulu’. Yang menjadi penting adalah apa implikasi yang diakibatkan oleh 
hubungan saling mempengaruhi antara kedua variabel tersebut. Pertanyaan 
penting yang muncul dari hubungan symbiosis symbiosis tersebut antara lain 
adalah bila terjadi perubahan sosial apa implikasinya terhadap proses 
pendidikan, khususnya terhadap kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, atau 
bila terjadi perubahan dalam proses pendidikan apa implikasinya terhadap 
perkembangan sosial. Kalau ada sejauh mana implikasinya itu.  

Fenomena sosial yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa 
perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terjadi di 
Indonesia, dari kehidupan sosial yang serba tertutup – otoriter ke alam 
keterbukaan dan demokratis, memunculkan dampak-dampak sosial yang 
mengagetkan kita semua. Dari segi kehidupan sosial-politik, faktanya 
menunjukkan masyarakat Indonesia telah mampu mengelolanya dengan relatif 
cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya, seperti yang terjadi 
di kawasan timur-tengah yang teris bergejolak sampai kini. Namun dari sisi 
kehidupan sosial-kemasyarakatan, tampaknya cukup membuat kita masih harus 
mengurut dada dan sangat memprihatinkan. Konflik sosial terjadi hampir pada 
semua level, fenomena konflik horizontal yang muncul setiap hari di berbagai 
wilayah di republik tercinta ini menjadi menu yang tidak sedap harus kita 
konsumsi dari hampir semua channel televisi pada pagi, siang, sore maupun 

                                                             
1 Pasal 1 : 1, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 



malam. Demikian juga dengan konflik vertical antara daerah dengan pemerintah 
pusat sebagai dampak desentralisasi dengan otonomi daerahnya, tertutama 
berkaitan dengan klaim-mengklaim kewenangan yang dilandasi oleh 
kepentingan sesaat, yang semuanya itu berdampak pada pola pikir dan 
kehidupan sosial. 

Akibatnya, tidak heran kalau banyak pihak yang secara enteng 
menyalahkan pada faktor pendidikan. Proses pembelajaran di dalam kelas 
sebagai bagian dari proses pendidikan selama ini dipandang tidak mampu 
mempersiapkan manusia Indonesia untuk merespon dan mengantisipasi 
perkembangan sosial yang sangat tersebut. Pernyataan itu, walau tidak 
seluruhnya benar, tidak perlu membuat komunitas pendidikan merasa 
dimarjinalkan, tetapi sebaliknya harus menjadi pecutan untuk mau melakukan 
evaluasi diri untuk terus mencari solusi terbaik guna memperbaiki dan 
mengembangkan cara-cara yang sederhana, murah, dan mampu 
diimplementasikan dengan mudah dan baik dalam mengembangkan proses 
pendidikanyang lebih bermakna dan berdaya guna tinggi, sesuai dengan 
tuntutan perkembangan sosial, sains dan teknologi serta seni. 

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma 
membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang 
memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan 
secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, 
yaitu (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia 
termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (2) 
kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk 
menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; 
dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan 
keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.  

Pendidikan merupakan proses yang sistematis untuk meningkatkan 
martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi 
kemanusiaan paling elementer di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan 
demikian, pendidikan seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya 
mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun 
manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.  

Selain itu, pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk 
membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi 
landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).   

Peningkatan mutu pendidikan ditandai dengan semakin meningkatnya 
keefektifan sekolah dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai ujung 
tombak yang selalu berupaya mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional 
sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 3 Undang-undang nomor 20 tahun 
2003 yang berbunyi :“ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” 



Berbicara tentang keefektifan pendidikan dalam arti sempit berarti 
membicarakan tentang keefektifan fungsi-fungsi manajemen dalam 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah, Husaini (2003:44) menyebutkan meliputi 
fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan atau pengorganisasian, pengawasan 
dan pengendalian, dan termasuk fungsi pelaporan. Pada bagian lainnya Husaini 
juga mengutip Mc Farlan (1974) menyebutkan; Planning, Organizing, Controllling. 
Terry (1960); Planning, Organizing, Actualizing, and Controllling. Newman (1963) 
; Planning, Organizing, Assembling of resources, Directing, and Controllling. 
Koonts & O’Donnel (1968) ; Planning, Organizing, Staffing, Directing, and 
Controllling. Dan Stoner & Freeman (1996) menyebutkan ;  Planning, 
Organizing,Leading, and Controllling. Sejauh mana fungsi-fungsi tersebut 
terlaksana dengan baik dan benar. Dengan demikian peningkatan mutu 
pendidikan dengan menggunakan analisis pendekatan sistem berarti 
keefektifannya mulai dari elemen input, process, output sampai dengan outcomes 
pendidikan yang pada gilirannya menjadi umpan balik. Namun dalam kenyataan 
di lapangan orientasi peningkatan mutu pendidikan cenderung hanya melihat 
output pendidikan seperti hasil belajar dan angka kelulusan. 

Secara nasional, kebermutuan pendidikan ditentukan oleh nilai akreditasi 
yang telah dicapai oleh sekolah, yang asesmen dan penilaiannya ditentukan oleh 
ketercapaian sekolah pada delapan komponen standar nasional pendidikan, yang 
meliputi : standar isi, standar kompetensi kelulusan, standar proses, standar 
pengelolaan pendidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar 
pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan dan standar penilaian 
pendidikan2. Namun dalam kenyataannya, yang seringkali menjadi masalah 
bukan pada standarnya, melainkan pada tataran implementasinya, baik pada 
tingkat micro (sekolah), pada tingkat messo (Dinas Pendidikan dan Badan 
Akreditasi Propinsi) maupun pada tingkat macro (Kemendikbud dan Badan 
Akreditasi Nasional). Lemahnya kemampuan aparat dan asesor akreditasi 
sekolah dan belum utuhnya pendekatan sistem dalam mengimplementasikan 
seluruh kebijakan tentang standar nasional pendidikan menjadi factor utama 
penyebab belum tercapainya mutu pendidikan sebagaimana diharapkan oleh 
semua pihak. 

Dari sisi proses pendidikan di sekolah, peningkatan mutu pendidikan 
menjadi sebuah harapan, keinginan, tuntutan dan pandangan yang tidak semua 
orang bisa mengembannya. Untuk itu dibutuhkan seorang kepala sekolah yang 
professional, yakni kepala sekolah yang mampu melayani dan memuaskan 
semua pihak, baik peserta didik, orang tua, masyarakat luas, pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dinas pendidikan, dunia usaha dan industri dan masih banyak 
pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk itu. Karena itu, diperlukan kualitas 
kepemimpinan pendidikan dan kualitas kepemimpinan pembelajaran yang 
mumpuni dari setiap kepala sekolah. Disparitas profesionalitas kepala sekolah 
satu dengan lainnya akan sangat mempengaruhi keefektifannya dalam mengelola 
sekolah yang pada gilirannya mempengaruhi mutu pendidikan. 

Sejalan dengan pemikiran filosofis, juridis, dan sekaligus dimaksudkan 
untuk mengantisipasi tuntutan perubahan, maka Pemerintah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah 

                                                             
2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013. 



yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan nasional 
sesuai kewenangannya, sebagai komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional. Peraturan Daerah dimaksud sebagai landasan hukum bagi semua 
pemangku kepentingan di bidang pendidikan, serta mengikat semua pihak baik 
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta maupun masyarakat. Untuk kepentingan itu, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk 
mengambil inisiatif sesuai dengan keweanangnya dalam rangka menjalankan 
fungsi legislasinya, mengajukan usul inisiatif Rancangan Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, yang 
dirasakan sudah tidak mampu lagi secara efektif mengantisipasi dinamisasi 
perkembangan dan perubahan sosial yang ada. 

Oleh sebab itu, pendidikan di Provinsi DKI Jakarta sudah seharusnya 
dibangun dan dikembangkan dengan mengacu dan mendasarkan pada nilai-nilai 
sebagai berikut : 
a. nilai keagamaan, bahwa segala upaya yang dilakukan dalam pendidikan harus 

dilandaskan pada agama, sebagai umat manusia serta semua kehidupan dan 
kekayaan alam adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga segala apa 
upaya yang dalam pendidikan didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan 
kepada-Nya.  

b. demokratis, yang dimaksud demokratis adalah kebebasan berfikir dalam  
mengembangkan sikap dan kemampuan kepribadian dan bakat sesuai potensi 
yang dimiliki peserta didik. 

c. ketalaudanan, bahwa pendidikan diselenggarakan untuk membangun kemauan 
dan mengembangkan kreativitas peserta didik dan masyarakat melalui proses 
pembelajaran yang membelajarkan. 

d. manfaat, bahwa manfaat penyelenggaraan pendidikan bagi kesejahteraan dan 
kemakmuran masyarakat serta bangsa dan negara Republik Indonesia; 

e. tidak diskriminatif, bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tidak membatasi, 
melecehkan atau mengucilkan baik langsung maupun tidak langsung yang 
didasarkan pada pembedaan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, 
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, mental dan fisik, serta 
umur yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, 
pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan 
dalam memperoleh pendidikan. 

f. pembudayaan dan pemberdayaan, bahwa pendidikan diselenggarakan 
sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dan 
masyarakat sepanjang hayat. 

g. seimbang, serasi dan selaras dalam perikehidupan, bahwa pendidikan 
diselenggarakan secara seimbang, serasi dan selaras dengan perikehidupan. 

h. pemanfaatan optimal ilmu pengetahuan dan teknolologi, bahwa penyeleng-
garaan didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal. 

i. budaya bangsa, bahwa segala upaya yang dilakukan dalam pendidikan harus 
dilandaskan pada budaya bangsa Indonesia. 

j. keterbukaan adalah penyelenggara pendidikan baik yang diselenggarakan 
masyarakat maupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuka diri atas 



hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif. 

k. bertanggung jawab, yang dimaksud bertanggung jawab adalah perwujudan 
akuntabilitas, moral dan etika, legal, dan mental dalam penyelenggaraan 
pendidikan. 

l. kepastian hukum, dimaksudkan hak dan kewajiban masyarakat, orangtua, 
peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, Pemerintah, dan Pemerintah 
Daerah, dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan ada kepastian 
hukum. 

B. Maksud dan Tujuan 

Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang salah satunya berbentuk perda 
provinsi (pasal 4 : ayat 1 huruf a) yang memuat (ayat 2) materi tentang (a) 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas perbantuan, (b) penjabaran lebih 
lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga (ayat 
3) dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Salah satu prasyarat yang harus dilengkapi dalam 
pembetukan perda, ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 22 Permendagri dimaksud 
adalah ‘mempersiapkan naskah akademik’, sebagai naskah hasil penelitian atau 
pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu 
yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Masalah tertentu dalam 
konteks kajian akademik ini adalah masalah penyelenggaraan system pendidikan 
nasional di Provinsi DKI Jakarta. 

1. Maksud : 
Penyusunan naskah : (a). Kajian Akademik Sistem dan Manajemen 
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (berdasarkan(SPMK) Nomor: 46/Per-UU-
an/VIII/2016, tertanggal 10 Agustus 2016) , dan (b) Kajian Yuridis Sistem dan 
Standar Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (berdasarkan(SPMK) Nomor: 47/Per-
UU-an/VIII/2016, tertanggal 10 Agustus 2016) ini, dalam rangka penyusunan 1 
(satu) naskah “Kajian Akademik Pengelolaan Sistem Pendidikan di Provinsi 
DKI Jakarta” (sebagai bahan penyusunan Rancangan Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan) Usul 
Inisiatif DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016. Dimaksudkan untuk 
memberikan justifikasi dan pedoman yang diperlukan dalam penyusunan 
naskah Rancangan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Sistem Pendidikan (legal drafting) menjadi Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sistem Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. 

2. Tujuan : 
Tujuan dari penyusunan 2 (dua) naskah kajian akademik tersebut di atas dan 
penggabungan menjadi ini adalah untuk menjadi naskah “Kajian Akademik 
Pengelolaan Sistem Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta” adalah sebagai 
bahan bagi badan legislasi daerah (Balegda) dalam penyusunan Rancangan 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem 
Pendidikan (legal drafting) menjadi Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sistem Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. 

 



C. Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai dari naskah kajian akademik ini adalah 
tersedianya naskah hasil kajian yang komprehensif dan holistik berkenaan 
dengan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan sistem pendidikan 
nasional di Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung fungsi legislasi DPRD dalam 
menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Sistem Pendidikan, yang dipandang mampu mengakomodasi aspirasi 
yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, dan relevan dengan 
perkembangan dan kemajuan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
pengaruh arus globalisasi terhadap evolusi perubahan social khususnya di 
Provinsi DKI Jakarta. 

Oleh karena itu, yang menjadi sasaran dan ruang lingkup perubahan dalam 
kajian ini meliputi struktur dan sistematika, serta pada substansi dari ketentuan 
yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem 
Pendidikan, yang meliputi : 

1. Dasar pemikiran/pertimbangan dan dasar legalitasnya, serta ketentuan 
umumnya; 

2. Substansi dari rancangan peraturan daerah yang meliputi : 
a. Fungsi, tujuan, dan prinsip penyelenggraan pendidikan 
b. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, peserta didik, 

penyeenggara pendidikan, dan pemerintah daerah  
c. Jalur, jenjang dan jenis pendidikan, serta bentuk dan program pendidikan. 
d. Pengelolaan pendidikan dan wajib belajar, 
e. Kurikulum, standar nasional pendidikan, penjaminan mutu, evaluasi,  

akreditasi, dan sertifikasi. 
f. Pendidik dan tenaga kependidikan, 
g. Prasarana dan sarana pendidikan, 
h. Pendanaan pendidikan, 
i. Pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan lembaga 

pendidikan, 
j. Peran serta masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah, serta 

kerja sama di bidang pendidikan 
k. Pengawasan dan pengendalian,  
l. Dinas pendidikan, 
m. Sanksi dan ketentuan peralihan. 

D. Dasar Legalitas 

Penyusunan naskah akademik ini didasarkan pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang belaku, antara lain sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4301) 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen; (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4586) 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 



Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104). 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah Perpu Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246), dan diubah 
kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5410) 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 74 Tahun 2008 tentang 
Guru, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)) 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112). 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 199) 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036) 

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; 
(Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8) 

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 
Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2013; (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 
Nomor 202) 

13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 213 Tahun 2014 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 



14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
Standar Biaya; 

15. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta; 

16. DPA-SKPD Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016. 

 

 

 

BAB  II 

PROFIL PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA 

 

A. Umum 

Sistem pendidikan nasional mengatur dan membicarakan hal yang 
berkenaan dengan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara 
terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Komponen dimaksud antara 
lain meliputi : (a) penyelenggara dan pengelola, (b) jalur, jenis dan jenjang satuan 
pendidikan, (c) peserta didik, (d) tenaga kependidikan dan pendidik, (e) sarana 
dan prasarana pendidikan, (f) program pendidikan yang meliputi : kurikuler, co 
dan ekstrakurikuler, pembelajaran dan pembimbingan, evaluasi dan pengujian, 
penelitian dan pengembangan, pengabdian dan layanan masyarakat, (g) media 
dan sumber belajar, (h) sistem informasi, dan (i) keuangan dan pembiayaan 
pendidikan. 

Dimensi ruang lingkup pendidikan dalam sistem pendidikan nasional 
dapat dilihat dari dimensi mikro, meso dan makro. Pada dimensi mikro 
menjelaskan dan membahas hal-hal yang berkenaan dengan manajemen kelas, 
bidang studi, program studi, jurusan, sekolah, fakultas dan atau universitas. Pada 
level meso ruang lingkup pembahasan meliputi (1). jalur pendidikan, terdiri atas 
pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan 
memperkaya, (2).  jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, dan pendidikan tinggi, dan (3). jenis pendidikan mencakup 
pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. 
Jenis satuan pendidikan formal diklasifikasikan lebih lanjut (a). Pendidikan dasar 
berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain 
yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah 
tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat, (b). Pendidikan menengah 
berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah 
menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk 
lain yang sederajat, (c). Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah 
pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, 
magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, yang 
dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. 
Pada level makro, ruang lingkup pembahasannya mencakup faktor internal yang 



membahas kebijakan nasional berkenaan dengan komponen pendidikan dan 
faktor eksternal seperti geografis, demografis, poleksosbud dan agama. 

Dari sisi tanggung jawab dan kewenangan jenis satuan pendidikan 
tersebut tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah perovinsi DKI 
Jakarta, dalam hal pengaturan dan pengembangan satuan pendidikan madrasah 
ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), madrasah aliyah (MA), dan 
madrasah aliyah kejuruan (MAK) menjadi tanggung jawab dan kewenangan 
Kementerian Agama melalui unit kerja vertikal yang ada di daerah otonom 
(dalam kontek DKI Jakarta adalah Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta). 
Sementara pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak 
jauh serta pengaturan sekolah internasional menjadi tanggung jawab dan 
kewenangan pemerintah pusat3.(Kemeterian Ristek Dikti, dan Kementerian 
Dikbud). 

Satuan pendidikan yang oleh peraturan perundang-undangan 
menegaskan menjadi tanggungjawab dan kewenangan dari pemerintah provinsi 
DKI Jakarta pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi SD, SMP, 
SMA, dan SMK untuk jalur pendidikan formal, dan pendidikan kesetaraan paket 
A, paket B, dan paket C untuk jalur pendidikan non formal, serta seluruh jenis 
satuan pendidikan lainnya yang menjadi garapan pembinaan pendidikan non 
formal dan informal. 

 
B. Pendidikan Usia Dini 

Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan 
sebelum jenjang pendidikan dasar, sebagai wahana persiapan dan pengenalan 
anak usia dini terhadap dunia sekolah, dengan membangun landasan bagi 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga masyarakat yang 
demokratis dan bertanggung-jawab, serta mengembangkan potensi kecerdasan 
emosional, intelektual, spiritual dan sosial peserta didik pada masa emas 
perkembangan dan pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif 
dan menyenangkan. Oleh karena itu, proses pendidikan pada jenjang ini harus 
lebih mengedepankan aspek sosialisasi, adaptasi, kolaborasi dan kooperasi anak 
dari lingkungan rumah dan sekitarnya ke lingkungan sekolah yang lebih 
kompleks. 

Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan 
mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga 
terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan 
perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan 
selanjutnya. 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat diselenggarakan melalui jalur 
pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pada jalur pendidikan formal 
berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA) atau busthanul athfal 
(BA), pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman 

                                                             
3 Pasal 2 ayat (3) butir 11 huruf I, PP. No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah 
Provinsi sebagai Daerah Otonom. 



penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat, dan pada jalur pendidikan 
informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan 
oleh lingkungan. 

Penyelenggara dan pengelolaan satuan pendidikan PAUD pada jalur 
pendidikan non formal dan in formal seluruhnya dilaksanakan oleh masyarakat, 
pemerintah provinsi baru berperan sebatas memberikan dukungan dan 
pembinaan, sedangkan PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK atau 
RA/BA seluruhnya berjumlah 3.101 satuan pendidikan4, masing-masing terdiri 
dari 67 % (2.080) berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi DKI 
Jakarta, 37 % (1.021) dibawah pembinaan Kanwil Kemenag. Dari 3.101 satuan 
pendidikan itu, hanya ada  22 TK (0,7 %) yang berstatus negeri dan seluruhnya 
dibawah pembinaan Dinas Pendidikan. Itu berarti hampir 100 % TK atau RA/BA 
baik dibawah pembinaan Dinas Pendidikan maupun Kanwil Kemenag itu, 
diselenggarakan oleh masyarakat baik oleh perorangan maupun oleh badan 
hukum (yayasan). 

Dari sisi personil, pendidik yang bertugas pada TK yang berada dalam 
pembinaan Dinas Pendidikan seluruhnya berjumlah 10.594 orang (lihat tabel 
berikut), sementara data pendidik pada RA/BA tidak tersedia. 

Tabel : 2.1 
Data Pendidik TK Negeri dan Swasta 

di lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan – Tahun 2016 

TK Neg. TK Swas. 
PNS 65 PNS DPK 338 

CPNS 4 Gr. Bantu 1216 

K-2 9 Gr. Tyay. 7650 

Hnr 73 Gr.TTyay 1216 

PHL 1  - 

 152 Total 10442 
Diolah dari : diolah dari Data Pendidikan – Dinas Pendidikan Provinsi DKI 
Jakarta 2016, http://datadikdki.net disalin pada 15 Agustus 2016 

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa 10.594 orang pendidik di TK 
negeri maupun swasta hanya ada 407 orang pendidik berstatus PNS atau sama 
dengan 3,84 % sedangkan 96,16 % - nya (10.187 orang) berstatus non PNS 
dengan berbagai label yang relatif cukup rentan posisi tawarnya terhadap 
penyelenggara dan pengelola. Data tersebut di atas juga menunjukkan bahwa 
indeks pendidik terhadap satuan pendidikan adalah 3,4 artinya rata-rata terdapat 
3,4 pendidik TK pada setiap satuan pendidikan TK di lingkungan pembinaan 
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. 

Dari sisi kelayakan mengajar yang dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat 
pendidik sebagai pendidik profesional, maka dari 10,442 pendidik TK baru ada 39 
% (4.068 orang) yang dapat dikategorikan “sudah layak” untuk menjadi pendidik 
TK. Ini berarti, jumlah pendidik TK yang belum layak dan belum profesional 
mendidik di satuan pendidikan TK ternyata masih cukup besar (61 %), atau 
dengan kata lain di provinsi DKI Jakarta pendidik TK yang belum profesional jauh 
lebih banyak ketimbang pendidik profesional. Dan apabila dirinci lebih lanjut dapat 

                                                             
4 Semua data yang disajikan dalam sub bab ini, diolah dari Data Pokok Pendidikan – Dinas Pendidikan 
Provinsi DKI Jakarta 2016, http://datadikdki.net  disalin pada 15 Agustus 2016 

https://datadikdki.net/
https://datadikdki.net/


dikemukakan bahwa dari 152 orang pendidik di TK Negeri yang belum layak lebih 
banyak dibandingkan dengan yang sudah layak (52 % : 48 %), sementara pada 
TK yang diselenggarakan oleh masyarakat atau TK swasta fenomenanya sama 
dengan di TK negeri dengan kualitas yang lebih signifikan, yakni 61 % yang 
belum layak berbanding 39 % yang sudah layak (6.374 : 4.068).  

C. Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 
pendidikan menengah. Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, 
sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, 
kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta kapasitas 
belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk 
hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional. 
Oleh karena itu, pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi 
perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang 
demokratis serta bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.   

Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan 
pendidikan non formal, pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur 
pendidikan formal berbentuk (1) sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah 
(MI) atau bentuk lain yang sederajat, dan (2) sekolah menengah pertama (SMP) 
dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat5.  

Pendidikan dasar merupakan pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun 
pertama masa sekolah anak-anak, yang dibagi menjadi dua tahap, 6 (enam) 
tahun pertama untuk menyelesaikan pendidikan di SD atau MI, dan 3 (tiga) tahun 
selanjutnya untuk menyelesaikan pendidikan di SMP atau MTs. Penyelesaian 
program pendidikan dasar ini menjadi dasar dan referensi untuk melanjutkan 
pendidikan pada jenjang pendidikan menengah. Di provinsi DKI Jakarta untuk SD 
dan SMP wewenang dan tanggung jawab pembinaannya dilaksanakan oleh 
Dinas Pendidikan, sedangkan MI dan MTs dilaksanakan oleh Kanwil Kemenag. 

Satuan pendidikan yang juga termasuk dalam kategori pendidikan dasar 
antara lain adalah Program Paket A setara SD dan Program Paket B setara SMP 
pada jalur pendidikan non formal, dan juga Pendidikan Diniyah Dasar dan 
Menengah Pertama yang berada di lingkungan pembinaan Kementerian Agama. 

SD dan MI, negeri maupun swasta seluruhnya berjumlah 3.042 sekolah, 
masing-masing; SD sebanyak 2.573 sekolah atau sama dengan 84,58 %  dan MI 
sebanyak 15,42 % (469) sekolah. 

Tabel : 2.2 
Data SD dan MI Tahun 2016 

Satuan 
Pendidikan 

Negeri Swasta Jumlah 

S D 1.660 913 2.573 

M I 22 447 469 

Total 1.682 1.360 3.042 

                                                             
5 Pasal 17 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendididkan Nasional. 



Diolah dari : diolah dari Data Pendidikan – Dinas Pendidikan Provinsi DKI 
Jakarta 2016, http://datadikdki.net disalin pada 15 Agustus 2016 

Sekolah Dasar (SD) sebagaimana tampak dari data pada tabel  2.2 
tersebut diatas menunjukkan lebih dari 54 % SD berstatus sekolah negeri yang 
diselenggarakan dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah provinsi melalui Dinas 
Pendidikan, dan kontribusi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan dan 
pengelolaan SD (swasta) relatif lebih kecil, yakni sebesar 30 %.  

Dari sisi personil, pendidik yang bertugas pada SD negeri maupun swasta 
yang berada dalam pembinaan Dinas Pendidikan seluruhnya berjumlah 40.224 
orang (lihat tabel berikut), sementara data pendidik pada MI tidak tersedia. 

Tabel : 2.3 
Data Pendidik SD Negeri dan Swasta 

di lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan – Tahun 2016 

Satuan 
Pendidikan 

PNS 
Non 
PNS 

Jumlah 

SD Negeri 15.147 10.602 25.749 

SD Swasta 141 14.334 14,475 

Total 15.288 24.936 40.224 
Diolah dari : diolah dari Data Pendidikan – Dinas Pendidikan Provinsi DKI 
Jakarta 2016, http://datadikdki.net disalin pada 15 Agustus 2016 

Secara kuantitatif distribusi pendidik yang berstatus PNS dan Non PNS, 
menjelaskan bahwa pada satuan pendidikan SD, jumlah guru Non PNS lebih 
besar (62 %) dibandingkan dengan guru PNS hanya sebesar 38 %. Khusus di SD 
Negeri masih terdapat 26,36 % guru yang belum berstatus PNS penuh. Masing-
masing terdiri atas CPNS 2.044 orang (5 %), PTT sebanyak 30 orang (0,07 %), K-
2 sebanyak 1.549 orang (3,85 %), PHL sebanyak 1.235 orang (3.07 %), dan guru 
honorer sebanyak 5.744 orang (14,28 %). 

Dilihat dari sisi kelayakan mengajar yang ditandai dengan telah memiliki 
sertifikat pendidik sebagai pendidik professional dapat digambarkan bahwa 
sampai dengan saat ini baru terdapat 48 % (19.322) orang guru SD yang sudah 
layak dikategorikan sebagai pendidik professional, yang berarti masih lebih 
banyak guru SD baik di SD negeri maupun SD swasta yang belum memiliki 
sertifikat pendididik dibandingkan dengan yang sudah memilikinya (52% : 48%). 
Perbandingan itu tidak akan persis sama hasilnya pada kelompok SD negeri dan 
SD swasta secara partial. Pada SD negeri 54,4 % sudah layak dan professional, 
dan masih ada 45,6 % yang belum layak dan belum professional. Sebaliknya 
pada SD swasta yang sudah layak dan professional baru mencapai angka 36,71 
% yang berarti masih terdapat 63,29 % pendidiknya belum dapat dikategorikan 
layak dan professional sebagai guru SD. 

Jumlah guru tersebut di atas jika dipersandingkan dengan jumlah sekolah 
(SD) maka akan didapat ratio yang relatif hampir sama antara SD Negeri (1 : 15), 
dan SD swasta (1 : 16), artinya dari ratio tersebut dapat disimpulkan bahwa pada 
setiap SD terdapat 15 atau 16 guru. Namun ratio ini belum menunjukan ratio 
sebenarnya. Untuk mendapatkan ratio sebenarnya dibutuhkan data tentang 
jumlah rombongan belajar yang menjadi kriteria utama, yang dalam pembahasan 
ini tidak tersedia. Formula yang berlaku umum untuk menghitung kebutuhan 
pendidik di SD adalah : jumlah rombongan belaja,r ditambah (+) 1 (satu) orang 
guru pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga, ditambah (+) 1 (satu) orang 
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guru pendidikan agama dan ditambah (+) 1 (satu) orang guru yang diberi tugas 
tambahan sebagai kepala sekolah. Dengan demikian, apabila satu SD hanya 
memiliki 6 (enam) rombongan belajar (kelas 1 s.d. 6), maka pendidik yang 
dibutuhkan pada SD tersebut hanya 9 (sembilan) orang. Artinya, karena tidak 
tersedianya data tentang rombongan belajar ratio 1 : 15 atau 1 : 16 belum dapat 
disimpulkan bahwa ratio guru SD di provinsi DKI Jakarta terlalu besar atau 
kegemukan. 

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa selaian SD dan MI yang 
termasuk dalam kategori pendidikan dasar adalah juga satuan pendidikan SMP 
dan MTs, sebagai jenjang pendidikan lanjutan setelah SD atau MI terdiri atas 3 
(tiga) tingkat untuk masa belajar 3 (tiga) tahun.  

Peserta didik SMP atau MTs adalah anak yang berusia minimal 12 (dua 
belas) tahun dan telah menyelesaikan program pendidikan SD atau MI tingkat 
akhir. Sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada 
pemerintah provinsi DKI Jakarta, maka bahasan selanjutnya hanya menyangkut 
SMP negeri dan SMP swasta. 

 
 

Tabel : 2.4 
Data Satuan Pendidikan SMP, Pendidik dan Peserta Didik 

Tahun 2016 

Deskripsi 
SMP 

Negeri 
SMP 

Swasta 
Jumlah 

Satuan Pendidikan 324 801 1.125 

Pendidik 10.572 12.261 22.833 

Peserta Didik 218.012 141.833 359.845 

Diolah dari : diolah dari Data Pendidikan – Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 
2016, http://datadikdki.net disalin pada 15 Agustus 2016 

Dari seluruh SMP di atas menunjukkan bahwa hanya ada 28,8 % satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dibandingkan 71,2 % yang 
diselenggarakan oleh masyarakat. Namun dengan mengkaitkannya dengan 
peserta didik, ternyata satuan pendidikan yang hanya 28,8 % itu menampung dan 
mendidik 60,06 % peserta didik SMP, dibandingkan 71,2 % SMP swasta hanya 
menampung 39,94 % peserta didik dari seluruh peserta didik SMP di priovinsi DKI 
Jakarta. 

Gambaran lain yang dapat dilihat dari data tersebut menjelaskan kalau di 
SMP negeri rata-rata setiap satuan pendidikan menampung dan mempekerjakan 
33 orang pendidik (1 : 33), sementara pada SMP swasta rationya menunjukkan (1 
: 15). Ratio satuan pendidikan terhadap peserta didik, SMP negeri 1 : 673 
sedangkan SMP swasta 1 : 177, yang berarti pada setiap SMP negeri terdapat 
673 peserta didik, sementara pada SMP swata terdapat hanya 177 peserta didik. 
Dan ratio pendidik terhadap peserta didik pada SMP negeri menunjukkan angka 1 
: 21 sementara pada SMP swasta rationya lebih kecil yakni 1 : 12.  

Tabel : 2.5 
Ratio Pendidik SMP Negeri dan Swasta di lingkungan Pembinaan  

Dinas Pendidikan – Tahun 2016 

Deskripsi Negeri Swasta 
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Satuan Pendidikan 
terhadap Pendidik 

1 : 33 1 : 15 

Pendidik terhadap 
Peserta Didik 

1 : 21 1 : 12 

Sumber : diolah dari Data Pokok Pendidikan – Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 
2016, http://datadikdki.net  disalin pada 15 Agustus 2016 

Dari segi status kepegawaian, dari 10.572 tenaga pendidik pada SMP 
negeri dapat dideskripsikan lebih lanjut, ada 8.399 orang (79,45 %) berstatus PNS 
dan sisanya sebesar 20,55 % Non-PNS atau sama dengan 2.173 orang dengan 
berbagai kategori seperti ; Honorer, K-1/PTT, K-2. Dan PHL. Sementara pada 
SMP swasta hanya terdapat 256 orang pendidik berstatus PNS, sebbahagian 
terbesarnya adalah Non-PNS yakni sebesar hampir 98 % atau sama dengan 
10.572 orang tenaga pendidik dengan berbagai status seperti : guru bantu 
sebanyak 855 orang ( 7 %), guru tetap yayasan (GTY) sebanyak 6.837 orang 
(55,76 %), dan guru tidak tetap yayasan (GTTY) sebanyak 4.311 orang (35,16 %). 

Bantuan subsidi pemerintah terhadap SMP swasta dalam bentuk tenaga 
pendidik PNS DPK terdapat sebanyak 256 pendidik, Walaupun jumlahnya relatif 
kecil, namun bantuan subsidi pendidik pada sekolah swasta tersebut haruslah 
diakui masih adanya keseriusan pemerintah terhadap pembinaan dan 
pengembangan sekolah swasta, walau tidak sebesar terhadap sekolah negeri. 

Fakta-fakta tersebut pada tabel 2.4 dan 2.5 menegaskan bahwa 
kontribusi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan SMP cukup tinggi, 
tetapi beban terbesar masih ada pada penyelenggaraan oleh pemerintah provinsi 
melalui Dinas Pendidikan. 

 
D. Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan 
dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan 
pendidikan menengah kejuruan (vokasi). SMA dan SMK adalah bentuk satuan 
pendidikan menengah umum dan kejuruan di bawah pembinaan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan MA dan MAK adalah bentuk satuan 
pendidikan menengah umum dan kejuruan di bawah pembinaan Kementerian 
Agama. Di Provinsi DKI Jakarta, SMA dan SMK, wewenang tanggung jawab 
pembinaannya di bawah Dinas Pendidikan, sedangkan MA dan MAK di bawah 
Kanwil Kemenag. 

Pendidikan menengah umum berfungsi menyiapkan peserta didik untuk 
dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dan/atau untuk menjadi manusia produktif 
dan mampu bekerja mandiri untuk hidup di masyarakat, dan bertujuan untuk 
membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, hidup 
sehat, memperluas pengetahuan dan seni, memiliki keahlian dan keterampilan, 
menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab serta mempersiapkan 
peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian 
tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu SMA dan MA sebagai satuan 
pendidikan menengah umum dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan 
kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di Pendidikan Tinggi. SMA dan MA terdiri atas 
3 (tiga) tingkat untuk tiga tahun akademik, kecuali untuk program akselerasi dapat 
kurang dari 3 (tiga) tahun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. 
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Pendidikan menengah kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik 
menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri, terutama untuk bekerja 
dalam bidang tertentu sesuai persyaratan pasar kerja dan/atau untuk dapat 
melanjutkan ke pendidikan tinggi, dan bertujuan untuk membentuk manusia 
berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik yang menguasai ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki sikap wirausaha dan memberikan 
bekal kompetensi keahlian kejuruan kepada peserta didik untuk bekerja dalam 
bidang tertentu, dan untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi, sejalan 
dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Satuan pendidikan menengah 
kejuruan berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliah 
Kejuruan (MAK) yang terdiri atas atas 3 (tiga) tingkat untuk tiga tahun akademik, 
dapat ditambah satu tahun/tingkat sesuai kebutuhan program/paket keahlian. 

 Penjurusan pada SMK/MAK disebut sebagai spektrum keahlian 
pendidikan menengah kejuruan yang memuat bidang keahlian, program keahlian, 
dan paket keahlian. Bidang Keahlian terdiri atas : (1). Teknologi dan Rekayasa, 
(2). Teknologi Informasi dan Komunikasi, (3). Kesehatan, (4). Argobisnis dan 
Agroteknologi, (5). Perikanan dan Kelautan, (6). Bisnis dan Manajemen, (7). 
Pariwisata, (8). Seni Rupa dan Kriya, serta (9). Seni Pertunjukan. Setiap Bidang 
Keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih Program Keahlian, dan setiap Program 
Keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih Paket Keahlian. 

Satuan pendidikan yang juga termasuk dalam kategori pendidikan 
menengah umum adalah Program Paket C setara SMA pada jalur pendidikan non 
formal. 

Tabel : 2.6 
Data Satuan Pendidikan Menengah  

Tahun 2016 

Satuan 
Pendidikan 

Negeri Swasta Jumlah 

SMA 117 376 493 

SMK 63 546 609 

MA 22 70 92 

Total 202 992 1.194 
Diolah dari : diolah dari Data Pendidikan – Dinas Pendidikan Provinsi DKI 
Jakarta 2016, http://datadikdki.net disalin pada 15 Agustus 2016 

Data tentang jumlah satuan pendidikan menengah pada tabel 2.4.tersebut 
diatas menggambarkan bahwa dari seluruh satuan pendidikan menengah yang 
berjumlah 1.194 sekolah tersebut, lebih dari 92 % sekolah berda dibawah 
pembinaan pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan,sedangkan sisanya 
kurang dari 8 % menjadi tanggung jawab Kanwil Kemenang.  

Dilihat dari sisi penyelenggaranya, untuk sekolah dibawah Dinas 
Pendidikan, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyakat (swasta) 
jauh lebih besar yakni 77,22 %, (922) sekolah, dibandingkan dengan satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah cq. Dinas Pendidikan, yakni 
hanya sebesar 15,07 % (180) sekolah.  

Bila dikaitkan dengan jumlah peserta didik pada SMA dan SMK baik 
negeri maupun swasta yang berjumlah seluruhnya sebanyak 327.156 peserta 
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didik6, dengan rincian SMAN sebanyak 85.484 peserta didik dan SMA swasta 
sebanyak 65,844 peserta didik, serta SMKN sebanyak 41.599 peserta didik dan 
SMK swasta sebanyak 134.229 peserta didik. Maka dapat digambarkan ratio 
sekolah terhadap peserta didik demikian : SMAN 1 : 731, SMA swasta 1 : 175, 
dan SMKN 1 : 660, SMK swasta 1 : 322. 

Dari dua variabel data tersebut, belum dapat dijadikan bahan untuk 
membuat kesimpulan bahwa penyelenggaraan pendidikan menengah umum 
maupun kejuruan oleh masyarakat (swasta) lebih efisien atau lebih efektif 
dibandingkan penyelenggaraan oleh pemerintah provinsi cq. Dinas Pendidikan, 
karena masih cukup banyak dan kompleksnya variabel yang turut mempengaruhi 
efisien dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, misalnya antara lain variabel 
rombongan belajar, pendidik dan tenaga kependidikan, implentasi standar 
nasional pendidikan, dan masih banyak variabel lainnya. Barangkali hanya dapat 
disimpulkan dari dua varibel tersebut bahwa kontribusi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pendidikan menengah umum dan kejuruan di provinsi DKI 
Jakarta cukup signifikan, karenanya sudah selayaknya perhatian pemerintah 
provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat 
haruslah sepadan dengan kontribusinya tersebut. Pembinaan yang dilakukan oleh 
Dinas Pendidikan haruslah setara dengan pembinaannya terhadap sekolah 
negeri. 

Dari perspektif tenaga pendidik secara kuantitatif distribusi pendidik pada 
satuan pendidikan menegah umum dan kejuruan digambarkan dalam tabel 
berikut : 

 Tabel : 2.7  
Data Pendidik SMA & SMK Negeri dan Swasta 

di lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan – Tahun 2016 

Satuan 
Pend. 

Sekolah Negeri Sekolah Swasta TOTAL 

PNS 
& 

CPNS 
NON JML PNS NON JML PNS NON JML 

SMA 4.261 1.188 5.449 149 7.524 7.673 4.166 8.956 13.122 

SMK 2.174 861 3.035 161 11.854 12.015 2.183 12.867 15.050 

Total 6.534 2.049 8.484 310 19.378 19.688 6.349 21.823 28.172 

Sumber : diolah dari Data Pokok Pendidikan – Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 
2016, http://datadikdki.net  disalin 15 Agustus 2016 

 
Gambaran yang terlihat pada pada tabel 2.7 tersebut secara jelas 

menunjukkan bahwa jumlah tenaga pendidik yang bertugas pada sekolah negeri 
jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang bertugas di sekolah swasta (30,11% 
berbanding 69,89%), ini setidaknya menunjukkan bahwa pembinaan dalam arti 
pembagian tugas mengajar pada sekolah negeri dengan dasar beban mengajar 
24 jam pelajaran sudah lebih baik dibandingkan dengan yang terjadi di sekolah 
swasta.  

Dari sisi status kepegawaiannya  tenaga pendidik yang berstatus PNS 
hanya sebesar 33,54 % dibandingkan 66,46 % yang berstatus Non-PNS. Di 
lingkungan SMA dan SMA Negeri sendiri masih terdapat 2.049 orang pendidik 

                                                             
6 Data Pendidikan – Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2016, http://datadikdki.net 
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(7,27 %) yang berstatus Non-PNS dengan berbagaia kategori seperti; honorer, 
K1/PTT, PHL, dan K 2. 

Bantuan subsidi pemerintah terhadap SMA dan SMK swasta dalam 
bentuk tenaga pendidik PNS DPK terdapat sebanyak 310 pendidik atau sama 
dengan 1,1%, masing-masing 149 orang pada SMA swasta dan 161 orang pada 
SMK swasta. Walaupun jumlahnya relatif kecil dibandingkan kebutuhan 
menyeluruh, namun jika dikaitkan dengan keadaan dan kebutuahan tenaga 
pendidik di sekolah negeri yang secara absolut maupun relative masih sangat 
kurang terbukti dengan masih cukup banyaknya pendidik Non-PNS di sekolah 
negeri, maka bantuan subsidi pendidik pada sekolah swasta tersebut haruslah 
diakui sebagai masih adanya keseriusan pemerintah terhadap pembinaan dan 
pengembangan sekolah swasta. 

Tabel : 2.8 
Data Peserta Didik pada Sekolah Negeri dan Swasta 

di lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan – Tahun 2016 

Satuan 
Pendidikan 

Negeri Swasta Total 

TK  1.307 88.805 90.112 
SD  595.753 219.780 815.533 

SMP 218.012 141.833 359.845 
SMA 85.484 65.844 151.328 
SMK 41.599 134.229 175.828 
PLB 947 1.885 2.832 

TOTAL 943.102 652.376 1.595.478 

Sumber : diolah dari Data Pokok Pendidikan – Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 
2016, http://datadikdki.net  disalin 15 Agustus 2016 

Bila distribusi tenaga pendidik dikaitkan dengan distribusi peserta  didik 
sebagaiman digambarkan pada table 2.6, maka pada level provinsi dapat dilihat 
ratio guru terhadap peserta didik pada SMA dan juga SMK adalah 1 : 12, atau 
dengan kata lain seorang pendidik untuk 12 peserta didik. Namun bila 
diperbandingkan antara sekolah negeri dan swasta, hasil yang diperoleh adalah 
sebagai berikut : 

Tabel : 2.9 
Ratio Pendidik terhadap Peserta Didik pada SMA dan SMK Negeri dan Swasta di 

lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan – Tahun 2016 

Satuan 
Pendidikan 

Negeri Swasta 

SMA 1 : 16 1 : 9 
SMK 1 : 14 1 : 11 

Sumber : diolah dari Data Pokok Pendidikan – Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 
2016, http://datadikdki.net  disalin pada 15 Agustus 2016 

Ratio guru terhadap peserta didik pada SMA maupun SMK swasta dari 
segi kuantitaifnya lebih kecil dibandingkan dengan SMA dan SMK negeri yang 
diselenggarakan oleh pemerintah. Namun bila dikaitkan dengan faktor-faktor 
lainnya seperti ; kelayakan/profesionalitas, beban mengajar (jumlah jam mengajar), 
tingkat kesejahteraan pendidik, kesetaraan pembinaan dan pengembangan 
profesionalitas pendidik oleh pemerintah, dan masih banyak faktor lainnya, maka 
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kesimpulan secara kualitatif bahwa ratio pendidik terhadap peserta didik lebh 
mendekati ideal pada sekolah swasta belum dapat menjadi kesimpulan final. 

E. Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 
menengah yang mencakup jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan 
pendidian profesi. Pendidikan akademik merupakan pendidikan program sarjana 
dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan 
pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pendidikan vokasi 
merupakan pendidikan program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk 
pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. dan 
pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang 
menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian 
khusus. 

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, 
pada pasal 2 ayat (3), butir 11 bidang pendidikan dan kebudayaan huruf I yang 
menyatakan bahwa : pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, 
pendidikian jarak jauh, serta pengaturan sekolah internasional, sepenuhnya 
menjadi kewenangan pemerintah pusat,  

Sama halnya dengan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar 
dan menengah, Penyelenggara perguruan tinggi ada yang diselenggarakan oleh 
pemerintah (Kementerian Ristek dan Dikti) yang lazim disebut dengan Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN), dan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat 
disebut Perguruan Tinggi Swasta dibawah koordinasi Kopertis, untuk wilayah 
provinsi DKI Jakarta adalah Kopertis Wilayah III. 

Secara geografis, PTN yang ada di wilayah provinsi DKI Jakarta terdapat 2 
(dua) PTN yakni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan UPN Veteran, namun 
secara administratif PTN yang tercatat ada 4 (empat) PTN, yakni (1) Universitas 
Indonesia (di Salemba, Jakarta dan di Depok Jawa Barat), (2) Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah berlokasi di Tangerang Selatan, Provinsi Banten. 
(3) Politeknik Negeri Media Kreatif di Depok, Jawa Barat, dan (4) Universitas 
Terbuka yang berlokasi di Tangerang Selatan, Banten.  



 

Sumber : diolah dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Kementerian Ristek dan Dikti, 
http;//forlap.ristekdikti.go.id. diambil pada 8 September 2016. 

Dari seluruh mahasiswa pada 6 (enam) PTN tersebut pada grafik 01 yang 
berstatus mahasiswa aktif berjumlah 371,978 orang, sebahagian terbesarnya atau 
75% nya adalah mahasiswa yang tercatat di Universitas Terbuka, sementara 
sisanya sebsar 25 % atau sama dengan 92.999 orang tersebar pada 5 (lima) PTN 
lainnya, dengan distribusi terbesar pada Universitas Indonesia (10,14%) dan yang 
terkecil sebsar 0,44 % belajar di Politeknik Negeri Jakarta. 

Dari sisi tenaga pendidik (grafik 02) menunjukkan seluruh dosen tetap pada 
6 PTN tersebut berjumlah 5.028 orang, sebesar 86 % (4.334 orang) bertugas di 5 
(lima) PTN non-UT yang mengajar dan mendidik sebanyak 92.999 orang 
mahasiswa dari berbagai program pendidikan dan program studi pada lima PTN 
tersebut, dengan ratio dosen terhadap mahasiswa secara general adalah 1 : 21, 
artinya setiap satu orang dosen membina 21 orang mahasiswa. Sementara pada 
UT rationya menunjukkan 1 : 402 yang berarti setiap orang dosen UT membina 
402 orang mahasiswa. 

 



Sumber : diolah dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Kementerian Ristek dan Dikti, 
http;//forlap.ristekdikti.go.id. diambil pada 8 September 2016. 

Jika data pada grafik 02 dikaitkan dengan data pada grafik 01, akan 
diperoleh gambaran ratio dosen tetap terhadap mahasiswa aktif, dari yang 
terbesar ke yang terkecil sebagai berikut :  

(1) Universitas Terbuka 1 : 402,  
(2) Universitas Negeri Jakarta 1 : 40,  
(3) UPN Veteran 1 : 24,  
(4) Politeknik Negeri 1 : 21,  
(5) Universitas Indonesia 1 : 20, dan  
(6) UIN Syarif Hidayatullah 1 : 5.  

Perbedaan menyolok ratio dosen terhadap mahasiswa pada pendidikan tinggi 
jarak jauh (UT) dengan pendidikan tinggi konvensional disebabkan oleh 
pendekatan pendidikan yang dilaksanakan pada pendidikan tinggi konvensional 
lebih bersifat individual sedangkan pada pendidikan jarak jauh lebih bersifat 
massal. 

Sementara PTS yang bernaung dalam koordinasi Kopertis Wilayah III DKI 
Jakarta tercatat seluruhnya berjumlah 315 PTS dari berbagai jenis perguruan 
tinggi (Grafik 03) yang terbanyak dalam bentuk akademik berjumlah 119, sekolah 
tinggi sebanyak 121, universitas sebanyak 52, institute sebanyak 16 dan 
politeknik seluruhnya berjumlah 7 lembaga. 

Seluruh PTS tersebut mendidik mahasuswa yang seluruhnya berjumlah 
162.335 mahasiswa, dimana 60 % darinya adalah mahasiswa dan 40 % adalah 
mahasiswi, pada berbagai kelompok/bidang keilmuan sosial (28%), humaniora 
(1,6%), seni (2,4%), teknik (27%), pertanian (0,4%), ekonomi (33%), dan 
pendidikan (8%). Minat mahasiswa pada bidang ilnu social dan ilmu ekonomi 
tampaknya masih tetap tinggi. 

 

Sumber : diolah dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Kementerian Ristek dan Dikti, 
http;//forlap.ristekdikti.go.id. diambil pada 8 September 2016 

Dosen yang tercatat sebagai dosen aktif pada 315 PTS tersebut tedapat 
21.083 0rang terdiri atas 58 % dosen laki-laki dan 42 % dosen perempuan. 
Secara keseluruhan dapat diperoleh ratio dosen terhadap mahasiswa adalah 1 : 



8, artinya secara statistikal di PTS seorang dosen hanya membina dan 
bertanggung jawab atas 8 (delapan) orang mahasiswa.  

F. Pendidikan Non Formal dan Informal 

Pendidikan non formal adalah Pendidikan yang diselenggarakan bagi 
warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pengganti, 
penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung 
pendidikan sepanjang hayat. Fungsi pendidikan non formal adalah untuk 
mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan 
pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan 
kepribadian profesional, dengan tujuan untuk membentuk manusia yang memiliki 
kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja 
dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 
tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Satuan pendidikan nonformal dapat berbentuk antara lain: lembaga kursus, 
lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis 
taklim, dan satuan pendidikan lain yang sejenis. Program pendidikan yang 
dilaksanakan pada satuan pendidikan nonformal meliputi antara lain : pendidikan 
kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan 
pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan 
pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan dengan program Paket A setara SD, Paket 
B setara SMP, dan program Paket C setara SMA; serta program pendidikan 
lainnya yang dibutuhkan masyarakat sebagai subsitusi dan komplementer 
pendidikan formal yang telah diselesaikannya.  

Pendidikan kecakapan hidup adalah merupakan pendidikan yang 
memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan 
kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri, yang 
dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan 
nonformal lainnya dan/atau tersendiri. 

Pendidikan kepemudaan adalah merupakan pendidikan yang 
diselenggarakan untuk mempersiapkan pemuda dalam mengembangkan potensi 
dirinya dengan penekanan pada penguatan nilai keimanan dan ketakwaan, 
wawasan kebangsaan, etika dan kepribadian, estetika, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, sikap kewirausahaan, kepeloporan, serta kecakapan hidup bagi 
pemuda sebagai kader pemimpin bangsa. Pendidikan kepemudaan mencakup 
berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan, etika dan 
kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/kepramukaan, seni dan budaya, 
ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan, 
kepemimpinan, palang merah, pencinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan 
hidup dan kewirausahaan. 

Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah merupakan pendidikan 
untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, guna meningkatkan 
kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap, dan etika 
perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan yang setara dan adil 
secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Pemberdayaan perempuan mencakup ; peningkatan akses pendidikan 
bagi perempuan, pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan; 
dan penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan. 



Pendidikan keaksaraan adalah merupakan pendidikan bagi warga 
masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, 
berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas 
hidupnya. Untuk itu, pendidikan keaksaraan lebih menekankan pada kemampuan 
dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 
kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dan 
dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup. 

Hasil dari pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil 
program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh 
lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan 
mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan nonformal seluruhnya 
diselenggarakan oleh masyarakat dengan bimbingan dan pembinaan dari 
pemerintah. 

Sementara itu, pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan di 
dalam keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran 
secara mandiri. Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan 
potensi dan kepribadian warga masyarakat guna mendukung pendidikan 
sepanjang hayat, dan bertujuan untuk membangun kepribadian berdasarkan 
potensi, minat dan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, etika, estetika, 
serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka 
mencapai tujuan pendidikan nasional. Hasil dari pendidikan informal diakui sama 
dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian oleh 
lembaga yang diakui Pemerintah dan sesuai dengan standar nasional pendidikan. 

Data dan informasi berkenaan dengan pendidikan non formal dan informal tidak 
dapat disajikan secara numerik dan grafis sebagaimana yang ditampilkan pada 
pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi, karena ketidak tersediaan 
data pada portal data Dinas Pendidikan. 

G. Pendidikan Khusus 

Pendidikan khusus yang dimaksud dalam tulisan ini antara lain 
meliputi (1) Pendidikan berbasis keunggulan daerah, (2) Pendidikan 
khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau 
bakat istimewa, (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan, (4) 
Pendidikan layanan khusus, (5) Pendidikan jarak jauh, dan (6) Pendidikan 
keagamaan. 

1. Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah 

Pendidikan berbasis keunggulan daerah adalah penyelenggaraan 
pendidikan yang didasarkan pada ciri karakteristik daerah dimaksudkan 
untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi ciri karakteristik 
daerah sehingga memiliki nilai kebermanfaatan dan bermakna baik dari 
aspek sosial, budaya, ekonomi, perdagangan dan industri, politik, ekologis 
dan kehidupan masyarakat.  

Misalnya, Jakarta dikenal sebagai kota yang dihuni oleh semua etnik di 
Indonesia dan masyarakat internasioanl dengan berbagai latar belakang 
budaya, maka pendidikan yang ramah terhadap perbedaan, mau 
mengambil hikmah atas perbedaan tersebut untuk menjadikan diri warga 
masyarakat lebih tangguh, tidak suka ‘menggampangkan dan mengambil 



jalan pintas’ harus dijadikan ciri pendidikan berbasis keunggulan daerah 

Pendidikan berbasis keunggulan daerah dapat diselenggarakan pada 
satuan pendidikan dasar dan menengah baik pada jalur pendidikan formal 
maupun pendidikan nonformal yang telah memenuhi Standar Nasional 
Pendidikan, dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau 
komparatif daerah. di bidang ekonomi kreatif, seni, pariwisata, pertanian, 
kelautan, perindustrian, dan bidang lainnya, terkait dengan karakteristik 
dan potensi ekonomi, sumber daya, sosial, dan budaya masyarakat 
dengan lingkungan geografisnya. 

Fungsi dari pendidikan ini adalah sebagai sarana pembelajaran untuk 
menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan 
kompetitif dan komparatif daerah, dan bertujuan untuk menyiapkan peserta 
didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang 
mampu menunjang pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya 
masyarakat kota, sekaligus dimaksudkan juga dapat menjadi solusi 
mengatasi berbagai permasalahan sosial berkaitan dengan penciptaan 
lapangan/kesempatan kerja baru. 

Data dan informasi tentang pendidikan berbasis keunggulan daerah 
belum tersedia sama sekali, namun demikian, memperhatikan semakin 
kompleksnya masalah-masalah sosial yang muncul dalam kehidupan 
masyarakat, sementara pada sisi lainnya dunia usaha dan dunia industri 
memiliki keterbatasan dalam penciptaan lapangan kerja baru. 

2. Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi 
Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, 

Pendidikan yang dimaksudkan untuk lebih mengaktualisasikan dan 
mengembangkan seluruh potensi keistimewaan yang dimiliki peserta didik 
agar menjadi prestasi nyata, tanpa mengabaikan keseimbangan 
perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, 
kinestetik, dan kecerdasan lain adalah merupakan pendidikan khusus bagi 
peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. 

Potensi kecerdasan atau bakat adalah merupakan faktor bawaan 
(herediter) setiap individu, kedududkan ‘istimewa’ merupakan ‘rahmat 
khusus’ yang diberikan Sang Pencipta, karenanya kalau tidak diberi 
kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkannya, boleh jadi 
‘rahmat khusus’ tadi akan menjadi beban dan mala petaka. Oleh karena itu 
setiap indidvidu yang mendapatkan ‘rahmat khusus’ harus dijamin hak-
haknya oleh negara, antara lain, dengan mengembangkan sistem 
pembelajaran yang memungkinkan potensi kecerdasan atau bakat 
istimewa menjadi konkrit dan bermanfaat bagi dirinya, lingkungan dan 
bangsanya 

Program pendidikan khusus ini dapat diselenggarakan pada jalur 
pendidikan formal dalam bentuk : (a) program percepatan dan/atau 
program pengayaan secara terintegrasi pada satuan pendidikan umum 
yang dilaksanakan di dalam suatu kelas khusus atau di dalam kelas 
reguler, pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan/atau 
SMK/MAK yang telah memenuhi kriteria standar nasional pendidikan, dan 
(b) satuan pendidikan khusus yang berdiri sendiri, seperti misalnya pada 



satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK yang dibuka 
baru. 

Program percepatan adalah program pembelajaran yang dirancang 
untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mencapai standar isi 
dan standar kompetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu 
belajar yang ditetapkan. Misalnya, lama belajar 6 (enam) tahun pada SD 
dapat diselesaikan kurang dari 6 (enam) tahun, atau lama belajar 3 (tiga) 
tahun pada SMP atau SMA atau SMK dapat diselesaikan kurang dari 3 
(tiga) tahun. 

Program pengayaan adalah program pembelajaran yang dirancang 
untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik guna mencapai 
kompetensi lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan 
standar kompetensi lulusan. Misalnya, cakupan dan urutan mata pelajaran 
tertentu diperluas atau diperdalam dengan menambahkan aspek lain 
seperti moral, etika, aplikasi, dan saling keterkaitan dengan materi lain 
yang memperluas dan/atau memperdalam bidang ilmu yang menaungi 
mata pelajaran tersebut. 

Yang dimaksudkan dengan peserta didik yang memiliki potensi 
kecerdasan dan/atau bakat adalah  warga masyarakat yang memiliki : 
a. memiliki potensi kecerdasan, minat dan bakat istimewa yang diukur 

dengan tes psikologi;  
b. memiliki prestasi akademik tinggi yang dibuktikan dari nilai hasil belajar 

berkecenderungan terus meningkat dalam suatu kurun waktu tertentu; 
dan/atau  

c. memiliki minat dan bakat istimewa dan prestasi di bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni-budaya dan/atau olahraga. 

Data dan informasi tentang program pendidikan khusus ini belum 
tersedia sama sekali, namun demikian, memperhatikan semakin 
kompleksnya perkembangan masalah-masalah sosial yang muncul dalam 
kehidupan masyarakat, sebagai akibat dari perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan 
komunikasi, yang sangat lekat dengan masyarakat urban di wilayah 
provinsi DKI Jakarta, maka gagasan untuk memfasilitasi dan 
mengembangkan satuan pendidikan formal bagi warga masyarakat yang 
memiliki potensi kecerdasan, minat dan bakat istimewa merupakan suatu 
keniscayaan yang perlu dipertimbangkan secara lebih serius lagi. 

3. Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkelainan 

Diantara populasi warga masyarakat DKI Jakarta dengan latar belakang 
etnis yang beragam-ragam terdapat sejumlah masyarakat yang memiliki 
kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, 
emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Sebagai warga negara 
mereka juga memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya di 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Untuk warga masyarakat dari kelompok ini diperlukan program 
pendidikan yang disebut dengan pendidikan khusus bagi peserta didik 
berkelainan yang bertujuan untuk mengembangkan potensinya secara 
optimal sesuai dengan ciri karakteristik ‘berkelainan’ tersebut. Antara lain 



seperti program pendidikan untuk : tunanetra, tuna runggu, tuna wicara, 
tunagrahita, tuna daksa, tuna laras, berkesulitan dan lamban belajar, autis, 
memiliki gangguan motorik, korban penyalahgunaan narkotika, obat 
terlarang, dan zat adiktif lainnya, traumatis korban kekerasan, pelecehan 
seksual, dan korban pedofil, dan memiliki kelainan lain-lainnya. 

Program pendidikan bagi mereka dapat dilakukan dengan cara : (1) 
terintegrasi melalui satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah, (2) melalui satuan pendidikan khusus, dan (3) untuk 
jenis ‘kelainan’ tertentu dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan 
pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki kemampuan dan 
sumberdaya yang diperlukan untuk itu. 

Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan untuk yang 
berkaitan langsung dengan fisik, emosional, mental, dan intelektual seperti 
tunanetra, tunarunggu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras, 
dalam kelompok program pendidikan luar biasa yang lazim disebut 
sebagai Sekolah Luar Biasa (SLB). Jenis ke-tuna-an yang 
diselenggarakan pada setiap SLB itu tidak selalu sama, ada yang hanya 
menyelenggarakan satu jenis ke-tuna-an saja, ada juga yang 
menyelenggarakan lebih dari satu jenis ke-tuna-an. Dari sisi jenjang 
pendidikan ada yang menyelenggarakan hanya satu jenjang saja, ada jua 
yang menyelenggarakan lebih dari satu jenjang, bahkan ada yang 
menyelenggarakan untuk seluruh jenjang mulai dari jenjang pendidikan 
usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tergantung pada 
ketersediaan sumber daya, tenaga pendidik, dan peserta didik sebagai 
subyek program pendidikannya. 

Satuan pendidikan pada kelompok pendidikan luar biasa ini meliputi ; 
(1) TKLB untuk jenjang pendidikan usia dini, (2) SDLB dan SMPLB untuk 
jenjang pendidikan dasar, dan (3) SMALB dan SMKLB untuk jenjang 
pendidikan menengah. 

Satuan pendidikan luar biasa tersebut selain diselengggarakan oleh 
sauna pendidikan formal, juga dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan 
nonformal untuk satu jenis ke-tuna-an atau lebih, secara bersama-sama 
dengan program pendidikan nonformal ataupun berdiri sendiri, sepanjang 
penyelenggaranya memiliki kemampuan dan sumberdaya yang diperlukan 
mengacu pada standar nasional pendidikan.  

Jumlah SLB seluruhnya yang ada di provinsi DKI Jakarta adalah 
sebanya 89 SLB, masing-masing 8 SLB (9 %) berstatus sekolah negeri 
dan 91 % -nya berstatus SLB Swasta (81 sekolah) yang diselenggarakan 
oleh masyarakat. 

Tabel : 2.10 
Pendidik SLB Negeri dan Swasta menurut Status Kepegawaian dan 

Kelayakan Profesinya – Tahun 2016 

Status 
SLB 

Status Kepegawaian 
Kelayakan Profesi 
(Sertifikat Profesi) 

PNS NON JML Sudah Belum JML 

Negeri 156 38 194 143 81 194 

Swasta 244 403 647 404 243 647 

TOTAL 400 441 841 547 249 841 



Sumber : diolah dari Data Pokok Pendidikan – Dinas Pendidikan Provinsi DKI 
Jakarta 2016, http://datadikdki.net  disalin pada 15 Agustus 2016 

Data pada table tersebut diatas menunjukkan distribusi guru SLB 
yang berstatus PNS dan Non PNS tidak terlalu signifikan bila 
dikomparasikan dengan keadaan guru di satuan pendidikan dasar dan 
menengah, hanya 48% PNS berbanding 52 % Non PNS, namun pada sisi 
kelayakan dalam arti apakah guru-guru tersebut telah tersertifikasi atau 
belum, menunjukkan bahwa pada PLB jumlah guru yang tersertifikasi 
sudah mencapai 65 % dan masih ada 35 % nya belum tersertifikasi, dalam 
arti masih ada sejumlah guru yang masih dalam proses sertifikasi, dan 
masih ada yang belum memenuhi syarat untuk mengikuti program 
sertifikasi guru. 

 

Sumber : diolah dari Data Pokok Pendidikan – Dinas Pendidikan Provinsi DKI 
Jakarta 2016, http://datadikdki.net  disalin pada 15 Agustus 2016 

Data pada grafik 2:04 tentang jumlah peserta didik SLB di provinsi 
DKI Jakarta tersebut diatas, bila dikaitkan dengan jumlah SLB yang ada 
dan jumlah guru sebagaimana digambarkan pada table 2:10, maka akan 
diperoleh gambaran ratio pendidik, peserta didik dan satuan pendidikan 
sebagai berikut : 

 
Tabel : 2.11 

Ratio Pendidik dan Peserta didik pada SLB  menurut Status Sekolah 
Tahun 2016 

Deskripsi Negeri Swasta 
Seluruh 

nya 

Pendidik 1 : 24 1 : 8 1 : 9 

Peserta Didik 1 : 118 1 : 23 1 : 32 

Pendidik : 
Peserta Didik 

1 : 5 1 : 4 1 : 3 

Sumber : diolah dari Data Pokok Pendidikan – Dinas Pendidikan Provinsi DKI 
Jakarta 2016, http://datadikdki.net  disalin pada 15 Agustus 2016 

Perbedaan yang cukup signifikan yang tergambar dari data tersebut di 
atas antara lain adalah pada setiap SLB Negeri mengelola 118 peserta 

https://datadikdki.net/
https://datadikdki.net/
https://datadikdki.net/


didik yang berkelaianan, sementara pada SLB swasta hanya 23 peserta 
didik, namun pendidik pada setiap SLB, untuk SLB negeri membina 5 
orang peserta didik, sementara di SLB swasta membina 4 orang peserta 
didik, perbedaannya dapat dikatakan tidak signifikan. Namun bila dilihat 
dari bidang keahlian pendidik, secara umum dapat dikatakan bahwa 
pendidik untuk bidang tuna runggu dan tuna netra secara relative lebih 
banyak jumlahnya bila dibandingkan untuk bidang keahlian lainnya. 

4. Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Jarak Jauh, dan 
Pendidikan Keagamaan 

Pendidikan layanan khusus dimaksudkan untuk memberikan akses 
dan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang oleh karena kondisi 
tertentu tidak dapat dilayani oleh satuan pendidikan formal yang ada, dan 
peserta didikmya sendiri tidak dapat menjangkau atau mendatangi tempat 
beradanya satuan pendidikan tersebut, misalnya disebabkan faktor 
geografis dimana peserta didiknya bertempat tinggl di pulai terpencil di 
Kepulauan Seribu, korban bencana alam, korban bencana sosial seperti 
korban konflik sosial, mereka yang tidak mampu secara ekonomi, dan 
termasuk di dalamnya adalah anak terlantar dan anak jalanan. 

Pendidikan layanan khusus ini dapat diselenggarakan pada jalur 
pendidikan formal, non formal, maupun informal. Pada jalur pendidikan 
formal maupun non formal dapat diselenggarakan dengan cara 
menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, 
pendidik, tenaga kependidikan, dan sumber daya pembelajaran lainnya 
dengan kondisi kebutuhan dan kesulitan peserta didik. 

Kurikulum yang diberlakukan pada pendidikan layanan khusus pada 
dasarnya sama dengan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan 
pada jalur pendidikan formal, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan 
yang ditempuh peserta didik. Perbedaannya hanya pada pendekatan dan 
strategi pembelajaran. 

Pendidikan yang juga termasuk dalam kategori pendidikan layanan 
khusus adalah pendidikan jarak jauh. Kalau di jenjang pendidikan tinggi 
pendidikan jarak jauh diselenggarakan melalui Universitas Terbuka 
sehingga mampu melayani mahasiswa di semua wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, bahkan sudah menyentuh pula warga negara 
Indonesia yang berada di manca negara. Maka model pembelajaran 
terbuka (open learning) dapat saja digunakan unutk menyelenggarakan 
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Fungsi dan 
tujuan utama diselenggarakan pendidikan jarak  jauh untuk meningkatkan 
perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang terkendala oleh aspek 
geografis, transportasi, dan juga aspek ekonomis, misalnya karena 
tuntutan ekonomi anak usia sekolah pada saat yang sama dia harus 
bekerja. 

Karakteristik dari pendidikan jarak jauh : (1) model pembelajaran 
bersifat terbuka (open learning) yang menempatkan peserta didik dan 
pendidik terpisah, tidak berada dalam satu ruang kelas tertentu pada waktu 
yang sama. (2) belajar mandiri dan tuntas, artinya peserta didik yang 
menentukan sendiri waktu, tempat dan cara belajarnya namun tetap 



menuntaskan pencapaian kompetensi sesuai ketentuan kurikulum yang 
berlaku. Karenanya pembelajaran dilaksanakan secara terstruktur dan 
terbimbing, fungsi pendidik hanya sebagai pembimbing belajar, media 
pembelajaran menjadi sumber belajar yang dominan dari pada pendidik. 
(3) pembelajaran tatap muka dengan interaksi pembelajaran berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi menjadi basis utama, meskipun tetap 
memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara langsung secara 
terbatas.  

Untuk menunjang dan menjamin keterlaksanaan dan ketercapaian 
tujuan pendidikan jarak jauh diperlukan adanya penyusunan dan 
ketersediaan bahan ajar yang diwujudkan dalam modul-modul 
pembelajaran dalam bentuk buku, cakram penyimpan data atau flash disk 
yang didistribusikan kepada setiap peserta didik sesuai dengan program 
dan mata pelajaran yang ditempuhnya. Proses pembelajaran selain belajar 
mandiri sesuai petunjuk yang tercantum dalam modul, juga dapat 
dilakukan melalui kegiatan tutorial, dan praktik/praktikum langsung oleh 
peserta didik. 

Pengorganisasian pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan 
dalam modus tunggal atau ganda. Modus tunggal berbentuk satuan 
pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh dalam 
satu satuan pendidikan tanpa tata muka dan berdiri sendiri. Sedangakn 
modus ganda berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan 
program pendidikan jarak jauh bersamaan dengan pendidikan tatap muka, 
dimana kelompok belajar dalam program pendidikan jarak jauh tersebut 
berinduk pada satuan pendidikan reguler. 

Sebagaimana disebut di atas bahwa tujuan utama pendidikan jarak 
jauh adalah meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, 
maka program pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dengan 
lingkup mata pelajaran, program studi, atau satuan pendidikan. Lingkup 
mata pelajaran dimaksudkan melaksanakan untuk 1 (satu) atau lebih mata 
pelajaran tertentu. Lingkup prigram studi dimaksudkan untuk 1 (satu) atau 
lebih secara utuh dalam satu satuan pendidikan. Sedangkan lingkup 
satuan pendidikan merupakan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh 
secara utuh pada 1 (satu) satuan pendidikan. Dalam rangka peningkatan 
angka partisipasi pendidikan, maka pendidikan jarak jauh untuk jenjang 
SMA atau SMK merupakan suatu keniscayaan yang perlu dipertimbangkan 
dan dipikirkan secara serius, mengingat angka partisipasi tingkat SMA dan 
SMK di provinsi DKI Jakarta belum terlalu menggembirakan (masih 
dibawah 0.75). Pada tingkat SMP sudah dikenal dengan apa yang disebut 
dengan SMP Terbuka, dan di setiap wilayah kota provinsi DKI Jakarta 
sudah ada bebrapa SMP terbuka, namun tidak sepenuhnya menerapkan 
prinsip dan pendekatan pembelajaran pendidikan jarak jauh. Peran 
pendidik masih cukup dominan, proses pembelajarannya pun masih tidak 
jauh berbeda dengan pembelajaran konvensional pada SMP regular. 

Selanjutnya, pendidikan keagamaan yang dimaksudkan dalam 
uraian ini adalah bukan madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah 
yang menjadi kewenangan Kemenerian Agama melalui Kantor Wilayah 
Kemenag), tetapi pendidikan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik 



menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai 
ajaran agamanya menurut keyakinan yang dianutnya, bertujuan 
mengembangkan potensi spiritualitas dan moralitas peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pada prinsipnya penyelenggaraan pendidikan keagamaan dilakukan 
oleh masyarakat pemeluk agamanya masing-masing. Keterlibatan  
pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan bukan 
pada substansi ajaran agamanya, tetapi lebih pada aspek manajemen 
pengelolaan pendidikan, memfasilitasi dan memberikan bantuan sumber 
daya pendidikan kepada lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai bentuk pendidikan 
dimaksud dapat berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, 
pabhaja samanera, dan atau bentuk lain yang sejenis. 

 

 

BAB III  

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS  

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH  

TENTANG SISTEM DAN STANDAR PENDIDIKAN   

 

 

Sistem pendidikan di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
harus dapat menjawab tantangan, tuntutan dan perubahan kehidupan lokal wilayah 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dipengaruhi  oleh kehidupan nasional maupun 
global, selain itu harus sejalan dengan sistem pendidikan nasional dan harus 
mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta 
relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Untuk menghadapi tantangan sesuai 
dengan tuntutan perubahan tersebut sehingga perlu dilakukan pembaharuan 
pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan satu sistem 
pendidikan. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 
yang diatur dengan undang-undang. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan 
regulasi yang dapat menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan di daerah.  
Sehingga pendidikan memberi stimulasi positif bagi terwujudnya Jakarta sebagai 
Ibukota Negara Republik Indonesia yang representatif dalam pergaulan dunia. 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, sudah 
tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
beserta Peraturan Perundang-undangan lain sebagai turunannya. Maka perlu 
pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau 
pengelolaan pendidikan. Uraian latar belakang tersebut diatas dapat menjadi 



pertimbangan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Pendidikan di 
Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Kemudian dikemukakan pula dalam naskah ini, landasan filosofis, landasan 
sosiologis dan landasan yuridis sebagai titik tolak pembentukan Peraturan Daerah 
tentang Sistem Pendidikan. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut : 

 
A. Landasan Filosofis 

Sesuai dengan pengertian landasan filosofis atau dasar falsafah adalah 
cara pandang atau ide yang menjadi dasar, berisi nilai-nilai moral atau etika 
(Made Pidarta, 1997:.27). Secara filosofis maksud diajukannya Peraturan 
Daerah tentang Sistem dan Standar Pendidikan, adalah bahwa: Pendidikan di 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan bagian dari Sistem Pendidikan 
Nasional adalah pendidikan berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945, dengan akar nilai-nilai agama serta keanekaragaman budaya di 
Indonesia. Pendidikan sebagai suatu upaya untuk membentuk generasi penerus 
bangsa dalam suasana pembelajaran dengan memberikan ilmu pengetahuan, 
agar tercapai kemampuan spiritual keagamaan, kecerdasan, kepribadian, akhlaq 
mulia serta pengendalian diri. 

Pendidikan dimaknai sebagai “usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (UU. No 
20 Tahun 2003 psl 1:1).  

Belajar dan berpikir sering dikacaukan maknanya satu dengan lainnya, 
yang sebetulnya keduanya merupakan dua proses yang berbeda namun tidak 
dapat dapat dipisahkan. Berpikir suatu proses yang tidak selalu menghasilkan 
perubahan pada perilaku, yang merupakan proses mental yang tidak kasat 
mata, dapat diamati secara tidak langsung dari perilaku yang tampak, sebagai 
suatu representasi simbolis dari suatu obyek, peristiwa, ide, atau hubungan 
antara hal-hal tersebut. Berpikir tidak selalu memecahkan suatu masalah, tetapi 
juga untuk membentuk suatu konsep tertentu, atau ide-ide kreatif. Proses 
pengolahan simbolis yang diarahkan pada pengertian yang lebih baik mengenai 
lingkungan dan dirinya sendiri. 

Kimbel (1961) mendefenisikan belajar sebagai ‘perubahan yang relatif 
permanen di dalam potensi perilaku (behavioral potentialy) yang terjadi sebagai 
akibat dari praktik yang diperkuat (reinforced practice). Namun tampaknya 
defenisi ini banyak mendapat kritik dari para ahli teori belajar, dengan 
argumentasi-argumentasi : (1). apakah setiap hasil belajar harus diterjemahkan 
dalam perilaku atau tindakan yang dapat diamati, (2). perubahan hanya bersifat 
sementara dan tidak menetap, (3). perubahan perilaku tidak selalu terjadi secara 
langsung setelah proses belajar selesai, (4). bahwa perubahan perilaku berasal 
dari pengalaman atau praktik, (5). bahwa pengalaman atau praktik harus 
diperkuat yang artinya respon-respon yang menyebabkan penguatanlah yang 
akan dipelajari.  

Hergenhahn, B.R. dan Olson, Matthew H (2008:8), memodifikasi 
defenisi yang dikemukakan oleh Kimble tersebut di atas menjadi ‘belajar adalah 
perubahan perilaku atau potensi perilaku yang relatif permanen yang berasal 
dari pengalaman’. Pengalaman yang dimaksudkan disini tidak disebutkan secara 
spesifik yang dirasa perlu untuk terjadinya tindakan belajar, misalnya bisa 



karena aspek penguatan, hubungan antara stimulus dengan respon, atau 
akuisisi informasi. Karenanya, pengalaman juga dapat menyebabkan peristiwa 
yang bukan tindak belajar yang dapat memodifikasi perilaku, keletihan atau 
keadaan yang disebabkan oleh sakit atau minum obat, dapat ditunjuk sebagai 
contoh dari  ‘bukan tindak belajar’. Dengan demikian dapat dipahami kalau para 
ahli pendidikan atau masyarakat awam menerima pendapat bahwa hasil dari 
belajar adalah perubahan perilaku ke arah yang lebih baik atau ke arah yang 
lebih positif. Perubahan itu (di sekolah) di indikasikan dengan mendapatkan 
pengetahuan baru, pemahaman baru, atau penguasaan melalui pengalaman 
dan studi. 

Kegiatan pembelajaran di sekolah menunjukkan pada dua kegiatan 
utama yang saling berinteraksi satu dengan lainnya, di satu pihak ada guru yang 
men-drive peserta didik untuk menerima pengetahuan dan ketrampilan baru dari 
gurunya, dengan memberikan stimulus, penguatan dan imbalan, atau motivasi 
dan akusisi informasi melalui berbagai pendekatan, strategi, metoda dan teknik-
teknik mengajar sesuai dengan kemampuannya. Sementara di sisi lainnya ada 
peserta didik yang menjadi subyek kegiatan pembelajaran yang berperan 
sebagai penerima pengetahuan dan ketrampilan baru dari proses pembelajaran 
tersebut. Untuk itu, diperlukan guru yang berkualitas, memiliki integritas dan 
komitmen yang tinggi, memiliki kekuatan daya pemengaruh serta kompetensi 
relevan dan mumpuni, sehingga mampu menjadi kekuatan pendorong dan 
penggerak (driving forces) untuk menggerakan proses pembelajaran di sekolah 
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 
didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 
perkembangan fisik dan psikologis peserta didiknya. 

Pendidikan sebagai upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi 
peserta didik baik potensi fisik, cipta, rasa maupun karsa, agar potensi tersebut 
menjadi nyata dan berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Pendidikan merupakan 
cita-cita kemanusiaan yang universal menekankan pada proses menyiapkan 
pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis untuk 
mencapai tujuan hidup manusia. Dengan demikian maka sistem dan standar 
pendidikan yang baik sangat mendukung terwujudnya masyarakat  Jakarta yang 
maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis. 

 
B. Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis mengandung norma dasar pendidikan yang 
bersumber dari norma kehidupan masyarakat untuk  terciptanya nilai-nilai sosial 
yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat. adalah kondisi faktual saat ini 
di Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait dengan sistem pendidikan dan standar 
pendidikan serta kondisi yang diharapkan dengan adanya peraturan daerah ini. 
Seiring dengan Pendidikan Nasional yang bertujuan membentuk karakter 
bangsa dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, kreativitas, keterampilan, 
kepercayaan diri, motivasi serta ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta 
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar pendidikan 
dapat berfungsi sebagaimana tujuannya maka proses pengajaran dapat melalui 
jalur formal, non formal dan informal. 

Perkembangan masyarakat dari masyarakat nomaden yang selalu 
berpindah-pindah dalam mempertahankan kehidupannya, menjadi masyarakat 
agraris yang relatif lebih menetap, kemudian menjadi masyarakat semi agraris-



industri, selanjutnya menjadi masyarakat industri. Perubahan masyarakat 
tardisional yang lebih mengedepankan nilai-nilai budaya menjadi masyarakat 
modern yang lebih menerima sains dan teknologi, menunjukkan bahwa 
perubahan sosial adalah bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri, tidak ada 
satu manusiapun yang mampu menolak perubahan sosial. Perbedaan antara 
satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya terletak pada 
tingkat kecepatannya, yang sngat ditentukan oleh tingkat kemampuan 
beradaptasinya terhadap perubahan itu. 

Menurut Husiani (2008:41), ‘sekolah merupakan suatu organisasi sosial 
yang memiliki struktur yang jelas, ada berbagai unsur yang terlibat di dalamnya 
seperti : kepala sekolah beserta jajaran pimpinan sekolah, tata usaha beserta 
stafnya, guru-guru, peserta didik, sarana dan prasarana pendidikan, ada visi-
misi, program dan tujuan sekolah’. Dari sisi pendekatan sistem, pada sekolah 
sebagai suatu organisasi yang bersifat terbuka, di dalamnya ada unsur input, 
proses, output dan umpan balik. Sebagai organisasi terbuka, organisasi 
dipengaruhi dan mempengarui lingkungan luarnya.  

Ditinjau dari perspektif sosiologis, dapat dikatakan bahwa sekolah di 
samping merupakan komponen dari sistem pendidikan nasional, sekolah juga 
merupakan suatu sistem sosial yang berdiri sendiri dan bersifat terbuka. Sekolah 
memproses transformasi masukan  menjadi keluaran yang diharapkan. Pada 
saat itulah, kurikulum pendidikan menjadi nyata (life) dalam bentuk interaksi 
belajar mengajar yang terjadi di ruang-ruang kelas. Sesuai dengan fungsinya, 
sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan 
kegiatan pembelajaran dalam mempersiapkan peserta didik menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab.  

Sebagai akibat dari perkembangan sosial yang terjadi dan seringkali 
lebih pesat dari perubahan dan perkembangan kurikulum sekolah yang menjadi 
pedoman bagi guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang 
menjadi tanggung jawab dan tugas utamanya. Sementara diketahui guru dalam 
konteks perubahan sosial berperan sebagai agen pembaharuan, maka kalau 
fenomena kondisi guru yang cukup memprihatinkan sebagagai tersebut di atas, 
tentu dapat diprediksi akan sangat sulit memerankan fungsinya sebagai agen 
pembaharuan. 

Perubahan sosial  yang berkembang secara langsung akan masuk 
kedalam ruang-ruang belajar peserta didik, sebagai dampak makin terbukanya 
arus informasi sebagai akibat majunya teknologi informasi dan komunikasi, 
ruang-ruang public semakin transparan dan mustahil untuk dibendung, proses 
tranformasi informasi dan proses globalisasi semakin mepermudahkan proses 
akulturasi. Batas territorial menjadi tidak penting dalam proses akulturasi dan 
adaptasi sosial yang pada gilirannya membawa perubahan sosial, yang kadang 
kala bersifat sangat ekstrim, misalnya dapat dilihat pada proses demokratisasi 
yag terjadi akhir-akhir ini. Demokratisasi yang terjadi pada masyarakat yang 
belum terlalu siap dengan budaya dan iklim demokrasi, melahirkan fenomena-
fenomena sosial yang banyak orang mengatakan cenderung chaos, konflik 
sosial baik yang bersifat horizontal maupun vertical menjadi sarapan pagi 
informasi yang suka atau tidak masuk dalam memori kita, tidak terkecuali guru 
maupun peserta didiknya. Semuanya itu, harus direspon secara positif oleh 
guru.  



Bagi guru yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi, semua informasi 
tentang fenomena tersebut data dijadikan sebagai bahan yang mengasikkan 
untuk mengembangkan pemebelajaran yang inovatif, menantang dan 
menyenangkan, tetapi bagi sebagian guru yang memiliki kemampuan rata-rata 
atau bahkan di bawa rata-rata, maka inforamsi tentang fenomena sosial itu tidak 
akan memicu motivasi mereka untuk menjadi agen pembaharuan, akibatnya 
pembelajaran yang dikelolanya hanya semata sebagai ‘pelunasan kewajiban’ 
saja. 

Oleh karena itu, gerakan bukan sekedar program kebijakan peningkatan 
kualitas guru sehingga mampu meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran 
dalam rangka merespon dan mengantisipasi perkembangan sosial yang terjadi 
di lingkungan eksternal sekolah haruslah menjadi suatu keniscayaan, dalam 
wujud gerakan peningkatan dan pengembangan kemampuan professional guru 
yang lebih komprehensif dan holistic serta bermakna dan berdayaguna 
perubahan yang tinggi. 

Landasan sosiologis dalam pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :  
bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 
peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan sistem 
pendidikan di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus sejalan 
dengan Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan daerah ini dibentuk agar 
pemangku kepentingan dan warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu 
menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, 
nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara 
terencana, terarah, dan berkesinambungan.  

Kecenderungan sosiologis masyarakat Jakarta terhadap pendidikan 
sudah cukup baik terlihat dari tingkah laku sosial yang tidak mengabaikan 
pendidikan formal maupun non formal bagi anak, hal ini perlu didukung dengan 
suatu sistem pendidikan  yang di buat oleh pemerintah daerah agar 
kecenderungan sosiologis ini dapat terus ditingkatkan dan memberikan 
kontribusi signifikan bagi pembangunan sumber daya manusia di Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

Dengan karakteristik Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota 
maka  pendidikan difungsikan untuk mengembangkan  kemampuan dan 
membentuk watak masyarakat yang cerdas, bermartabat dan mewujudkan 
kehidupan yang beradab, tujuannya agar dapat mengembangkan potensi 
peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa  kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu 
bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat 
yang demokratis dan bertanggungjawab.  

Untuk dapat mencapai kondisi tersebut maka pendidikan diselenggarakan 
secara profesional, transparan dan akuntabel dan menjadi tanggungjawab 
bersama pemerintah daerah, masyarakat dan peserta didik dalam kesatuan 
yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dalam pembelajaran 
prinsip yang di utamakan adalah pemberdayaan dan pembudayaan secara 
berkelanjutan sepanjang hayat. Menurut Made Pidarta (2001:16) menyebutkan 
bahwa penyelengaraan pendidikan secara adil, demokratis, tidak diskriminatif 
dengan menjunjung hak asasi manusia, agama, budaya yang bhineka, diiringi 
dengan keteladanan,  membangun kemauan, mencerdaskan, mengembangkan 
kreativitas peserta didik, mengembangkan budaya membaca, menulis dan 
berhitung serta memberdayakan seluruh komponen masyarakat dalam 



penyelengaraan dan mutu pelayanan pendidikan. Dengan demikian, Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan sebagai ibukota negara 
memerlukan kepastian hukum dalam mengatur Sistem dan Standar Pendidikan  
untuk daerahnya. 

 

 

C. Landasan Yuridis 
Indonesia sebagai negara hukum, dalam melaksanakan  kegiatan 

pendidikan harus memiliki dasar hukum yaitu peraturan perundangan yang 
relevan untuk mengatur dan mengarahkan menyelenggarakan pendidikan 
nasional.  Demikian pula Satjipto Rahardjo (2001:42) menyatakan dengan 
pembentukan peraturan daerah diperlukan landasan yuridis, adapun yang 
dimaksud landasan yuridis adalah seperangkat konsep peraturan perundangan  
yang menjadi titik tolak atau dasar hukum atau legalitas  dari peraturan hukum 
yang lebih tinggi untuk dibentuknya suatu peraturan. Sistem Pendidikan 
Nasional sebagai sekumpulan komponen terpadu yang saling berkaitan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional menjadi rujukan dan tidak dapat 
terpisah dengan penyelengaraan pendidikan di daerah seperti Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah nenjadi 
karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak pada 
cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan. Parameter kualitas 
pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu 
berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama 
Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara 
terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang 
dapat dipertanggung-jawabkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) 
agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga 
memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global. 

Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah 
berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. Untuk mengantisipasi serta 
merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu ditetapkan peraturan 
perundang-undangan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan 
yang responsif untuk memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan 
nasional. 

Merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam mengusahakan 
dan menyelenggarakan suatu sistem dan standar pendidikan di daerah yang 
mengacu pada Sistem dan Standar Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan di 
lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus sejalan dengan 
Sistem Pendidikan Nasional dan harus mampu menjamin pemerataan 
kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi 
manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan 
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan 
pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. 

Bahwa, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem 
Pendidikan, sudah tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu 
disempurnakan agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta Peraturan Perundang-
undangan lain sebagai turunannya. Ada beberapa dasar yuridis yang tidak 



relevan lagi dan tidak terkait secara langsung,  tidak lagi digunakan sebagai 
dasar hukum pembentukan peraturan daerah yang baru, sehingga tidak perlu 
dicantumkan. Akan tetapi ada pula peraturan yang kami usulkan sebagai dasar 
hukum karena relevansinya sangat erat dengan peraturan daerah yang akan 
dibentuk. 

Ada sebelas (11) peraturan dalam bentuk UU yang relevan  dan dapat 
menjadi titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan di Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut :  
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi 

Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3878); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4744) 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3890) 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4279); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor  4286) 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4301) 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4586) 

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82) 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158) 



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah Perpu Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246), dan diubah 
kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) 

Peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah ada 
sepuluh (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia menjadi landasan yuridis 
pada peraturan daerah ini, yaitu : 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952) 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4014) 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5410) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578). 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2008  Nomor  90) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2008  Nomor  91) 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4941) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi 
Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan 
Kehormatan Profesor. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 85) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan 



Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112). 

Adapun Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang menjadi landasan 
yuridis pembentukan Peraturan Daerah Sistem Pendidikan Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan), dengan rinciaan; 1 
(satu ) Peraturan Presiden, 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan 26 
(dua pulu tujuh) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (d/h  Menteri 
Pendidikan Nasional). yaitu sebagai berikut : 

1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 199). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri, terdiri atas ; 
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036). 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (d/h. Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional) terdiri atas;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Standar Kepala Sekolah/Madrasah. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang  
Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan 
Menengah. 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang 
Standar Penilaian Pendidikan, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar 
Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
897). 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 
(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), 
Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang  
Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang  
Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah 



12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang  
Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah 

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang  
Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah. 

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang  
Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor. 

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang  
Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah 
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan(SMK/MAK). 

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang 
Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan. 

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 40 Tahun 
2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan 

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 41 Tahun 
2009 tentang Standar kualifikasi pembimbing pada Kursus dan Pelatihan 

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 42 Tahun 
2009 tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan 

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 43 Tahun 
2009 Standar Tenaga administrasi pendidikan pada program Paket A, Paket 
B, dan Paket C 

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 
2009 Standar Pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan 
Paket C 

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang 
Pendidikan Anak Usia Dini. 

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 

24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang  
Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 
Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 
(SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa 
(SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLBb), Dan Sekolah 
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). 

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang 
Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki 
Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa 

26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang 
Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pendidikan 

27. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah,(Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 954)  

https://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2009/06/No-40-Tahun-2009.pdf
https://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2009/06/No-40-Tahun-2009.pdf
https://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2009/06/No-41-Tahun-2009.pdf
https://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2009/06/No-41-Tahun-2009.pdf
https://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2009/06/No-42-Tahun-2009.pdf
https://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2009/06/No-42-Tahun-2009.pdf
https://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2009/06/No-43-Tahun-2009.pdf
https://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2009/06/No-43-Tahun-2009.pdf
https://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2009/06/Nomor-44-Tahun-2009.pdf
https://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2009/06/Nomor-44-Tahun-2009.pdf


28. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, ,(Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 955) 

29. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang 
Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Peraturan Daerah Provinsi  Daerah Khusus Ibukota Jakarta digunakan 
pula sebagai landasan yuridis karena  relevan dengan peraturan daerah yang 
akan dibentuk. Adapun Peraturan Daerah yang menjadi landasan yuridis 
sebanyak enam (6) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
adalah sebagai berikut : 
1. Peraturah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 

2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72); 

2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007  Nomor 5); 

3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 10 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10) 

4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7) 

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2013 (Lembaran Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1). 

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010  Nomor 2); 

 Adapun beberapa dasar yuridis pada peraturan daerah yang lalu, dan 
dipandang tidak relevan, sehingga tidak digunakan lagi sebagai dasar yuridis 
penyusunan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 
dan Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional, adalah sebagai berikut : 
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3886) 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168, 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 2) 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4235) 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355) 



5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4438) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok 
Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276) 

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 
2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  VII 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukan berkenaan dengan 
manajemen sistem pendidikan, mutu dan standar nasional pendidikan terkait 
dengan tujuan penyusunan naskah kajian akademik sistem dan manajemen 
pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 

1. Terkait dengan sistem, pendidikan sebagai suatu sistem dimana di dalamnya 
terdapat komponen-komponen yang saling terkait dan saling mempengaruhi 
kinerja sistem secara keseluruhan dalam memproduksi hasil pendidikan 
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Masing-masing komponen 
tersebut merupakan satu sistem sendiri dengan ciri karakteristik tersendiri, 
baik dilihat dari dimensi manajemen, dimensi bidang pendidikan, maupun  
dimensi ruang lingkupnya. Oleh karena itu, pemecahan masalah yang 
berkenaan dengan dunia pendidikan harus mempertimbangkan semua 
dimensi termasuk aspek-aspek di dalamnya. Artinya harus bersifat 
komprehensif-integratif, penyelesaian secara parsial akan berdampak pada 
sistem (komponen) lainnya. 

2. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang 
saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 
Pendidikan sebagai suatu sistem di dalamnya terdapat berbagai bidang 
sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional. Setiap bidang memiliki 
dan melaksanakan fungsi manajemen, secara garis besarnya antara lain 
meliputi : perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.  

3. Manajemen pendidikan sebagai seni dan ilmu untuk mengelola sumber daya 
pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, produktif 
dan akuntabel, dalam bidang-bidang 1) Pengelolaan satuan pendidikan, (2) 
Kurikulum, (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (4) Peserta Didik, (5) 
Sarana dan Prasarana Pendidikan, (6) Pembiayaan Pendidikan, dan (7) 
Peran Serta Masyarakat. 

4. Terkait dengan masalah mutu pendidikan, dapat disimpulkan bahwa mutu 
pendidikan adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan 
yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan di dalam rencana strategisnya, 
atau kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan. Dan Jaminan mutu 
adalah keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari sistem untuk 
memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan selalu 
konsisten sesuai dengan yang direncanakan/ dijanjikan. Dalam jaminan mutu 
terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan 
pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh 
stakeholders memperoleh kepuasan. 

5. Sistem Jaminan Mutu yang relevan dengan kondisi wilayah Provinsi DKI 
Jakarta setidaknya harus  mencakup : standar akademik, mutu 



pembelajaran, mutu dukungan pelayanan, tingkat pencapaian peserta didik, 
mutu pengembangan dan konsultasi, dan tingkat kepuasan stake holders. 

6. Dengan MBS (manajemen berbasis sekolah), pemecahan masalah internal 
sekolah, menyangkut proses pembelajaran dan sumberdaya pendukung-nya 
cukup dibicarakan pada tingkat sekolah dengan masyarakatnya, sehingga 
tidak perlu diangkat ke tingkat pemerintah (pusat dan daerah). Tugas 
pemerintah, memberikan fasilitasi dan bantuan manakala sekolah menemui 
jalan buntu. Fasilitasi bisa berbentuk capacity building, bantuan teknis 
pembelajaran atau manajerial, subsidi bantuan sumberdaya, serta 
pengendalian mutu pendidikan.  

7. Terkait standar nasional pendidikan (SNP) sebagai kriteria minimal tentang 
sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, maka oleh karena itu, 8 (delapan) SNP harus dijadikan sebagai 
dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan pengendalian 
pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. 

8. Terkait dengan masalah perubahan, perubahan terjadi pada judul, 
pertimbangan yuridis, sruktur dan sistematika, dan substansi dari pasal-
pasal, ada yang dihilangkan karena tidak relevan lagi, ada penambahan, dan 
ada perubahan pada redaksi substansi pasal.  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas dan sejalan 
dengan hasil kajian ini, dapat direkomendasikan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan penyusunan naskah rancangan peraturan Daerah 
Provinsi DKI Jakarta tentang penyelenggaraan dan pengelolaan sistem 
pendidikan di Daerah Provinsi DKI Jakarta, sebagai pengganti Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, mempertimbangkan dan 
menjadi dasar bagi penyusunan naskah rancangan Peraturan Daerah (legal 
drafting) dimaksud. 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan terintegrasi, 
sehingga memungkinkan kinerja pendidikan DKI Jakarta yang lebih bermutu dan 
bermartabat, direkomendasikan juga, agar DPRD sebagai pemegang kekuasaan 
legislasi lebih melibatkan partisipasi masyarakat Jakarta, khususnya yang 
berkepentingan langsung dengan dunia pendidikan  dalam proses 
pembahasannya, disebabkan karena produk legislasi ini bukan hanya untuk 
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan saja, tetapi 
jauh lebih menyentuh kepentingan masyarakat DKI Jakarta dalam membangun 
dan mengembangkan dirinya agar lebih bermartabat. 
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BAB IV 

MANAJEMEN DAN SISTEM PENDIDIKAN  



 

A. Manajemen Pendidikan 

'Manajemen', bila diterapkan pada proses, memunculkan dalam pikiran 
berbagai gambar kerja manajerial. Manajemen dapat dipandang sebagai ilmu atau 
sebagai seni. Citra manajemen sebagai ilmu didasarkan pada pandangan bahwa 
para ahli telah mengumpulkan konsep-konsep dasaryang berbeda dari pengetahuan 
tentang manajemen (distinct body of knowledge about management) yang jika 
dipelajari dan diterapkan, dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Pandangan ini 
mengasumsikan bahwa orang dapat dilatih untuk menjadi SDM efektif. Teori 
manajemen klasik berangkat untuk mengembangkan 'ilmu manajemen' di mana 
manajemen didefinisikan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, memimpin, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan. Dalam konsepsi klasik, manajemen 
dianggap sebagai terutama berkaitan dengan urusan internal.  

Dari perspektif manajemen menekankan bahwa organisasi adalah miniatur 
masyarakat purposive dan, dengan demikian, kekuasaan dan politik meresap di 
semua organisasi kerja. Dengan kekuatan,dalam arti kapasitas seorang individu 
untuk mempengaruhi orang lain. Politik organisasi mengacu pada kegiatan-kegiatan 
yang tidak diperlukan sebagai bagian dari peran formal seorang manajer, tetapi lebih 
pada pengaruh, atau upaya untuk mempengaruhi, distribusi sumber daya untuk 
tujuan mempromosikan tujuan pribadi. Robbins menegaskan bahwa 'Politik dalam 
organisasi hanyalah sebuah fakta kehidupan. Mereka yang gagal untuk mengakui 
perilaku politik mengabaikan kenyataan bahwa organisasi adalah sistem politik' 
(Robbins,1991 ; 415). Sementara itu Alvesson dan Willmott (1996) mengamati 
dalam studi kritis manajemen mereka, menyatakan bahwa kualitas politik dari 
praktek manajemen adalah 'ditolak' atau 'diremehkan'. Para penulis menambahkan 
bahwa meskipun manajer individu secara pribadi mungkin mempertanyakan nilai 
moral dan integritas dari tindakan mereka. Banyak energi manajerial dan aktivitas 
terkait dengan arena politik di mana individu memanipulasi, bersaing dan bekerja 
sama dalam organisasi (cabals and alliances) (Mintzberg, 1983). 

Gambaran alternatif aktivitas manajerial untuk melihat manajemen sebagai 
seni. Ini berarti bahwa kemampuan manajerial dan kesuksesan tergantung pada 
sifat-sifat seperti kecerdasan, karisma, ketegasan, antusiasme, dominasi integritas, 
dan kepercayaan diri. Implikasi praktis dari ini cukup berbeda denganpendekatan 
'manajemen sebagai ilmu'. Jika manajemen disamakan dengan ciri-ciri spesifik yang 
terkait dengan gaya kepemimpinan yang sukses, akan memberikan dasar untuk 
memilih 'secara  benar dan tepat' individu untuk posisi manajerial dalam organisasi. 
Keterampilan manajerial dapat dikembangkan tetapi tidak dapat diperoleh dengan 
menghadiri sekolah bisnis saja. 

Dalam mencari arti dari manajemen, studi etnografi Watson (1994 : 223 ) 
yang memfokuskan perhatian pada bagaimana manajer membentuk baik diri mereka 
sendiri dan bawahan mereka melalui mengkomunikasikan nilai-nilai yang akan 
dibagi di seluruh organisasi. Dia berpendapat bahwa ‘manajemen secara inheren 
dengan kegiatan sosial dan moral, serta interaksi sosial manusia’. Hal ini 
membutuhkan kemampuan untuk menafsirkan pikiran dan keinginan orang lain - 
baik para karyawan, pelanggan, pesaing atau apa pun dan fasilitas untuk 
membentuk makna, nilai dan komitmen manusia. 



Mungkin cara yang paling masuk akal untuk mendekati perdebatan tentang 
apa itu manajemen adalah dengan menempatkan ‘manajemen’ sebagai seni atau 
ilmu dan pada saat yang sama juga terkait dengan perilaku politik dan kontrol. 

Manajemen pendidikan sebagai seni dan ilmu untuk mengelola sumber daya 
pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, secara produktif 
dan akuntabel. Untuk lebih memahami secara utuh tentang manajemen pendidikan 
dari 3 (dimensi) pendekatan yakni dimensi manajemen, dimensi bidang pendidikan, 
dan dimensi ruang lingkup manajemen pendidikan dalam arti sempit. 

Pada dimensi manajemen, ruang lingkup pembahasannya akan meliputi 
masalah fungsi manajemen, model manajemen, dan kepemimpinan dalam 
manajemen.  

Berkenaan dengan fungsi manajemen yang merupakan elemen-elemen 
dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan 
dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan 
secara efektif dan efisien. Banyak pakar yang mengemukakan berbeda satu dengan 
lainnya, misalnya George R. Terry, mengemukakan ada empat yaitu ‘planning, 
organizing, actuating and controlling’. Luther Gullick menyebutkan ada tujuh yaitu 
‘planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting’, 
Hersey and Blanchard, menyebutkan empat yaitu ‘planning, organizing, motivating 

and controlling’. Fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan 
antara lain meliputi fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan atau pengorganisasian, 
pengawasan dan pengendalian, dan termasuk fungsi pelaporan. Husaini (2003:44) : 
mengutip Mc Farlan (1974) menyebutkan; Planning, Organizing, Controllling. Terry 
(1960); Planning, Organizing, Actualizing, and Controllling. Newman (1963) ; 
Planning, Organizing, Assembling of resources, Directing, and Controllling. Koonts & 
O’Donnel (1968) ; Planning, Organizing, Staffing, Directing, and Controllling. Dan 
Stoner & Freeman (1996) menyebutkan ;  Planning, Organizing,Leading, and 
Controllling.  

Berkenaan dengan model manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan 
dikenal ada school based management (manajemen berbasis sekolah), total quality 
management (manajemen mutu terpadu), strategic management (manajemen 
stratejik), balance scorecard management (dimaksudkan untuk mengukur kinerja 
organisasi), quality assurance management (manajemen penjaminan mutu), 
technology based management (manajemen berbasis teknologi), dan masih banyak 
lagi model-model manajemen yang perna dikenal dalam dunia pendidikan, dan 
akhir-akhir ini dunia pendidikan juga mulai ramah dengan e-management berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi, misalnya dalam hal pembelajaran dan evaluasi 
belajar, penerimaan peserta didik baru, uji kompetensi bagi guru dan kepala 
sekolah. Pemanfaatan model manajemen sangat dipengaruhi oleh perkembangan 
sains dan teknologi. Elemen ketiga dari dimensi manajemen adalah masalah 
kepemimpinan, yang mengungkapkan berkaitan dengan model dan tipe 
kepemimpinan, gaya kepemimpinan, fungsi-fungsi kepemimpinan dan keterampinan 
kepemimpinan. 

Berkenaan dengan bidang-bidang pendidikan dalam cakupan majemen 
pendidikan meliputi : (a). manajemen program pendidikan, termasuk di dalamnya 
adalah manajemen kurikulum, ko dan ekstra kurikuler, pembelajaran dan program 
khusus, bimbingan dan konseling, dan evaluasi, (b) manajemen penelitian dan 
pengembangan, yang meliputi bidang dan program penelitian, personil dan stake 
holder, dan pemanfaatan hasil, (c) manajemen pengabdian dan layanan 
masyarakat, (d) manajemen personil kependidikan, (e) manajemen sarana dan 



prasarana pendidikan, (f) manajemen kesiswaan, (g) manajemen keuangan 
(pendanaan dan pembiayaan pendidikan), dan (g) manajemen sistem informasi. 

Sementara dari sisi dimensi lingkup manajemen pendidikan, yang 
membahas tentang ke-luas-an dan kedalaman, ada 3 level yakni, (a) mikro, 
membicarakan manajemen pendidikan pada level kelas, satuan pendidikan, program 
studi/jurusan, fakultas, dan perguruan tinggi. (b) meso, membahas tentang jalur, 
jenjang, dan jenis pendidikan, dan (c) makro, tentang factor internal (komponen 
pendidikan) dan eksternal (geografis, demografis, social-budaya, ekonomi, politik, 
dan agama). Mengingat cukup luas dan kompleksnya masalah manajemen 
pendidikan, maka pembahasan dalam tulisan lebih difokuskan pada sekolah/satuan 
pendidikan, dalam arti manajemen pendidikan di sekolah/satuan pendidikan. 

Pendidikan sebagai suatu sistem di dalamnya terdapat berbagai bidang 
sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional. Setiap bidang memiliki dan 
melaksanakan fungsi manajemen, secara garis besarnya antara lain meliputi : 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Bidang-bidang manajemen 
pendidikan itu meliputi :  
1. Manajemen pengelolaan satuan pendidikan 
2. manajemen program, termasuk di dalamnya, kurikulum dan pembelajaran, 

standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian 
pendidikan yang merupakan elemen dari standar nasional pendidikan,  

3. manajemen kesiswaan, yang meliputi antara lain, kriteria calon siswa baru, 
penerimaan siswa baru, orientasi siswa baru, layanan kesiswaan, layanan 
bimbingan dan konseling, kegiatan ko dan ekstra kurikuler, pembinaan prestasi 
unggulan, dan pelacakan terhadap lulusan (alumni).  

4. manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang didasarkan pada standar 
sarana dan prasarana pendidikan, yang meliputi infra struktur pendidikan, 
gedung dan perabot, fasilitas belajar dan kantor, laboratorium, perpustakaan, 
bengkel, unit produksi, dan fasilitas pengembangan minat, bakat dan prestasi 
siswa.  

5. manajemen biaya, yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran anggaran, 
serta sumber-sumber pendapatan sekolah, pembiayaan pendidikan setidaknya 
terdiri atas biaya investasi, biaya operasional personil, biaya operasional non 
personil, dan biaya peserta didik.  

6. manajemen pendidik dan tenaga kependidikan (manajemen personil/SDM), 
yang meliputi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga administrasi 
sekolah, pustakawan, laboran, serta tenaga birokrasi dan struktural pendidikan.  

7. manajemen sistem informasi, yang meliputi hardware, software, content dan 
substansi informasi yang diperlukan, dan jejaring kerja, dan 

8. manajemen kerja sama, yang meliputi peran serta masyarakat dan kimitraan 
sekolah yang berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan 
sekolah. 

Secara spesifik, dari tujuh butir bidang manajemen pendidikan tersebut di 
atas akan dibahas lebih lanjut yang diklasifikasikan mulai dari : (1) Pengelolaan 
satuan pendidikan, (2) Kurikulum, (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (4) 
Peserta Didik, (5) Sarana dan Prasarana Pendidikan, (6) Pembiayaan Pendidikan, 
dan (7) Peran Serta Masyarakat. 

B. Bidang-Bidang Manajemen Pendidikan 

1. Manjemen Pengelolaan Satuan Pendidikan 



Sekolah yang dalam bahasa perundang-undangan berkenaan dengan sistem 
pendidikan nasional disebut juga dengan satuan pendidikan formal. Sistem 
pendidikan nasional mengatur dan membicarakan hal yang berkenaan dengan 
ruang lingkup manajemen pendidikan untuk semua komponen pada ; (1). semua 
Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat 
saling melengkapi dan memperkaya, (2).  Semua Jenjang pendidikan formal terdiri 
atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dan (3). semua 
Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, 
keagamaan, dan khusus. Jenis satuan pendidikan formal lebih lanjut disebutkan 
meliputi pada jenjang ; (a). Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan 
madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah 
pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat, 
(b). Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah 
aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan 
(MAK), atau bentuk lain yang sederajat, (c). Pendidikan tinggi merupakan jenjang 
pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan 
diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh 
perguruan tinggi, yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, 
atau universitas. 

Ketentuan pasal 49 ayat 1, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menegaskan bahwa : ‘pengelolaan 
satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan 
menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar 
dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi’, lebih 
lanjut ditegaskan pada ayat 2 pasal yang sama, bahwa pengelolaan satuan 
pendidikan didasarkan pada prinsip : 
a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak 

mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan 
pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu 
layanan satuan pendidikan; 

b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk 
mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku 
kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 

c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan 
layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional 
Pendidikan secara berkelanjutan; 

d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan 
informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan standar pelaporan yang 

e. berlaku kepada pemangku kepentingan; dan 
f. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon 

peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian. 
Ruang lingkup manajemen sekolah/satuan pendidikan sebagai salah satu 

sub sistem dari sistem pendidikan nasional pada dasarnya mempunyai pemaknaan 
yang sama dengan manajemen pendidikan. Hanya saja, manajemen pendidikan 
jangkauannya lebih luas. Dengan kata lain, manajemen sekolah adalah manajemen 
pendidikan dalam arti sempit. Sebagaimana disebutkan oleh Mulyasa (2011:39) 



bahwa manajemen sekolah adalah penerapan manajemen pendidikan dalam satu 
organisasi sekolah sebagai salah satu komponen sub sistem pendidikan yang 
berlaku.  

Sesuai dengan fungsinya, sekolah/satuan pendidikan sebagai lembaga 
pendidikan yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam 
mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bidang kegiatan 
yang dikelola di sekolah meliputi ; bidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan 
pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan 
dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, serta peranserta masyarakat dan 
kemitraan sekolah/satuan pendidikan. 

Husaini (2003) mengatakan bahwa ‘manajemen sekolah meliputi (1) 
perencanaan program sekolah, (2) pelaksanaan rencana kerja sekolah, (3) 
kepemimpinan sekolah, (4) pengawasan dan evaluasi, dan (5) sistema informasi 
manjemen sekolah’. Sementara itu, Mulyasa (2011) lebih memfokuskan pada model 
manajemen berbasis sekolah (MBS) yang meliputi; ‘manajemen kurikulum dan 
program pengajaran, manajemen tenaga kependidikan, manjemen kesiswaan, 
manajemen keuangan dan pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana 
pendidikan, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, dan manajemen 
layanan khusus’. Perbedaan tersebut lebih disebabkan pada cara pandang dan cara 
menganalisisnya. Husaini lebih menekankan pada pembahasan tentang fungsi 
manajemen yang diterapkan di sekolah dengan memasukan bidang garapan 
sekolah atau kompenen sekolah pada setiap fungsi manajemennya, sedangkan 
Mulyasa pembahasan fungsi manajemen sudah terintegrasi secara langsung pada 
setiap bidang garapan sekolah atau kompenen sekolah, dengan demikian tidak 
terdapat perbedaan secara substansial tidak terlalu menonjol dan dikedepankan 
dalam tulisan ini. 

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (d/h. Kementerian 
Pendidikan Nasional) merumuskan manajemen sekolah dalam Permendiknas 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan (lihat uraiannya pada Standar 
Nasional Pendidikan).  

2. Manajemen Kurikulum 

Menurut Nana Saodih Sukmadinata (2007) Kurikulum dapat dilihat dari 3 
(tiga) konsep, yakni, kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan 
kurikulum sebagai bidang studi/mata pelajaran.  

Sebagai substansi, kurikulum dipandang sebagai rencana kegiatan 
pembelajaran peserta didik di sekolah, menunjuk pada dokumen yang berisi 
rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu pembelajaran, 
bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, alokasi waktu yang dibutuhkan, dan 
penilaian. Dokumen tertulis tersebut merupakan hasil kesepakatan antara perumus 
kurikulum dengan pemegang kebijakan di bidang pendidikan (pemerintah) dan 
masyarakat.  

Sebagai sistem, kurikulum dipandang sebagai bagian dari sistem 
persekolahan, sistem pendidikan, dan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum 
mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja penyusunan kurikulum, 
melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem 



kurikulum adalah bagaimana tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem 
kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis.  

Sebagai bidang studi/mata pelajaran, tujuan kurikulum adalah 
mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum, dengan mempelajari 
konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi kepustakaan dan berbagai 
penelitian dan percobaan, untuk mendapatkan hal-hal baru yang dapat memperkaya 
dan memperkuat bidang studi kurikulum. 

Implementasi manajemen kurikulum yang menurut Audrey Nicholls & 
S.Howard Nichools  (dalam Oemar Hamalik : 2008) disebutkan sebagai curriculum 
development adalah the planning of learning opportunities intendent to bring about 
cetain desered in pupils, and assesment of the extent to wich these changes have 
taken place, bahwa pengembangan kurikulum itu adalah perencanaan kesempatan-
kesempatan belajar untuk membawa peserta didik ke arah perubahan-perubahan 
yang diinginkan dan menilai sampai dimana perubahan-perubahan itu telah terjadi 
pada diri peserta didik. Lebih lanjut disebutkan bahwa kesempatan belajar (learning 
opportunities) adalah menjelaskan pada hubungan yang telah direncanakan dan 
terkontrol antara guru, peserta didik, bahan peralatan, dan lingkungan dimana 
belajar yang diinginkan diharapkan terjadi. Dengan demikian semua kesempatan 
belajar yang direncanakan oleh guru untuk peserta didiknya, sesungguhnya adalah 
kurikulum itu sendiri. 

Oleh karena itu, implementasi manajemen kurikulum pada dasarnya adalah 
suatu proses siklus yang tidak pernah berakhir, yang unsur-unsur dari siklus itu 
terdiri dari : (1). Tujuan; mempelajari dan menggambarkan semua sumber 
pengetahuan dan pertimbangan tentang tujuan-tujuan pengajaran, baik yang 
berkenaan dengan mata pelajaran, maupun kurikulum secara menyeluruh. (2). 
Metode dan material; mengembangkan dan mencoba menggunakan metode-
metode dan material sekolah untuk menacapai tujuan-tujuan tersebut yang serasi 
menurut pertimbangan guru. (3). Penilaian; menilai keberhasilan pekerjaan yang 
telah dikembangkan itu daam hubungan dengan tujuan, dan bila mengembangkan 
tujuan-tujuan baru, dan (4). Balikan (feedback); umpan balik dari semua pengalaman 
yang telah diperoleh yang pada gilirannya menjadi titik tolak bagi studi selanjutnya. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa apa dikemukakan oleh 
Audrey Nicholls & S.Howard Nichools tersebut di atas bahwa, dalam 
mengimplementasikan kurikulum otonomi sepenuhnya diserahkan kepada guru, 
karena guru yang lebih tahu tentang apa-apa yang menjadi kebutuhan peserta 
didiknya, kewajiban guru untuk seluas-luasnya memberi kesemapatan belajar 
kepada peserta didiknya untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru 
yang dibutuhkan peserta didiknya, dengan mengembangakan berbagai metode yang 
relevan dan memanfaatkan semua material yang dibutuhkan untuk itu. Namun guru 
juga tetap berkewajiban untuk melakukan kontrol atas kemajuan-kemajuan yang 
telah berhasi dicapai peserta didiknya, dengan tetap berpedoman tuntutan 
kebutuhan lingkungan dan budaya masyarakat sekitarnya, termasuk kebijakan 
pemerintah,  sekaligus dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk lebih 
memperkaya guru dalam rangka pengembangan kurikulum lebih lanjut. 

BSNP (2007) mengacu pada UU No. 23 Tahun 2003 dan PP 19 Tahun 2005 
menyebutkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan-bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 
Selanjutnya disebutkan bahwa kurikulum operasional disusun oleh masing-masing 
sekolah yang memuat tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan 



muatan kurikulum, kalender pendidikan, dan silabus. Pengembangannya oleh guru-
guru di sekolah harus berdasarkan prinsip-prinsip : (1) berpusat pada potensi, 
perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (2) 
beragam dan terpadu, (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni, (4) relevan dengan kebutuhan hidup, (5) menyeluruh dan 
berkesiambungan, (6) belajar sepanjang hayat, dan (7) seimbang antara 
kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 

Disamping 7 (tujuh) prinsip dasar tersebut di atas, guru-guru juga 
diharapkan memperhatikan dan mempetimbangkan hal-hal yang perlu diacu dalam 
mengembangkan kurikulum pembelajaran, yakni : (1). peningkatan iman dan takwa 
serta akhlak mulia, (2), peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan 
tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik, (3). Keragaman potensi dan 
karakteristik daerah dan lingkungan, (4), tuntutan pembangunan daerah dan 
nasional, (5), tuntutan dunia kerja, (6), agama, (7), dinamika perkembangan global, 
(8), persatuan nasional dan nilai-nilai kebngsaan, (9), kondisi sosial budaya 
masyarakat setempat, (10), kesetaraan gender, dan (11), karakteristik satuan 
pendidikan. 

Sementara, dalam hal pengembangan silabus sebagai rencana 
pembelajaran yang berisikan standar kompetensi, kompetensi dasar, materi/pokok 
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk 
penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar, disusun harus 
memperhatikan dan berpedoman pada kaidah-kaidah: ilmiah, relevan, sistematis, 
konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Agar silabus 
dapat dioperasionalisasikan secara fungsional, guru berkewajiban lebih lanjut 
mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kompetensi yang 
akan dilaksanakan dalam satu atau sampai dengan tiga pertemuan tatap muka 
kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya sendiri dirancang untuk 
mewujudkan suasana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang 
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 
dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Ini sejalan dengan tuntutan 
terhadap guru profesional sebagaimana dimaksudkan ketentuan UU No. 14 Tahun 
2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (1), menyebutkan : merencanakan 
pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan 
mengevaluasi hasil pembelajaran; dan ayat (2), meningkatkan dan mengembangkan 
kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;  

Secara operasional, kegiatan guru berkenaan dengan pengembangan 
kurikulum (pembelajaran) dan sistem penilaian di dalam kelas yang diampunya 
meliputi : (1), perencanaan program kegiatan pembelajaran, (2), pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran, (3), penilaian dan analisis hasil pembelajaran, dan (4), 
perencanaan dan pelaksanaan program tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan). 

Pada setiap tahapan kegiatan tersebut setiap guru dituntut memiliki 
keterampilan-keteramilan tertentu sebagai berikut : 
a. Keterampilan dalam perencanaan program kegiatan pembelajaran;  

a.1. Keterampilan menganalisis dan menetapkan kriteria ketuntasan minimal.  
a.2. Keterampilan merumuskan indikator pencapaian kompetensi dan 

merumuskan tujuan pembelajaran.  
a.3. Keterampilan mengembangkan bahan / materi pembelajaran.  
a.4. Keterampilan menetapkan pendekatan dan metode pembelajaran.  



a.5. Keterampilan merancang langkah2 kegiatan pembelajaran dan menetapkan 
alokasi waktu untuk setiap tahapan kegiatan. 

a.6. Keterampilan memilih alat dan media pembelajaran.  
b. Keterampilan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 

b.1. Keterampilan Bertanya (Questioning skills).  
b.2. Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills).  
b.3. Keterampilan Mengadakan Variasi (variation skills ).  
b.4. Keterampilan Menjelaskan (Explaning skills). 
b.5. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran (Set Induction and Closure 

Skills).  
b.6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil.  
b.7. Keterampilan Mengelola Kelas/Pembelajaran.  
b.8. Keterampilan Pembelajaran Perseorangan.  

c. Keterampilan dalam penilaian dan analisis hasil pembelajaran;  
c.1. Keterampilan memilih dan menetapkan jenis penilaian.  
c.2. Keterampilan menyusun dan mengembangkan alat penilaian.  
c.3. Keterampilan merumuskan indikator penilaian.  
c.4. Keterampilan menulis soal sesuai dengan kaidah penulisan soal. 
c.5. Keterampilan mengolah dan menganalisis data hasil penilaian. 

d. Keterampilan dalam pelaksanaan program tindak lanjut (perbaikan dan 
pengayaan) pada dasarnya hanya merupakan pengulangan dan penajaman pada 
ketiga kelompok keterampilan tersebut di atas, dan ditambah jenis keterampilan 
berikut; 
d.1. Keterampilan mengidentifikasi masalah dari hasil analisis hasil penilaian. 
d.2. Keterampilan memilih pendekatan untuk program tindak lanjut. 
d.3. Keterampilan menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut. 

Berkenaan dengan itu, maka tanpa : (1) intervensi dan dukungan yang kuat 
dari birokrasi pendidikan dalam meningkatkan kapasitas kemampuan profesional 
guru secara komprehensif, terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan, (2) dukungan 
akan ketersediaan sumber daya pembelajaran yang relevan, dan (3) yang tidak 
kalah pentingnya, adalah kejujuran guru akan kekurangan/kelemahannya untuk 
dijadikan dasar dalam memicu dan memacu komitmen dan integritas dirinya sebagai 
“guru yang menjadi pelayan” bagi peserta didiknya, maka akan sangat sulit kita 
mengharapkan peningkatan mutu yang signifikan dalam dunia pendidikan. 

3. Manajamen Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Untuk lebih mendalami pemahaman tentang konsep manajemen personil, 
perlu menjawab pertanyaan yang cukup mendasar apakah sama atau ada 
perbedaan antara manajemen personil (MP) dengan manajemen SDM (MSDM) ?, 
Bratton dan Gold (1999 : 26) menyebutkan bahwa: 

“This review of some of the critical literature on HRM suggests that while 
similarities exist between the normative HRM models, whether US (for example Beer 
et al.) or British (for example Guest) and those of personnel management, there is a 
qualitative difference between HRM and traditional personnel management”  

Bahwa antara MSDM dan MP ada sisi persamaannya, namun secara 
kualitatif sekaligus ada perbedaannya. Ada empat alasan yang mendasarinya yakni : 
(1). bahwa bagian dari proses manajemen berlabel MSDM adalah, paling tidak 
secara teori, diintegrasikan ke dalam perencanaan strategis, seperti Hendry dan 
Pettigrew (1990 : 36) menyatakan, 'adalah karakter strategis MSDM memang sangat 
khas'. (2). model MSDM menekankan pentingnya 'kepemimpinan transformasional' 



(Tichy dan Devanna, 1986) dalam organisasi kerja. Tujuan dari kepemimpinan 
adalah untuk menciptakan sebuah 'visi' dan lingkungan kerja yang menghasilkan 
komitmen pekerja, inovasi, perubahan dan 'pembaruan diri' (self-renewell) pada 
semua tingkat organisasi. Pada sebahagian besar modelMSDMmemberikan 
tanggung jawab utama untuk kepemimpinan budaya organisasi. (3). peran 
manajemen lini diberikan penekanan yang berbeda di dalam MSDM; stres jauh lebih 
besar ditempatkan pada tanggung jawab manajer lini "koordinasi dan mengarahkan 
semua sumber daya, untuk menghasilkan komitmen bawahan dan antusias untuk 
berinovasi. Dengan kata lain, MSDM terlalu penting untuk keberhasilan organisai 
untuk diserahkan kepada spesialis SDM (PM), dan(4) paradigma baru MSDM secara 
implisit dan eksplisit menekankan pentingnya pembelajaran di tempat kerja pada 
tingkat individu dan organisasi sehingga inovasi dan adaptasi menjadi 'sistemik' (Bir 
dan Eisenstat, dalam Fombrun,et. al, 1984). 

MSDM sebagai suatu defenisi yang utuh, secara sederhana dapat dijelaskan 
dari dua konsep dasar, yakni ‘manajemen’ dan ‘SDM’. Orang-orang dalam 
organisasi kerja, telah dianugerahi Sang Khalik dengan berbagai kemampuan, bakat 
dan sikap, pengaruh produktivitas, kualitas dan profitabilitas. Orang mengatur 
strategi dan tujuan, desain sistem kerja, menghasilkan barang dan jasa, memantau 
kualitas, mengalokasikan sumber daya keuangan, dan pasar produk dan jasa. 
Individu, oleh karena itu, menjadi 'SDM’ berdasarkan peran mereka dalam 
organisasi kerja. Peran kerja didefinisikan dan dijelaskan dengan cara yang 
dirancang untuk memaksimalkan kontribusi khusus karyawan untuk mencapai tujuan 
organisasi. 

Secara teori, pengelolaan orang tidak terlalu berbeda dengan pengelolaan 
sumber daya organisasi lainnya. Dalam prakteknya, apa yang membuatnya berbeda 
adalah sifat dari narasumber. Di satu sisi memandang manusia memiliki sumber 
daya kreatif dan perilaku yang kompleks, yang dipengaruhi oleh beragam faktor 
yang berasal baik dari individu itu sendiri atau lingkungan sekitarnya. Teori perilaku 
organisasi, misalnya, menunjukkan bahwa perilaku dan kinerja dari 'SDM adalah 
fungsi dari setidaknya empat variabel: kemampuan, motivasi, peran persepsi dan 
situasional kontinjensi (McShane, 1995). Pada sisi lain menekankan sifat dari 
masalah hubungan kerja: dua masalah yang saling terkait dari 'kontrol' dan 
'komitmen' (Watson, 1986).  

SDM berbeda dari sumber daya lain, sebagian karena orang diberkahi 
dengan berbagai tingkat kemampuan (termasuk bakat, keterampilan dan 
pengetahuan), dengan ciri-ciri kepribadian, jenis kelamin, persepsi peran dan 
perbedaan dalam pengalaman, dan sebagian sebagai akibat perbedaan dalam 
motivasi dan komitmen. Dengan kata lain, karyawan berbeda dari sumber daya lain 
karena kemampuan mereka untuk mengevaluasi dan mempertanyakan tindakan 
manajemen, komitmen dan kerjasama. Selain itu, karyawan memiliki kapasitas untuk 
membentuk kelompok dan serikat pekerja untuk mempertahankan atau memajukan 
kepentingan ekonomi mereka. 

'Manajemen', bila diterapkan pada proses, memunculkan dalam pikiran 
berbagai gambar kerja manajerial. Manajemen dapat dipandang sebagai ilmu atau 
sebagai seni. Citra manajemen sebagai ilmu didasarkan pada pandangan bahwa 
para ahli telah mengumpulkan konsep-konsep dasaryang berbeda dari pengetahuan 
tentang manajemen (distinct body of knowledge about management) yang jika 
dipelajari dan diterapkan, dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Pandangan ini 
mengasumsikan bahwa orang dapat dilatih untuk menjadi SDM efektif. Teori 
manajemen klasik berangkat untuk mengembangkan 'ilmu manajemen' di mana 



manajemen didefinisikan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, memimpin, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan. Dalam konsepsi klasik, manajemen 
dianggap sebagai terutama berkaitan dengan urusan internal.  

Dariperspektif manajemen menekankan bahwa organisasi adalah miniatur 
masyarakat purposive dan, dengan demikian, kekuasaan dan politik meresap di 
semua organisasi kerja. Dengan kekuatan,dalam arti kapasitas seorang individu 
untuk mempengaruhi orang lain. Politik organisasi mengacu pada kegiatan-kegiatan 
yang tidak diperlukan sebagai bagian dari peran formal seorang manajer, tetapi lebih 
pada pengaruh, atau upaya untuk mempengaruhi, distribusi sumber daya untuk 
tujuan mempromosikan tujuan pribadi. Robbins menegaskan bahwa 'Politik dalam 
organisasi hanyalah sebuah fakta kehidupan. Mereka yang gagal untuk mengakui 
perilaku politik mengabaikan kenyataan bahwa organisasi adalah sistem politik' 
(Robbins,1991 ; 415). Sementara ituAlvesson dan Willmott (1996) mengamati dalam 
studi kritis manajemen mereka, menyatakan bahwa kualitas politik dari praktek 
manajemen adalah 'ditolak' atau 'diremehkan'. Para penulis menambahkan bahwa 
meskipun manajer individu secara pribadi mungkin mempertanyakan nilai moral dan 
integritas dari tindakan mereka. Banyak energi manajerial dan aktivitas terkait 
dengan arena politik di mana individu memanipulasi, bersaing dan bekerja sama 
dalam organisasi (cabals and alliances) (Mintzberg, 1983). 

Gambaran alternatif aktivitas manajerial untuk melihat manajemen sebagai 
seni. Ini berarti bahwa kemampuan manajerial dan kesuksesan tergantung pada 
sifat-sifat seperti kecerdasan, karisma, ketegasan, antusiasme, dominasi integritas, 
dan kepercayaan diri. Implikasi praktis dari ini cukup berbeda dengan pendekatan 
'manajemen sebagai ilmu'. Jika manajemen disamakan dengan ciri-ciri spesifik yang 
terkait dengan gaya kepemimpinan yang sukses, akan memberikan dasar untuk 
memilih 'secara  benar dan tepat' individu untuk posisi manajerial dalam organisasi. 
Keterampilan manajerial dapat dikembangkan tetapi tidak dapat diperoleh dengan 
menghadiri sekolah bisnis saja. 

Dalam mencari arti dari manajemen, studi etnografi Watson (1994 : 223) 
yang memfokuskan perhatian pada bagaimana manajer membentuk baik diri mereka 
sendiri dan bawahan mereka melalui mengkomunikasikan nilai-nilai yang akan 
dibagi di seluruh organisasi. Dia berpendapat bahwa ‘manajemen secara inheren 
dengan kegiatan sosial dan moral, serta interaksi sosial manusia’. Hal ini 
membutuhkan kemampuan untuk menafsirkan pikiran dan keinginan orang lain - 
baik para karyawan, pelanggan, pesaing atau apa pun - dan fasilitas untuk 
membentuk makna, nilai dan komitmen manusia. 

Mungkin cara yang paling masuk akal untuk mendekati perdebatan tentang 
apa itu manajemen adalah dengan menempatkan ‘manajemen’sebagai seni atau 
ilmu dan pada saat yang sama juga terkait dengan perilaku politik dan kontrol. 

Sementara itu Noe et al. (2010 : 5) menegaskan bahwa peran penting yang 
diemban MSDM adalah ‘menentukan kelangsungan hidup, efektifitas, dan daya 
saing organisasi’. Oleh karena itu MSDM mengacu pada kebijakan-kebijakan, 
praktik-praktik, sistem-sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja 
karyawan. 

Untuk lebih memahami lebih lanjut perbedaan dari MSDM dan PM, Guest 
(1989, 1997) telah mengembangkan kerangka teoritis yang lebih preskriptif, yang 
mencerminkan pandangan bahwa inti dari praktek MSDM yang terintegrasi dapat 
mencapai keunggulan. 

 

 



 
Tabel 4.1 

Stereotip Manajemen Personil dan Manajemen Sumber Daya Manusia 

 PM 

compliance 

HRM 

commitment 
Psychological 

contract 

Fair day's work for a fair 

day's pay 

Reciprocal commitment 

Locus of control External Internal 

Employee relations Pluralist 

Collective 

Low trust 

Unitarist 

Individual 

High trust 

Organising 

principles 

Mechanistic 

Formal/defined roles 

Top-down 

Centralised 

Organic 

Flexible roles 

Bottom-up 

Decentralised 

Policy goals Administrative efficiency 

Standard performance 
Cost minimisation 

Adaptive work-force 

Improving performance 
Maximum utilisation 

Sumber: Guest, 1987 

Dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa manajemen personil 
lebih menekankan pada mengimplementasikan standar baku (compliance) yang 
telah ditetapkan, sedangkan MSDM lebih merujuk pada membangun komitmen 
(commitment)karyawan untuk melaksanakan standar baku yang telah ditetapkan 
atau dengan kata lain manajemen personil merupakan implementasi dari teori dan 
konsep MSDM atau juga dinyatakan sebagai seni memanajemeni personil dalam 
suatu organisasi, baik yang bersifat profit maupun nonprofit (profit organizations or 
public and nonprofit organizations).   

Secara psikologis melaksanakan standar baku yang telah ditetapkan pada 
MP mendasarkan pada prinsip pembayaran yang adil sesuai dengan apa yang telah 
dikerjakan (fair day's work for a fair day's pay) dengan locus of control lebih bersifat 
eksternal, sedangkan pada MSDM lebih pada membangun komitmen timbal-balik 
(reciprocal commitment) antara individu atau karyawan dengan organisasidengan 
locus of control lebih bersifat internal. Dari sisi hubungan kerja, MP lebih 
menghasilkan relasi-relasi yang bersifat pluralis, kebersamaan, dengan kepercayaan 
rendah (low trust), sedangkan pada MSDM mengedepankan relasi yang bersifat 
kebersatuan (unitarist), individual, dengan standar kepercayaan tinggi. Prinsip-
prinsip pengorganisasian dalam MP merujuk pada prinsip mekanistik yang serba 
pasti dan teratur sesuai dengan program yang telah ditetapkan, bersifat formal 
berdasarkan fungsi dan perannya msing-masing dalam organisasi, kebijakan teknis 
operasional bersifat top-down dan serba tersentralisasi. Sebaliknya pada MSDM 
merujuk pada prinsip organic yang lebih bersifat dinamis, dengan peran lang lebih 
fleksibel, kebijakan teknis operasional lebih bersifat bottom-up dan ada 
pendelegasian melalui prinsip desentralisasi. Oleh karena itu selanjutnya Guest 
mengemukan model MSDM-nya sebagai berikut : 

Tabel 4.2. Model Guest HRM 

HRM 

Strategy 

HRM 

Practice 

HRM 

Outcom

es 

Behaviour 

Outcomes 

Performa

nce 

Outcomes 

Financ

ial 

Outco

mes 

Differentiation 

(Inovation) 

 

 Selection 

 Training 

 Appraisal 

Commit

ment 

 

 Effort / 

Motivation 

 

High : 

 Productivity 

 Quality 

Profits 

 

 



 

Focus 

(Quality) 

 

 

Cost (Cost 
Reduction) 

 Rewards 

 Job 

Design 

 Involveme

nt 

 Status 
andsecurit

y 

 

 

Quality 

 

 

 
Flexibilit

y 

 Cooperation 

 

 Involvement 

 

 Organizational 

 

 Citizenship 

 Inovation 

 

Low : 

 Absence 

 Conflict 

 Labour 
turnover 

 Customer 

complaints 

 

 

ROI 

Sumber:Guest, 1997 

Sejalan dengan model MSDM dari Guest tersebut di atas, Noe, et.al (2010 : 
5) menyebutkan bahwa : ‘praktik-praktik MSDM meliputi aktivitas menganalisis dan 
merancang pekerjaan, menetapkan kebutuhan SDM, merekrut dan seleksi, 
mengajarkan kepada karyawan tentang cara melaksanakan pekerjaannya dan 
mempersiapkan mereka di masa mendatang (pelatihan dan pengembangan), 
memberikan penghargaan (kompensasi), mengevaluasi kinerja, serta menciptakan 
lingkungan kerja yang positif’ 

Sementara itu pada model Guest tersebut di atas, dinyatakan 
bahwapengembangan strategi MSDM dapat dilakukan melalui strategi : (1). 
diferensiasi yang akan melahirkan inovasi-inovasi dalam pengelolaan SDM, (2). 
fokus pada kualitas yang menekan pada perencanaan, peningkatan, pengendalian, 
dan penjaminan mutu yang berakibat pada terwujudnya budaya mutu dalam praktik 
MSDM, dan dari sisi pembiayaan, mengedepankan strategi  (3). Penghematan biaya 
(cost reduction). 

Selanjutnya Guest mengkalsifikasikan praktik-praktik MSDM meliputi 
kegiatan-kegiatan : (1). seleksi (selection) dimaksudkan untuk perencanaan 
kebutuhan SDM, merekrut dan memilih karyawan, (2). pelatihan (training), ditujukan 
untuk melatih karyawan tentang cara melaksanakan pekerjaan dan 
pengembangannya lebih lanjut, (3). penilaian kinerja (appraisal), (4). memberikan 
penghargaan (rewards), (5). desain pekerjaan (job design), (6). Keterlibatan 
karyawan dalam proses manajemen (involvement), serta (7). Kedudukan dan peran 
karyawan dalam organisasi serta jaminan akan rasa aman (status and security). Dan 
dikatakan lebih lanjut MSDM dilaksanakan dengan strategi yang tepat akan 
berdampak pada SDM (HRM Outcomes) yang memiliki komitmen, berkualitas, dan 
fleksibel. Pada karyawannya secara individual akan memunculkan perilaku (behavior 
outcomes) dalam wujud upaya keras yang dilandasi motivasi (effort/motivation), 
mampu bekerja sama dalam tim (cooperation), meningkatkan keterlibatan 
(involvement) dalam keseluruhan proses manajemen, berperilaku sesuai dengan 
tuntutan organisasi (organizational), dan merasa memiliki organisasinya 
(citizenship).  

Lebih lanjut model Guest di atas mengatakan bahwa dari sisi kinerja praktik-
praktik MSDM akan menghasilkan dua ekstrim kinerja (performance outcomes) 
dalam satu kontinum, yakni : high performance yang dimunculkan dalam bentuk 
produktifitas, kualitas, dan inovasi, sebaliknya pada sisi lainnya adalah low 
performance dalam bentuk angka ketidak hadiran (absence), konflik, kemangkiran 
karyawan (labour turnover) seperti misalnya ; terlambat atau hadir tetapi tidak 
bekerja, dan munculnya keluhan-keluhan dari pelanggan (customer complaints). 
Dari sisi financial outcomes, disebutkan apabila kinerja SDM-nya tinggi akan 
berdampak pada peningkatan profit organisasi, sebaliknya bila kinerja rendah akan 
berdampak pada kerugian (return of investment). 



Berkenaan dengan praktik-praktik MSDM,Noe et.al (2010 dan 2011) 
menyebutkan adaempat bidang utama yakni : (1). analisis dan perancangan 
pekerjaan, (2). akuisisidan persiapan SDM, (3). penilaian dan pengembangan SDM, 
dan (4). kompensasi SDM. 

Bidang analisis dan perancangan pekerjaan, di dalamnya berkenaan dengan 
kegiatan-kegiatan (a). analisis aliran kerja baik yang bersifat vertikal maupun 
horizontal terkait dengan, (b). struktur organisasi, tentang siapa melakukan apa, 
siapa bertanggung jawab kepada siapa, siapa berkoordinasi dan berkonsultasi 
dengan siapa. Termasuk juga dalam bidang pertama ini adalah hal-hal yang 
berkenaan dengan (c). analisis jabatan (job analysis), yang akan melahirkan uraian 
jabatan (job description)dalam bentuk daftar tugas, pekerjaan dan tanggung jawab 
yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan, serta spesifikasi jabatan (job 
specification) dalam bentuk daftar pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan 
karakteristik lainnya yang harus dimiliki setiap pemangku jabatan agar dapat 
melaksanakan pekekrjaannya,  dan (d). perancangan pekerjaan (job design), yaitu 
proses untuk merumuskan caranya suatu pekerjaan akan dilaksanakan dan tugas-
tugas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Bila diperlukan 
perubahan dalam cara melaksanakan pekerjaan karena adanya inovasi misalnya, 
maka diperlukan juga perancangan ulang pada pekerjaan yang ada (job redesign). 

Bidang akuisisi dan persiapan SDM, menunjuk pada kegiatan-kegiatan : (a). 
perencanaan SDMdan rekrutmen, yang meliputi ; penetapan sasaran dan 
perencanaan strategis, kebijakan-kebijakan berkenaan dengan karyawan, sumber-
sumber perekrutan, dan perekrut-nya sendiri berkaitan dengan peran perekrut dalam 
prosesrekrutmen, batas-batas yang dihadapi oleh perekrut dan peluang-peluang 
yang tersedia. (b). seleksi dan penempatan karyawan, kegiatan yang berkenaan 
dengan proses pemilihan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan 
mengacu pada standar-standar metode seleksi. Noe et.al. (2010 : 301) 
memfokuskan pada lima standar, yakni ‘reliability, validity, generalizability, utility, and 
legality’. 

Keandalan (reliability) menunjuk pada derajat konsistensi ukuran kinerja, 
sebagai tingkat ukuran yang bebas dari kesalahan, artinya jika ukuran dari beberapa 
karakteristik dianggap stabil dan dapat diandalkan, orang yang menerima angka 
berdasarkan ukuran itu akan tetap dari waktu ke waktu dan pada konteks yang 
berbeda.  Keabsahan (validity) menunjuk pada sejauh mana ukuran kinerja mampu 
mengukur seluruh aspek yang penting dari kinerja, jika ada hubungan yang kuat 
antara angka-angka hasil tes dengan angka-angka kinerja.  Generalisasi 
(generalizability) menunjuk pada tingkat keabsahan dari metode seleksi yang 
ditetapkan dalam satu konteks tertentu berkembang pada konteks-konteks yang lain. 
Pemanfaatan (utility) menunjuk pada sejauh mana informasi yang diberikan oleh 
metoda-metoda seleksi akan meningkatkan target efektifitas organisasi. Serta 
legalitas (legality), seluruh metode seleksi harus disesuaikan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan preseden hukum yang ada dan berlaku. 

Bidang penilaian dan pengembangan SDM, ruang lingkupnya meliputi 
manajemen kinerja dan pengembangan karyawan. Manajemen kinerja, menurut  
Noe at.al (2010 ;  451) adalah ; “...proses dimana manajer memastikan aktivitas-
aktivitas karyawan dan keluarannya sama dengan sasaran organisasi. Manajemen 
kinerja merupakan inti untuk mencapai keunggulan bersaing ”. Dengan demikian, 
manajemen kinerja bukan hanya membicarakan tentang bagaimana penilaian 
kinerja karyawan dilakukan, tetapi lebih luas lagi, yakni bagaiamana penilaian kinerja 
itu berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas, sehingga 



dengan sendirinya mendorong tercapainya sasaran dan tujuan organisasi, serta 
pada gilirannya terwujudnya peningkatan daya saing. 

Pengembangan SDM, pada dasarnya adalah perolehan pengetahuan baru, 
keterampilan dan perilaku yang memberikan kontribusi bagi peningkatan 
kemampuan SDM untuk memenuhi perubahan persyaratan pekerjaan serta tuntutan 
kebutuhan organisasi. Peningkatan kemampuan itu, mengacu pada “pendidikan 
formal, pengalaman kerja, hubungan antar pribadi, dan penilaian kepribadian” (Noe 
at.al ;523). Lebih lanjut, Noe at.al membedakan pengembangan (development) 
dengan pelatihan (training). Pada pengembangan SDMlebih fokus pada masa akan 
datang, penggunaan pengalaman kerja tinggi, sasarannya persiapan perubahan, 
dan keterlibatan karyawan lebih bersifat sukarela, sebaliknya pada pelatihan fokus 
pada masa kini,penggunaan pengalaman kerja rendah, sasarannya persiapan untuk 
pekerjaan saat ini, dan keterlibatan karyawan lebih bersifat dibutuhkan. 

Bidang kompensasi SDM, ruang lingkup utamanya adalah sistem 
penggajian dan penghargaan serta pemberian tunjangan. Dalam hal sistem dan 
kebijakan penggajian, yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan 
bagaimana penggajian itu akan dilakukan antara lain faktor pekerjaan kunci dan non 
kunci, struktur pekerjaan, membandingkan praktik internal dengan praktik yang 
terjadi pada organisasi pesaing (benchmarking), evaluasi kerja (job evaluation), dan 
peraturan perundng-undangan serta kebijakan pemerintah. Dan yang perlu 
diperhatikan dalam konteks proses penetapan struktur gaji adalah pratisipasi dan 
komunikasi.  

Untuk organisasi non profit dan publik pada dasarnya praktik-praktik MSDM 
tidak terlalu berbeda dengan bidang kegiatan pada organisasi yang berorientasi 
profit.Organisasi nonprofits yang terkait eratdengan menyediakan benefit publik atau 
layanan public atau dengan pemecahan masalah atasnama kepentingan umum, 
misalnya pada lembaga yang  memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, 
pendidikan, seni, advokasi, dan penelitian. Tujuan dari lembaga nonprofits sering 
paralel dengan yang diterapkan oleh banyak instansi pemerintah dalam hal 
pelayanan individu dan masyarakat yang mereka sediakan.  Pynes (2004) 
menyebutkan praktik MSDM tersebut meliputi : ‘(1). job analysis, (2). recruitment and 
selection, (3). performance management, (4). compensation, (5). benefits, dan (6). 
training and development’. Sejalan dengan itu, Handoko (1996) menyebutkan ruang 
lingkupnya meliputi : ‘(1). desain pekerjaan dan informasi analisis pekerjaan, (2). 
perencanaan sumber daya manusia, (3). penarikan sumber daya manusia, (4). 
proses seleksi, (5). pelatihan dan pengembangan, (6). perencanaan karir, (7). 
penilaian prestasi kerja, (8). pemberian kompensasi, (9). kepuasan kerja, stress 
kerja dan disiplin, (10). Hubungan serikat karyawan manajemen, (11). audit 
personalia, dan (12). sistem informasi sumber daya manusia.’ 

Dengan demikian, walaupun para pakar MSDM mengemukakan bahwa 
bidang-bidang praktik MSDM atau yang disebut dengan manajemen personil dalam 
penelitian ini dengan : istilah, konsep, uraian dan pendekatan yang berbeda satu 
dengan lainnya, namun sebetulnya banyak terdapat kesamaaan ruang lingkup 
pembahasannya, bidang-bidang tersebut dapat disimpulkan antara lain meliputi: (1). 
analisis dan rancangan pekerjaan, (2). perencanaan kebutuhan SDM, (3). rekrutmen 
dan seleksi, (4). pelatihan dan pengembangan, (5). Kompensasi, (6). penilaian 
kinerja, dan (7). hubungan antar karyawan, (8). kedudukan dan peran karyawan 
dalam organisasi serta jaminan akan rasa aman, dan (9). dan sistem informasi SDM. 

Dan secara khusus berkenaan dengan manajemen personil pendidik dan 
tenaga kependidikan ruang lingkup manajemen personilnya dapat diidentifikasikan 



secara spesifik menjadi : (1). analisis kebutuhan jabatan, (2). perencanaan 
kebutuhan jabatan, (3). rekrutmen dan seleksi, (4). pendidikan, pelatihan dan 
pengembangan, (5). pengangkatan dan penempatan (6). perencanaan dan 
pembinaan karir berkenaan dengan masalah mutasi yang meliputi, promosi, rotasi, 
dan demosi, (7). penilaian kinerja, (8). pemberhentian dan pensiun, (9). hubungan 
kerja antar pendidik dan tenaga kependidikan, dan (10). sistem informasi pendidik 
dan tenaga kependidikan. 

Ketentuan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan perbedaan 
antara pendidk dengan tenaga kependidikan. Disebutkan dalam pasal 1 butir 5 
bahwa ‘tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan’. Sedangkan pendidik 
ditegaskan dalam butir 6 dalam pasal yang sama, menyebutkan bahwa ‘pendidik 
adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 
pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang 
sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 
pendidikan’. Dan selanjutnya diperkuat pada pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa 
‘Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 
pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 
pendidikan pada satuan pendidikan’, dan pada ayat (2) disebutkan ’pendidik 
merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 
proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 
pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama 
bagi pendidik pada perguruan tinggi’.  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidik itu bertanggung jawab 
langsung terhadap keterlaksanaan dan keberlangsungan proses pembelajaran serta 
keberhasilan peserta didik dalam pembelajarannya. Sedangkan tenaga 
kependidikan lebih fokus pada aspek-aspek manajemen pendidikan yang menjamin 
terlaksananya pembelajaran dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. 
Tenaga kependidikan dimaksud meliputi antara lain birokrasi pendidikan di tingkat 
Dinas Pendidikan beserta jajarannya di tingkat wilayah, Pengawas satuan 
pendidikan (pengawas sekolah dan penilik pendidikan non formal), Kepala 
sekolah/satuan pendidikan non formal, pustakawan, laborant, dan staf tata usaha 
sekolah. Mengingat cukup luas cakupan dan beragamnya jenis pendidik dan tenaga 
kependidikan, dalam penulisan ini hanya difokuskan pada 3 (tiga) jenis pendidik dan 
tenaga kependidikan, yakni : guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. 
Pembatasan ini, bukan berarti jenis lainnya tidak berarti, sama sekali tidak terlintas 
dalam pemikiran penulis bahwa jenis ketenagaan lainnya tidak memberikan 
kontribusi bagi keberhasilan pendidikan, tetapi lebih disebabkan pertimbangan 
bahwa ketiga jenis personil pendidikan tersebut yang dipandang sebagai persomil 
yang bersentuhan langsung dengan proses pembelajaran peserta didik. 

Segala pembahasan mengenai guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah 
berikut, pada prinsipnya juga berlaku untuk pendidik dan tenaga kependidikan pada 
pendidikan non formal. 

a. Guru 

1). Tugas dan Fungsi Guru/Pendidik 

Tugas pokok guru sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 1 butir 1 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, menyatakan bahwa  ‘Guru adalah 
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur 



pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah, termasuk pendidikan anak usia dini’. Selanjutnya, ketentuan pasal 2 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, menegaskan bahwa ‘guru wajib 
memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifiat pendidik, sehat jasmani dan 
rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional’. 

Kata “tugas utama” pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 di atas 
menunjukkan bahwa selain melaksanakan tugas-tugas pokoknya tersebut guru 
juga melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas keprofesian. 

Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, mengurai 
lebih lanjut kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dalam rangka kinerja dalam dua 
unsur, yakni : unsur utama dan unsur penunjang.  

Unsur utama terdiri atas; (a). pendidikan, (b). pembelajaran/ pembimbingan 
dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi 
sekolah/madrasah, dan (c). pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB),  
dan  unsur penunjang adalah    kegiatan   yang   mendukung pelaksanaan tugas 
guru.  
a). Sub unsur pendidikan, adalah kegiatan yang dilaksanakan guru dalam 

mengikuti: pendidikan  formal dan memperoleh gelar/ijazah, seperti mengikuti 
pendidikan lanjutan S2 atau S3 sesuai dengan bidang tugasnya; serta 
mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan dan memperoleh surat 
tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan atau sertifikat, 
termasuk program induksi. 

b). Sub unsur pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, meliputi: kegiatan : 
b.1. melaksanakan proses pembelajaran, bagi Guru Kelas dan Guru Mata 

Pelajaran, atau melaksanakan proses bimbingan, bagi Guru Bimbingan 
dan Konseling. Melaksanakan tugas pembelajaran/bimbingan dimaksud 
adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 
dan mengevaluasi peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya, 
dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

b.2. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan. 
b.2.1. menyusun silabus pembelajaran/bimbingan dan konseling. 
b.2.2. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan 

konseling. 
b.2.3. melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan dan konseling. 
b.2.4. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran, atau alata 

ukur/lembar kerja program bimbingan dan konseling. 
b.2.5. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata 

pelajaran yang diampunya/bimbingan dan konseling. 
b.2.6. menganalisis hasil penilaian pembelajaran/bimbingan dan 

konseling. 
b.2.7. melaksanakanpembelajaran/perbaikan dan pengayaan, atau tindak 

lanjut bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil 
penilaian dan evaluasi. 

b.2.8. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan 
hasil belajar tingkat sekolah dan nasional.  

b.3. melaksanakan tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan 
fungsi sekolah/madrasah, antara lain sebagai berikut : 
b.3.1. kepala sekolah/madrasah; 
b.3.2. wakil kepala sekolah/madrasah; 



b.3.3. ketua program keahlian atau yang sejenisnya; 
b.3.4. kepala perpustakaan sekolah/madrasah; 
b.3.5. kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau yang sejenisnya 

pada sekolah/madrasah; 
b.3.6. pembimbing khusus  pada satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan inklusi  

c). Sub unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), yang meliputi: 
(a). pengembangan diri, melalui kegiatan diklat fungsional dan kegiatan 
kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru. (b). 
publikasi Ilmiah, seperti : publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan 
inovatif pada bidang pendidikan formal, dan publikasi buku teks pelajaran, 
buku pengayaan, dan pedoman guru. (c). karya inovatif, seperti ; menemukan 
teknologi tepat guna, menemukan/menciptakan karya seni, 
membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, dan mengikuti 
pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.  

Unsur penunjang tugas guru, yang meliputi kegiatan: (a). memperoleh 
gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya, (b). memperoleh 
penghargaan/tanda jasa; dan (c). melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas 
Guru, antara lain :membimbing guru pemula dalam program induksi, membimbing 
peserta didik dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dan 
sejenisnya, dan mengikuti kegiatan organisasi profesi/kepramukaan; menjadi tim 
penilai angka kredit; dan/ataumenjadi tutor/pelatih/instruktur. 

Khusus kegiatan pada sub unsur pembelajaran/bimbingan, beban kerja 
untuk setiap guru mata pelajaran adalah minimal 24 jam pelajaran tatap muka dan 
maksimal 40 jam pelajaran tatap muka per-minggu, atau bagi guru bimbingan dan 
konseling atau konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling 
sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun. Namun bagi guru yang 
mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah beban kerjanya adalah 6 jam 
pelajaran tatap muka per-minggu untuk kepala sekolah yang berasal dari guru 
mata pelajaran, sedangkan kepala sekolah yang berasal dari guru bimbingan dan 
konseling kewajiban mengampunya adalah 25 orang peserta didik per tahun. 

Oleh karena itu, guru sebagai pendidik professional mempunyai fungsi, 
peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional 
mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan 
prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga 
negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk mewujudkan fungsi, 
peran, dan kedudukan tersebut, guru perlu memiliki kualifikasi akademik, 
kompetensi, dan sertifikat pendidik yang sesuai dengan standar pendidik. Guru 
yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu 
dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yaitu 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang 
demokratis dan bertanggung jawab. 

2). Kualifikasi Guru/Pendidik dan Sertifikat Pendidik 
Ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru dinyatakan 
bahwa ‘Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi 
guru yang berlaku secara nasional’.  Dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran 
Permndiknas tersebut bahwa kualifikasi akademik guru sebagai berikut : 



a). Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan 
minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan 
anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang 
terakreditasi  

b). Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi 
akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam 
bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh 
dari program studi yang terakreditasi  

c). Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki 
kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana 
(S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, 
dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi  

d). Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi 
akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 
program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan 
diperoleh dari program studi yang terakreditasi  

e). Guru pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki 
kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana 
(S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, 

dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Khusus untuk guru SMK/MAK 
“sesuai dengan mata pelajaran” yang dimaksudkan disini hanya untuk guru 
kelompok mata pelajaran normative dan adaptif, sedangkan untuk kelompok 
mata pelajaran produktif (kejuruan/vokasi/bidang keahlian) tidak berlaku 
ketentuan ini. 

Selain kualifikasi akademik, setiap guru diharuskan memiliki sertifikat 
pendidik (Pasal 2 PP. No. 74 Tahun 2008). Sertifikat pendidik bagi guru dalam 
jabatan dapat diperoleh melalui pendidikan profesi atau uji kompetensi. Hal ini 
dilandasi oleh pertimbangan bahwa pemerolehan kompetensi dapat dilakukan 
melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman langsung yang diinternalisasi 
secara reflektif. Sementara sertifikat pendidik bagi guru tidak/belum dalam jabatan 
diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh 
perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang 
terakreditasi (pasal 4 ayat (1) PP. No. 74 Tahun 2008).  

Dan yang dimaksud dengan ‘sehat jasmani dan rohani’(pasal 2 PP. No. 74 
Tahun 2008) adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru 
dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental 
tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat. 

3). Kompetensi Guru/Pendidik 

Untuk dapat menjalankan fungsi,tugas dan perannya sebagai pendidik 
professional, guru harus memiliki sejumlah kompetensi yang disyaratakan. 
Kompetensi diartikan sebagai seperangkat kemampuan yang meliputi 
pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang dikuasai dan dimiliki setiap 
individu guru untuk mrlasksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan ataua 
jabatan yang menjadi kewenangan dan kewajibannya. Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan 
Kompetensi Guru, menjelaskan ada 4 (empat) dimensi kompetensi Guru yaitu: (a) 
kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi sosial, dan (d) 
kompetensi profesional. Kompetensi guru bersifat holistik berarti kompetensi yang 



terintegrasi dan terwujud dalam kinerja guru. Uraian mengenai kelima kompetensi 
tersebut adalah sebagai berikut : 
a) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan 
pembelajaran peserta didik yang sekurang kurangnya meliputi: pemahaman 
wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, 
pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, 
pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan 
teknologi pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, pengembangan 
peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Kompetensi pedagogik untuk guru TK, RA, atau bentuk lain yang 
sederajat meliputi kemampuan antara lain mengenal peserta didik secara 
mendalam dan menguasai profil perkembangan fisik dan psikologis peserta 
didik, menyelenggarakan kegiatan yang memicu pertumbuh-kembangan 
peserta didik sebagai pribadi yang utuh yang meliputi perancangan kegiatan 
yang memicu pertumbuh-kembangan peserta didik, implementasi kegiatan 
yang memicu pertumbuh-kembangan peserta didik, dan perbaikan secara 
berkelanjutan. 

Kompetensi pedagogik untuk guru SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, 
MAK, atau bentuk lain yang sederajat, meliputi kemampuan antara lain 
pemahaman tentang peserta didik secara mendalam, penyelenggaraan 
pembelajaran yang mendidik yang meliputi kemampuan merancang 
pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses dan hasil 
pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

Di dalam lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dijabarkan lebih 
lanjut bahwa dimensi kompetensi pedagogik meliputi 10 (sepuluh) kompetensi 
inti dan masing-masingnya terdiri lebih dari satu elemen kompetensi. 
Kompetensi inti dimaksud adalah sebagai berikut : 
a.1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, 

kultural, emosional, dan intelektual  
a.2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik  
a.3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan 

yang diampu  
a.4. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik  
a.5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik  
a.6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki  
a.7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik  
a.8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar  
a.9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran  
a.10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran   

b) Kompetensi Kepribadian 
Kompetensi Kepribadian berisikan lima kompetensi inti, esensinya adalah 

kemampuan guru dalam menampilkan dirinya sebagai pribadi yang beriman 
dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, 
berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik 
dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan 



mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Elemen-elemen 
kompentesi tersebut terdiri atas : 
b.1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 

nasional Indonesia  
b.2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan 

teladan bagi peserta didik dan masyarakat.  
b.3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa  
b.4. Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan rasa percaya diri.  
b.5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

c) Kompetensi Sosial 
Kompetensi Sosialmerupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari 

Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: 
berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun; menggunakan 
teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;  bergaul secara efektif 
dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan 
satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik; bergaul secara santun 
dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai 
yang berlaku; dan  menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat 
kebersamaan. Elemen-elemen kompentesi tersebut terdiri atas : 
c.1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 
keluarga, dan status sosial ekonomi  

c.2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat  

c.3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia 
yang memiliki keragaman sosial budaya.  

c.4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara 
lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

d) Kompetensi Profesional 
Kompetensi Profesional adalah merupakan kemampuan Guru dalam 

menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni 
dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: 
materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi 
program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata 
pelajaran yang akan diampu; dan konsep dan metode disiplin keilmuan, 
teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau 
koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau 
kelompok mata pelajaran yang akan diampu. 
d.1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu.  
d.2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran/bidang pengembangan yang diampu  
d.3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.  
d.4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif.  
d.5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi 

dan mengembangkan diri. 



Kompetensi dimaksud di atas beserta elemen-elemennya diisyaratkan 
harus telah dikuasai dan dimiliki oleh setiap guru untuk menjamin kelancaran 
dan keberlangsungan pelaksanaan tugas yang akan menjadi kewajiban dan 
tanggung jawabnya sebagai pendidik profesional. Oleh karena itu, 
penguasaan terhadap elemen-elemen kompetensi tersebut harus selalu 
ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus dan berkelanjutan, 
baik melalui kegiatan di dalam proses pendidikan dan pelatihan teknis 
fungsional, maupun melelui kegiatan pengembangan diri (self development). 
Secara mandiri atau dalam kelompok guru sejenis.  

b. Kepala Sekolah 

1). Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah 
Tugas pokok kepala sekolah pada semua jenis dan jenjang satuan 

pendidikan pada dasarnya adalah memimpin pengelolaan pendidikan di sekolah 
yang menjadi tanggung jawabnya. Kata “ memimpin” menunjukkan bahwa di 
dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekolah mempunyai fungsi dan 
kewenangan untuk menggerakkan semua sumber daya manusia yang 
dipimpinnya di sekolah untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan 
standar, prosedur, dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai 
tujuan pendidikan di sekolah, sedangkan kata “pengelolaan” menunjuk pada 
fungsi-fungsi manjerial yang harus dilaksanakan secara teratur dan sistematis 
berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku, oleh setiap individu 
sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. 

Ada 3 (tiga) bidang tugas utama yang menjadi tugas pokok kepala sekolah, 
yakni bidang tugas manajerial, bidang tugas supervisi, dan bidang tugas 
kewirausahaan. 

Tugas kepala sekolah dalam bidang manajerial berkaitan dengan 
pengelolaan sekolah sebagai suatu sistem, sehingga semua sumber daya yang 
tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan sekolah 
secara efektif dan efisien. Tugas dalam bidang manajerial ini meliputi aktivitas 
antara lain : (1) menyusun perencanaan sekolah, (2) mengelola program 
pembelajaran, (3) mengelola peserta didik (kesiswaan), (4) mengelola sarana dan 
prasarana serta fasilitas pendidikan, (5) mengelola personal sekolah yang meliputi 
pendidik dan tenaga kependidikan, (6) mengelola keuangan dan pembiayaan 
sekolah, (7) mengelola hubungan sekolah dan masyarakat, (8) mengelola 
manajemen dan administrasi sekolah, (9) mengelola sistem informasi sekolah, 
(10) mengevaluasi pelaksanaan program sekolah, dan (11) memimpin sekolah. 

Selain tugas manajerial, kepala sekolah juga memiliki tugas pokok me-
lakukan supervisi terhadap pelaksanaan kerja guru dan staf. Tujuannya adalah 
untuk menjamin agar guru dan staf bekerja dengan baik serta menjaga mutu 
proses maupun hasil pendidikan di sekolah. Dalam tugas supervisi ini terca-kup 
kegiatan-kegiatan: (1) merencanakan program supervisi, (2) melaksanakan 
program supervisi, dan (3) mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan 
program supervisi. 

Di samping tugas manajerial dan supervisi, kepala sekolah juga memiliki 
tugas kewirausahaan. Tugas kewirausahaan ini tujuannya adalah agar sekolah 
memiliki sumber-sumber daya yang mampu mendukung jalannya sekolah, 
khususnya dari segi finansial. Selain itu juga agar sekolah  membudayakan 
perilaku wirausaha di kalangan warga sekolah. 



Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan setidaknya ada 3 
(tiga) fungsi utama kepala sekolah, yakni (1) fungsi sebagai pemimpin pendidikan 
di sekolah, (2) fungsi sebagai manager yang bertanggung jawab dalam mengatur, 
mengkoordinasikan dan mengorganisasi semua pekerjaan di sekolah sebagai 
suatu sistem, dan (3) fungsi sebagai supervisor yang bertanggung jawab dalam 
melaksanakan evaluasi terhadap kinerja guru dan staf, sekaligus memberikan 
bantuan dan bimbingan profesional dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas 
guru dan staf yang dipimpinnya. 

2). Kualifikasi Kepala Sekolah 
Ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah, menegaskan : untuk diangkat 
sebagai kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kepala 
sekolah/madrasah yang berlaku nasional. 

Selanjutnya ditegaskan lampiran Permendiknas tersebut yang merupakan 
satu kesatuan dari Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 dimaksud, bahwa 
kuaifikasi kepala sekolah/madrasah terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi 
khusus. Kualifikasi umum, sebagai kualifikasi yang berlaku umum bagi seluruh 
kepala sekolah mulai dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. 
Kualifikasi khusus adalah kualifikasi yang berlaku khusus bagi setiap jenis satuan 
pendidikan sesuai dengan ciri karakteristik dari masing-masing satuan 
pendidikan. 

Kualifiaksi Umum, meliputi : (1) Memiliki kualifikasi kademik sarjana (S1) 
atau diploma empat (DIV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan 
tinggi yang terakreditasi, (2) Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia 
setinggitingginya 56 tahun, (3) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di 
Taman Kanak kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan (4) Memiliki pangkat serendah-
rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan 
dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang 
berwenang. 

Kualifikasi khusus kepala sekolah/madrasah bagi masing-masing jenis 
satuan pendidikan diuraikan sebagai berikut : 
a) Kepala Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) terdiri atas : (1) 

berstatus sebagai guru TK/RA; (2) memiliki sertifikat pendidik sebagai guru 
TK/RA; dan (3) Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga 
yang ditetapkan Pemerintah. 

b) Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) terdiri atas : (1) berstatus 
sebagai guru SD/MI; (2) memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan 
(3) memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang 
ditetapkan Pemerintah. 

c) Kepala Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) terdiri 
atas : (1) berstatus sebagai guru SMP/MTs; (2) memiliki sertifikat pendidik 
sebagai guru SMP/MTs; dan (3) memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang 
diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah. 

d) Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) terdiri atas : (1) 
berstatus sebagai guru SMA/MA; (2) memiliki sertifikat pendidik sebagai guru 
SMA/MA; dan (3) memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh 
lembaga yang ditetapkan Pemerintah. 



e) Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) 
terdiri atas : (1) berstatus sebagai guru SMK/MAK; (2) memiliki sertifikat 
pendidik sebagai guru SMK/MAK; dan (3) memiliki sertifikat kepala SMK/MAK 
yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah. 

f) Kepala Sekolah pendidikan luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB) terdiri atas : (1) 
berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan SDLB/SMPLB/ SMALB; (2) 
memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB; dan (3) 
memiliki sertifikat kepala SLB/SDLB yang diterbitkan oleh lembaga yang 
ditetapkan Pemerintah. 

Kritrea kualifikasi umum dan kualifikasi khusus adalah merupakan prasyarat 
yang harus dipenuhi oleh setiap guru yang ingin menjadi kepala sekolah. Seorang 
guru tidak bisa diusulkan untuk menjadi kepala sekolah walaupun telah memiliki 
persyaratan kepangkatan dan pengalaman mengajar yang cukup, manakala guru 
tersebut tidak memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat kepala sekolah. Sertifikat 
pendidik diperoleh melalui program sertfikasi atau pendidikan profesi, sedangkan 
sertifikat kepala sekolah diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan calon kepala 
sekolah. Juga yang menarik dan perlu diperhatikan dari persyaratan kualifikasi 
kepala sekolah/madrasah adalah kepala sekolah satu jenis satuan pendidikan 
hanya boleh diduduki oleh guru dari jenis satuan pendidikan yang sama. Kepala 
SMA hanya bisa diduduki oleh guru SMA, kepala SMK hanya bisa diduduki oleh 
guru SMK dari bidang keahlian sejenis demikain seterusnya. Tidak boleh ada 
guru SMP diangkat menjadi kepala SMP, atau guru SMA diangkat menjadi kepala 
SMK, demikian seterusnya. 

 

3). Komptensi Kepala Sekolah 

Dalam kehidupan dan keberlangsungan sekolah sebagai suatu sistem 
organisasi, kepala sekolah memiliki peran yang sangat strategis dan 
sentral. Oleh karena itu, maju-mundurnya sekolah, meningkat-tidaknya 
mutu pendidikan di sekolah, terpenuhi-tidaknya kebutuhan peserta didik 
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi atau 
untuk memasuki dunia kerja, sangat tergantung pada seberapa efektifnya 
kepala sekolah memainkan perannya, baik sebagai pemimpin maupun 
sebagai manajer di sekolah yang diampunya itu. 

Sebagai pemimpin, kepala sekolah dapat mengimplementasikan 
kekuasaannya berdasarkan kewenangan dan keahlian yang dimilikinya. 
Kewenangan sebagai pemimpin dimaksudkan untuk mempengaruhi, 
mengarahkan, memberdayakan, dan melayani orang-orang yang dipimpinnya 
untuk secara bersama-sama mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah yang 
menjadi tanggung jawab pembinaannya. Sebagai manajer, kepala sekolah 
mempunyai kewenangan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengatur, 
mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan dan sumber daya yang 
berada dalam lingkup kekuasaannya untuk secara bersama-sama mewujudkan 
visi, misi, dan tujuan sekolah yang diampunya. 

Untuk dapat menjalankan semua tugas dan peran tersebut di atas, kepala 
sekolah harus memiliki sejumlah kompetensi yang disyaratkan, sebagimana 
dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007 
tentang Standar Kepala sekolah/Madrasah, menyebutkan ada lima dimensi 
kompetensi kepala sekolah : kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, 
kewirausahaan, dan kompetensi sosial. Kompetensi diartikan sebagai 



seperangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap, nilai, dan 
keterampilan yang dikuasai dan dimiliki setiap individu untuk melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab pekerjaan atau jabatan yang menjadi kewajiban dan 
kewenangannya. 

Masing-masing dimensi kompetensi tersebut, di dalamnya berisi rincian 
yang dapat disebut sebagai elemen-elemen kompetensi atau kompetensi inti, 
yakni :  
a) Kompetensi kepribadian berisikan enam kompetensi inti, esensinya adalah 

kemampuan kepala sekolah dalam menampilkan dirinya sebagai pribadi yang 
berakhlak mulia dan menjadi teladan, memiliki integritas sebagai pemimpin, 
berkeinginan kuat untuk selalu mengembangkan diri, terbuka, mengendalikan 
diri, serta memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 
Elemen- elemen kompentesi tersebut terdiri atas: 
a.1. berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan 

menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah  
a.2. memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin  
a.3. memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala 

sekolah/madrasah  
a.4. bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi  
a.5. mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai 

kepala sekolah/ madrasah  
a.6. memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 

b) Kompetensi manajerial, memuat 16 (enam belas) kompetensi inti. Esensi dari 
kompetensi inti tersebut meliputi kemampuan : (a). perencanaan sekolah, (b). 
pengembangkan organisasi sekolah, (c). kepemimpinan dalam mengelola 
perubahan, menciptakan budaya dan iklim kondusif dan inovatif, mengelola 
guru dan staf, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat, 
peserta didik, pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, 
keuangan sekolah, ketatausahaan, unit layanan khusus sekolah, sistem 
informasi sekolah, serta (d). kemampuan melakukan monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan pelaksanaan program kegiatan. Keenambelas elemen dari 
kompentesi tersebut terdiri atas: 
b.1. menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan 

perencanaan  
b.2. mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan 

kebutuhan  
b.3. memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber 

daya sekolah/ madrasah secara optimal  
b.4. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju 

organisasi pembelajar yang efektif  
b.5. menciptakan budaya dan iklim sekolah/ madrasah yang kondusif dan 

inovatif bagi pembelajaran peserta didik  
b.6. mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan SDM secara 

optimal  
b.7. mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara optimal  
b.8. mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka 

pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/ 
madrasah  



b.9. mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, 
dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik  

b.10. mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai 
dengan arah dan tujuan pendidikan nasional  

b.11. mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip 
pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien  

b.12. mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung 
pencapaian tujuan sekolah/ madrasah  

b.13. mengelola unit layanan khusus sekolah/ madrasah dalam mendukung 
kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah  

b.14. mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung 
penyusunan program dan pengambilan keputusan  

b.15. memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan 
pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah  

b.16. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program 
kegiatan sekolah/ madrasah dengan prosedur yang tepat, serta 
merencanakan tindak lanjutnya  

c) Kompetensi supervisi, memuat tiga kompetensi inti, esensinya meliputi 
kemampuan : merencanakan dan  melaksanakan supervisi akademik 
terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang 
tepat, serta menindaklanjuti hasil supervisi akademik dalam rangka 
peningkatan profesionalisme guru. Elemen-elemen dari kompetensi supervisi 
tersebut adalah sebagai berikut : 
c.1. merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru  
c.2. melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat  
c.3. menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru. 
d) Kompetensi kewirausahaan, memuat lima kompetensi inti, esensinya meliputi 

kemampuan : menciptakan inovasi, bekerja keras, memiliki motivasi yang 
kuat untuk sukses, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik, dan 
memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa 
sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. Elemen-elemen dari 
kompetensi kewirausahaan, tersebut adalah sebagai berikut : 
d.1. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

sekolah/madrasah  
d.2. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai 

organisasi pembelajar yang efektif  
d.3. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah  
d.4. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi 

kendala yang dihadapi sekolah/madrasah  
d.5. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa 

sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. 
e) Kompetensi sosial, berisikan tiga elemen kompetensi inti yang esensinya 

meliputi kemampuan : bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan 
sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan  memiliki 
kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Elemen-elemen dari 
kompetensi sosial tersebut adalah sebagai berikut : 



e.1. Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah  
e.2. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan  
e.3. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. 

Kompetensi dimaksud di atas beserta elemen-elemennya disyaratkan 
harus telah dikuasai oleh setiap guru yang akan menduduki jabatan sebagai 
kepala sekolah, guna menjamin kelancaran dan keberlangsungan pelaksanaan 
tugas yang akan menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala 
sekolah. Oleh karena itu, penguasaan terhadap elemen-elemen kompetensi 
tersebut harus dilakukan melalui pembekalan di dalam proses pendidikan dan 
pelatihan teknis fungsional dalam program pendidikan dan pelatihan calon kepala 
sekolah. 

c. Pengawas Sekolah (satuan Pendidikan)  

1). Tugas dan Fungsi Pengawas Sekolah 
Peraturan Pemerintah Nomor 74  Tahun 2008 tentang Guru pasal 15 ayat 

(4) huruf (d) dinyatakan bahwa kewajiban guru yang diangkat dalam jabatan 
pengawas satuan pendidikan adalah melakukan tugas pembimbingan dan 
pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan. Oleh sebab itu tugas 
pengawas satuan pendidikan adalah (1) melakukan pengawasan akademik dan 
pengawasan manajerial dan (2) melakukan pembimbingan dan pelatihan 
profesional guru dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu merencanakan, 
melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran/pembimbingan. Dengan kata 
lain pengawas sekolah berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan 
profesional guru dan tenaga kependidikan lainnya.  

Ketentuan tersebut dipertegas lebih lanjut oleh Peraturan Menteri PAN dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional 
Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya pada pasal 5 menyatakan bahwa ‘Tugas 
pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik 
dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program 
pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) 
Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan 
professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan 
pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus’. 

Pengawasan terhadap satuan pendidikan meliputi kegiatan pemantauan, 
supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. ‘Supervisi 
yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan 
berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala 
satuan pendidikan’(pasal 57 ayat  PP. No. 19 Tahun 2005). 

Menurut Good Carter dalam (Dictionary of Education) Supervisi 
pendidikan adalah ‘usaha dari petugas sekolah dalam memimpin guru dan 
petugas lainnya memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, mengevaluasi 
pengembangan jabatan guru, dan merevisi tujuan pendidikan di sekolah, bahan 
pengajaran, metode dan evaluasi pengajaran’. Sementara Burton,H & Bruckner, 
Leo J. menyebutkan sebagai : ‘suatu teknik pelayanan dengan tujuan utama 
mempelajari dan memperbaiki secara bersama faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan peserta didik’. Kimbal Wiles mengatakan 
bahwa: ‘Supervision is a service activity that exist to help teachers to their job 
better’, Gail menyebutkan sebagai ‘proses membantu guru memperkecil 
kesenjangan antara tingkah laku mengajar nyata dengan tingkah laku mengajar 
ideal’. Diperkuat oleh Glickman (1981) sebagai ‘serangkaian kegiatan membantu 



guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi 
pencapaian tujuan pembelajaran’, dan selanjutnya  Daresh, (1989) mempertegas 
bahwa ‘esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru 
dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru 
mengembangkan kemampuan profesionalismenya’. 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa : supervisi itu, 
adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk memberikan bantuan professional 
kepada guru untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya agar 
dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran peserta didik yang 
menjadi tanggung jawabnya.  

Dalam perkembangan selanjutnya di dunia pendidikan dikenal dua jenis 
supervisi yakni :  
a) supervisi manajerial, berkenaan dengan efisiensi internal dari sistem 

(pendidikan) dan biasanya menyangkut aspek kuantitatif, memberi jawaban 
pada pertanyaan mengapa institusi pendidikan harus berjalan dalam cara 
tertentu, dan menggunakan secara luas sumberdaya yang tersedia. 
Komunikasi dan informasi merupakan dua fungsi utama dari tipe supervisi ini.  
Tipe supervisi ini diusung oleh tingkat manajemen yang lebih tinggi ke tingkat 
manajemen yang lebih rendah, oleh karena itu, derajat dan tekanannya dapat 
berbeda. Fungsi supervisi administratif/manajerial adalah memicu unsur yang 
mendukung dan terkait dengan layanan pembelajaran.  

b) supervisi akademik atau instruksional, berkenaan dengan aspek kualitatif, 
yakni bagaimana guru mengembangkan proses pembelajaran yang mampu 
memotivasi agar peserta didik dapat belajar lebih baik.  Dukungan dan 
evaluasi merupakan dua fungsi utama untuk supervisi akademik. Secara 
normatif supervisi akademik dilaksanakan oleh kepala sekolah, namun secara 
eksklusif dilaksanakan oleh pengawas sekolah untuk mengevaluasi kinerja 
guru. Jadi tujuan supervisi akademik adalah meningkatkan mutu 
pembelajaran.  

Fungsi dukungan dalam supervisi akademik adalah menyediakan 
bimbingan profesional dan bantuan teknis pada guru untuk meningkatkan proses 
pembelajaran.  Dengan mengajar lebih baik berarti membantu peserta didik untuk: 
belajar lebih banyak (to learn more), belajar lebih cepat (to learn faster), belajar 
lebih mudah (to learn more easily), belajar lebih menyenangkan (to have more 
pleasure while learning) dan menerapkan apa yang dipelajari dengan lebih efektif 
(to apply what they learn more effectively). 

Pada banyak kebiasaan supervisi menyatakan bahwa, kebanyakan 
supervisor baik kepala sekolah maupun pengawas sekolah mengurangi tujuan 
awal dari supervisi akademik dengan menggantikannya dengan evaluasi.  
Maksud dari evaluasi adalah untuk melihat ketercapaian dengan ketentuan 
standar nasional pendidikan dan kebijakan Pemerintah Daerah, menguji dan 
menentukan nilai guru pada akhir tahun, dan dapat pula digunakan untuk 
menentukan apakah seorang guru layak untuk mengajar atau tidak.  Namun 
secara umum tujuan supervisi adalah meningkatkan kualitas pembelajaran yang 
berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik. Dan dapat 
dirinci lebih lanjut tujuannnya untuk : (1). meningkatkan Interaksi tatap muka dan 
membangun hubungan antara guru dengan pengawas; (2). Sebagai 
pembelajaran bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, (3). 
meningkatkan belajar siswa melalui peningkatan pembelajaran guru, (4). Sebagai 
basis data untuk pengambilan keputusan, (5). membangun kepercayaan pada 



proses, antara  guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dan lingkungan, dan 
(6). mengubah hasil dengan pengembangan kehidupan yang lebih baik untuk 
guru dan siswa dan pembelajaran mereka.  

Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, mengurai 
lebih lanjut kegiatan yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah dalam rangka 
kinerja terdiri dua unsur, yakni unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama 
terdiri atas : (a). pendidikan, (b). pengawasan akademik dan manajerial, dan (c). 
pengembangan profesi. Unsur  penunjang adalah kegiatan yang mendukung 
pelaksanaan tugas pengawas sekolah. 

Unsur pendidikan, meliputi: (1) mengikuti pendidikan formal lanjutan 
setingkat di atas pendidikan yang telah diakui dan memperoleh gelar/ijazah, (2) 
mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional calon Pengawas Sekolah 
dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan (3) 
mengikuti diklat fungsional Pengawas Sekolah serta memperoleh STTPP. 

Unsur pengawasan akademik dan manajerial, meliputi: (1). penyusunan 
program pengawasan, (2) melaksanakan program pengawasan, (3) 
melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, (4) membimbing 
dan melatih professional guru, dan (5) pelaksanaan tugas kepengawasan di 
daerah khusus (daerah terpencil). 

Unsur pengembangan profesi, yang terdiri atas manyusun karya tulis ilmiah 
dan membuat karya inovatif. (1) Menyusun karya tulis ilmiah di bidang pendidikan 
meliputi : (a). karya tulis ilmiah yang dipublikasikan; dalam bentuk buku, makalah 
ilmiah dimuat dalam journal ilmiah, dan atau menerjemahkan/menyadur buku di 
bidang pendidikan, yang diedarkan secara nasional atau lokal, dan (b) karya tulis 
ilmiah yang tidak dipublikasikan; dalam bentuk buku dibidang pendidikan yang 
dipergunakan di dalam lingkungan sendiri, dan atau makalah ilmiah di bidang 
pendidikan yang diketahui pimpinan unit. (2) Membuat karya inovatif, yang 
meliputi : (a) membuat katya sains/teknologi tepat guna, (b) menciptakan karya 
seni, dan (c) mengikuti kegiatan penyusunan standar/pedoman dan sejenisnya 
pada tingkat nasional. 

Unsur penunjang yang meliputi : (1) mengikuti seminar/lokakarya di bidang 
pendidikan, atau menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah, (2) menjadi anggota 
dan atau pengurus organisasi profesi pengawas atau kelompok kerja pengawas, 
(3) menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional pengawas sekolah, (4) 
melaksanakan kegiatan pendukung pengawas sekolah, seperti : melaksanakan 
tugas sebagai coordinator pengawas sekolah, atau melaksanakan tugas tertentu 
seperti sebagai panitia olimpiade mata pelajaran, dan panitia pemilihan guru, 
kepala sekolah, dan pengawas sekolah berprestasi, (5) mendapat penghargaan 
tanda jasa seperti prestasi kerja dan satya lencana karya satya, dan (6) 
memperoleh ijazah/gelar akademik yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya. 

2). Kualifikasi Pengawas Sekolah  
Ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, menegaskan : 
untuk diangkat sebagai pengawas sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi 
standar pengawas sekolah/madrasah yang berlaku nasional. Selanjutnya 
ditegaskan lampiran Permendiknas tersebut yang merupakan satu kesatuan dari 
Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 dimaksud, bahwa kualifikasi pengawas 
sekolah/madrasah dikelompok sebagai berikut : 
a) Kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) dan 

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut:  



a.1. Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) 
kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;  
a.1.1. Guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan 

pengalaman kerja minimum delapan tahun di TK/RA atau kepala 
sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk 
menjadi pengawas TK/RA;  

a.1.2. Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan 
pengalaman kerja minimum delapan tahun di SD/MI atau kepala 
sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk 
menjadi pengawas SD/MI;  

a.2. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;  
a.3. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas 

satuan pendidikan;  
a.4. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat 

diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan 
fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan  

a.5. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.  
b) Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 

(SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai 
berikut :  
b.1. Memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan 

berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada 
perguruan tinggi terakreditasi;  
b.1.1. Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs 

dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun 
mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau kepala sekolah 
SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk 
menjadi pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata 
pelajarannya;  

b.1.2. Guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan 
pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata 
pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA 
dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi 
pengawas SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;  

b.1.3. Guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK 
dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun 
mata pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau kepala sekolah 
SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk 
menjadi pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata 
pelajarannya;  

b.2. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;  
b.3. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas 

satuan pendidikan;  
b.4. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat 

diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan 
fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan  

b.5. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.  
 Dengan demikian, seorang guru atau guru yang diberi tugas tambahan 

sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program program 



studi/program keahlian, pustakawan sekolah, dan laborant atau sebutan sejenis 
lainnya, yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan, masa kerja, dan 
sertifikat pendidik tidak serta merta dapat langsung diangkat sebagai pengawas 
sekolah. Untuk diangkat dalam jabatan pengawas sekolah seseorang selaian 
harus memenuhi persyaratan yang disebutkan, juga harus memiliki sertfikat 
pengawas sekolah sebagaimana dimaksudkan kriteria butir a.4 untuk pengawas 
TK/RA dan SD/MI, dan butir b.4 untuk pengawas SMP/MTS, SMA/MA, dan 
SMK/MAK. 

Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang 
lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan 
pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Berbeda dengan 
guru dan kepala sekolah, pengawas sekolah hanya dapat diangkat dari  guru 
berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis fungsional di bidang pengawasa akademik dan manajerial pada sejumlah 
satuan pendidikan yang ditetapkan (Permen PAN & RB. No. 21 Tahun 2010, 
pasal 4 ). 

3). Kompetensi Pengawas Sekolah 
Untuk dapat menjalankan semua fungsi, tugas dan peran pengawas sekolah 

tersebut pada uraian tentang tugas dan fungsi pengawas sekolah (huruf c butir 1) 
di atas, pengawas sekolah harus memiliki sejumlah kompetensi yang disyaratkan, 
sebagimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 
tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, menyebutkan ada 6 
(lima) dimensi kompetensi kepala sekolah : kompetensi kepribadian, supervisi 
manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan 
pengembangan, dan kompetensi sosial. Kompetensi diartikan sebagai 
seperangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap, nilai, dan 
keterampilan yang dikuasai dan dimiliki setiap individu untuk melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab pekerjaan atau jabatan yang menjadi kewajiban dan 
kewenangannya. 

Untuk memahami secara utuh esensi dari kompetensi pengawas sekolah, 
harus dipahami dulu bahwa jabatan fungsional pengawas sekolah adalah jabatan 
fungsional puncak bagi karir seorang guru, karenanya secara obyektif dan yuridis 
berarti telah memiliki kompetensi sebagai pendidik, dan manakala seorang guru 
dimaksud pernah menjadi kepala sekolah (dalam realitasnya demikian adanya) 
maka itu berarti guru dimaksud juga telah memiliki kompetensi sebagai kepala 
sekolah. Seorang guru yang menduduki jabatan sebagai pengawas sekolah telah 
memiliki bekal yang cukup di bidang pendidikan. Kompetensi yang dibahas dalam 
uraian di bawah ini hanya terbatas pada kompetensi pengawas sekolah. 

Masing-masing dimensi kompetensi tersebut, di dalamnya berisi rincian 
yang dapat disebut sebagai elemen-elemen kompetensi atau kompetensi inti, 
yakni sebagai berikut :  
a). Kompetensi Kepribadian; berisikan empat kompetensi inti, esensinya adalah 

kemampuan pengawas sekolah dalam menampilkan dirinya sebagai pribadi 
yang memiliki tanggujawab, kreatif, problem solver, rasa ingin tahu yang 
tinggi, menjadi tauladan dan motivator bagi guru dan kepala sekolah yang 
menjadi tanggung jawab pembinaannya. 
Elemen dari kompetensi kepribadian tersebut meliputi : 
a.1. Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan  



a.2. Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan 
dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya  

a.3. Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan 
tanggung jawabnya  

a.4. Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder 
pendidikan.  

b). Kompetensi Supervisi Manajerial; berisikan 8 (delapan) elemen kompetensi 
inti, esensinya adalah kemampuan pengawas sekolah dalam memberikan 
bantuan dan konsultasi kepada kepala sekolah dalam mengimplementasikan 
standar nasional pendidikan, serta dalam pengelolaan administrasi sekolah 
berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Supervisi 
manajerial, berkenaan dengan efisiensi internal dari sistem (pendidikan) di 
sekolah dan biasanya menyangkut aspek kuantitatif. Fungsi supervisi 
manajerial adalah memicu unsur yang mendukung dan terkait dengan 
layanan pembelajaran. Elemen-nya sebagai berikut: 
b.1. Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.  
b.2. Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi-tujuan dan 

program pendidikan sekolah.  
b.3. Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah.  
b.4. Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindak-lanjutinya untuk 

perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah.  
b.5. Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan 

pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di 
sekolah.  

b.6. Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan 
konseling di sekolah..  

b.7. Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang 
dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam 
melaksanakan tugas pokoknya di sekolah.  

b.8. Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan 
hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan 
akreditasi sekolah.  

c). Kompetensi Supervisi Akademik; berisikan 8 (delapan) elemen kompetensi 
inti, esensinya adalah kemampuan pengawas sekolah dalam memberikan 
bimbingan profesional dan bantuan teknis pada guru untuk meningkatkan 
proses pembelajaran. Supervisi akademik berkenaan dengan aspek kualitatif, 
yakni bagaimana guru mengembangkan proses pembelajaran yang mampu 
memotivasi agar peserta didik dapat belajar lebih baik.  Dukungan dan 
evaluasi merupakan dua fungsi utama untuk supervisi akademik. Secara 
normatif supervisi akademik dilaksanakan oleh kepala sekolah, namun secara 
eksklusif dilaksanakan oleh pengawas sekolah untuk mengevaluasi kinerja 
guru. Jadi tujuan supervisi akademik adalah meningkatkan mutu 
pembelajaran. Elemen-nya sebagai berikut: 
c.1. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan 

perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang 
relevan di sekolah.  



c.2. Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan 
kecenderungan perkembangan proses pembelajaran /bimbingan tiap 
mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah.  

c.3. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam 
rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah berlandaskan standar 
kompetensi lulusan, standar isi, dan prinsip-prinsip pengembangan 
kurikulum.  

c.4. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan 
strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat 
mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata pelajaran dalam 
rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah.  

c.5. Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 
untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan.  

c.6. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/ 
bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata 
pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan.  

c.7. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan 
menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/ bimbingan 
tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan.  

c.8. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam 
pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata 
pelajaran yang relevan.  

d). Kompetensi Evaluasi Pendidikan; berisikan 6 (enam) elemen kompetensi inti, 
esensinya adalah kemampuan pengawas sekolah dalam memberikan 
bimbingan profesional dan bantuan teknis pada guru menyusun dan 
melaksanakan evaluasi pembelajaran peserta didik, dan kemampuan 
pengawas sekolah melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah, guru, dan 
staf sekolah, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan dan 
peningkatan kinerja pembelajaran di sekolah. Elemen dari kompetensi 
evaluasi pendidikan meliputi : 
d.1. Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan 

pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata 
pelajaran yang relevan.  

d.2. Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai 
dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata 
pelajaran yang relevan.  

d.3. Menilai kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah lainnya 
dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk 
meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan pada tiap 
mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan.  

d.4. Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar 
peserat didik serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu 
pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata 
pelajaran yang relevan.  

d.5. Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan 
pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam 
rumpun mata pelajaran yang relevan.  

d.6. Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, 
kinerja guru dan staf sekolah.  



e). Kompetensi Penelitian Dan Pengembangan; berisikan 8 (delapan) elemen 
kompetensi inti, esensinya adalah kemampuan pengawas sekolah dalam 
melaksanakan penelitian dan pengembangan dan memberikan bimbingan 
kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan penelitian tindakan 
(action research) untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Elemen dari 
kompetensi evaluasi pendidikan meliputi : 
e.1. Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam 

pendidikan  
e.2. Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk 

keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengemba-ngan karirnya 
sebagai pengawas.  

e.3. Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian 
kualitatif maupun penelitian kuantitatif.  

e.4. Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah 
pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi 
tugas pokok tanggung jawabnya.  

e.5. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data 
kualitatif maupun data kuantitatif.  

e.6. Menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang 
kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan.  

e.7. Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan 
untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah.  

e.8. Memberikan bimbingan kepada guru dan kepala sekolah tentang 
penelitian tindakan (action research), baik perencanaan maupun 
pelaksanaannya di sekolah. 

f). Kompetensi Sosial; berisikan 2 (dua) elemen kompetensi inti, esensinya 
adalah kemampuan pengawas sekolah dalam membangun dan 
mengembangkan kerja sama dengan stake holder dalam rangka 
meningkatkan kualitas diri dan memberikan dampak positif terhadap 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Elemen dari kompetensi evaluasi 
pendidikan meliputi : 
f.1. Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan 

kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.  
f.2. Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan.  

Kompetensi dimaksud di atas beserta elemen-elemennya disyaratkan 
harus telah dikuasai oleh setiap guru yang diangkat dalam jabatana pengawas 
sekolah, guna menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas yang 
menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, penguasaan terhadap elemen-
elemen kompetensi tersebut harus dilakukan melalui pembekalan di dalam proses 
pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pengawas sekolah. 

 

4. Manajemen Peserta Didik 

Manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap 
kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari peserta didik itu masuk 
sampai dengan keluar dari suatu satuan pendidikan. Manajemen peserta didik tidak 
semata pencatatan data peserta didik akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas 
yaitu dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan anak melalui proses 
pendidikan di satuan pendidikan. Menurut Suharsimi Arikunto (1986:12) bahwa 
peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu satuan 



pendidikan. Menurut UU Sisdiknas bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat 
yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang 
tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi bisa diartikan bahwa 
peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu satuan pendidikan pada 
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, yang selalu ingin mengembangkan 
potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non akademik melalui proses 
pembelajaran yang diselenggarakan.  

Manajemen peserta didik bertujuan mengatur berbagai kegiatan dalam 
bidang kepeserta-didikan agar kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan lancar, 
tertib dan teratur. Beberapa ahli berpendapat bahwa tujuan manajemen peserta 
didik adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan satuan pendidikan yang baik 
serta agar peserta didik dapat belajar dengan tertib sehingga tercapai tujuan 
pembelajaran yang efektif, efisien, demokratis dan akuntabel.  Ada tiga tugas utama 
dalam bidang manajemen peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut yaitu (1) 
penerimaan peserta didik, (2) kegiatan kemajuan belajar, dan (3) bimbingan dan 
pembinaan disiplin. Dalam pembahasan ini manajemen peserta didik meliputi 
beberapa kegiatan yaitu : 1. Perencanaan terhadap peserta didik 2. Pembinaan 
peserta didik 3. Evaluasi peserta didik 4. Mutasi peserta didik.  

1. Perencanaan Peserta Didik  
Perencanaan peserta didik meliputi kegiatan; (a). analisis kebutuhan (b) 

rekruitmen, (c)  seleksi (d) Orientasi (e) penempatan, dan (f) pencatatan dan 
pelaporan,  dalam rangka  penerimaan peserta didik baru.  

Analisis kebutuhan peserta didik yaitu penetapan peserta didik yang 
dibutuhkan oleh satuan pendidikan yang meliputi; (1) merencanakan jumlah 
peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung 
kelas/jumlah kelas yang tersedia, serta pertimbangan rasio peserta didik dan 
guru. (2) menyusun program kegiatan kepeserta-didikan yaitu visi dan misi satuan 
pendidikan, minat dan bakat peserta didik, sarana dan prasarana yang ada, 
anggaran yang tersedia dan tenaga kependidikan yang tersedia.  

Rekruitmen peserta didik pada hakikatnya proses pencarian, menentukan 
peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di satuan pendidikan yang 
bersangkutan. Langkah-langkah dalam kegiatan ini adalah (1) membentuk panitia 
penerimaan peserta didik baru yang meliputi dari semua unsur guru, staf 
administrasi dan dewan pendidikan/komite satuan pendidikan; (2) pembuatan dan 
pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara 
terbuka. Informasi yang harus ada dalam pengumuman tersebut adalah 
gambaran singkat lembaga, persyaratan pendaftaran peserta didik baru (syarat 
umum dan syarat khusus), cara pendaftaran, waktu pendaftaran, tempat 
pendaftaran, biaya pendaftaran, waktu dan tempat seleksi dan pengumuman hasil 
seleksi.  

Seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik 
untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta 
didik di satuan pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun cara-
cara seleksi yang dapat digunakan adalah (1) melalui tes atau ujian, yaitu tes 
psikotest, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, atau tes ketrampilan; (2) 
melalui penelusuran bakat kemampuan, biasanya berdasarkan pada prestasi 
yang diraih oleh calon peserta didik dalam bidang olahraga atau kesenian; (3) 
berdasarkan nilai keberhasilan belajar di satuan pendidikan setingkat di 
bawahnya. Pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan telah 
melakukan proses penerimaan peserta didik baru sejak satu decade yang lalu 



melalui system on-line real time yang sangat berdampak positif pada tingkat 
efisiensi, efektifitas, dan akuntabel proses seleksi peserta didik baru pada semua 
level pendidikan dasar dan menengah. 

Orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan mengenalkan, lingkungan 
fisik dan sosial budaya sekolah tempat peserta didik menempuh pendidikan. 
Tujuannya, dengan orientasi tersebut peserta didik dapat memahami dan 
mentaati peraturan tata tertib yang berlaku di satuan pendidikan, menyesuaikan 
diri dengan dengan iklim dan budaya belajar yang baru baginya, dan peserta didik 
dapat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan satuan pendidikan, dan siap 
menghadapi lingkungan baru secara fisik, mental dan emosional, yang pada 
gilirannya akan sangat membantu peserta didik baru mengikuti proses 
pembelajaran selanjutnya.  

Penempatan Peserta Didik (Pembagian Kelas) yaitu kegiatan 
pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas, 
pengelompokan peserta didik bisa dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada 
pada peserta didik yaitu jenis kelamin dan umur. Selain itu juga pengelompokan 
berdasar perbedaan yang ada pada individu peserta didik seperti minat, bakat 
dan kemampuan.  

Pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak peserta didik 
diterima sampai dengan tamat atau meninggalkan satuan pendidikan. Tujuan 
pencatatan tentang kondisi dan perkembangan peserta didik dilakukan agar 
lembaga mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta didik.  

2. Pembinaan Peserta Didik  
Pembinaan terhadap peserta didik yang meliputi layanan-layanan khusus 

yang menunjang manajemen peserta didik. Layanan-layanan yang dibutuhkan 
peserta didik di satuan pendidikan meliputi :  
a). Layanan bimbingan dan konseling Layanan BK merupakan proses pemberian 

bantuan terhadap peserta didik agar perkembangannya optimal sehingga anak 
didik bisa mengarahkan dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai dengan 
tuntutan dan situasi lingkungan satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. 
Fungsi bimbingan disini adalah membantu peserta didik dalam memilih jenis 
satuan pendidikan lanjutannya, memilih program, lapangan pekerjaan sesuai 
bakat,minat, dan kemampuan. Selain itu bimbingan dan konseling juga 
membantu guru dalam menyesuaikan program pengajaran yang disesuaikan 
dengan bakat minat peserta didik,serta membantu peserta didik dalam 
menyesuaikan diri dengan bakat dan minat peserta didik untuk mencapai 
perkembangan yang optimal.  

b). Layanan perpustakaan Diperlukan untuk memberikan layanan dalam 
menunujang proses pembelajaran di satuan pendidikan, melayani informasi 
yang dibutuhkan serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan 
pustaka. Keberadaan perpustakaan sangatlah penting karena perpustakaan 
juga dipandang sebagai kunci dalam pembelajaran peserta didik di satuan 
pendidikan. Bagi peserta didik perpustakaan bisa menjadi penyedia bahan 
pustaka yang memperkaya dan memperluas cakrawala pengetahuan, 
meningkatkan ketrampilan, membantu peserta didik dalam mengadakan 
penelitian, memperdalam pengetahuannya berkaitan dengan subjek yang 
diminati, serta meningkatkan minat baca peserta didik dengan adanya 
bimbingan membaca, dan sebagainya.  

c). Layanan kantin Kantin diperlukan di tiap satuan pendidikan agar kebutuhan 
anak terhadap makanan yang bersih, bergizi dan higienis bagi anak sehingga 



kesehatan anak terjamin selama di satuan pendidikan. Guru bisa mengontrol 
dan berkonsultasi dengan pengelola kantin dalam menyediakan makanan yang 
sehat dan bergizi. Peranan lain dengan adanya kantin di dalam satuan 
pendidikan anak didik tidak berkeliaran mencari makanan dan tidak harus 
keluar dari lingkungan satuan pendidikan.  

d). Layanan kesehatan Layanan kesehatan di satuan pendidikan biasanya 
dibentuk dalam sebuah wadah yang bernama Usaha Kesehatan Satuan 
pendidikan (UKS). Sasaran utama UKS untuk meningkatkan atau membina 
kesehatan peserta didik dan lingkungan hidupnya. Program UKS sebagai 
berikut (1) mencapai lingkungan hidup yang sehat; (2) pendidikan kesehatan; 
(3) pemeliharaan kesehatan di satuan pendidikan  

e). Layanan transportasi Sarana transport bagi peserta didik sebagai penunjang 
untuk kelancaran proses belajar mengajar, biasanya layanan transport 
diperlukan bagi peserta didik di tingkat prasatuan pendidikan dan pendidikan 
dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh satuan 
pendidikan yang bersangkutan atau pihak swasta.  

f). Layanan asrama Bagi peserta didik layanan asrama sangat berguna untuk 
mereka yang jauh dari keluarga sehingga membutuhkan tempat tinggal yang 
nyaman untuk mereka beristirahat. Biasanya yang mengadakan layanan 
asrama di tingkat satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi.  

3. Evaluasi Kegiatan Peserta Didik  
Menurut Wand dan Brown (dalam Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan 

Zain, 2002;57), evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk 
menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi belajar peserta didik berarti kegiatan 
menilai proses dan hasil belajar peserta didik baik yang berupa kegiatan kurikuler, 
ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk 
melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran 
yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan tujuan yang telah ditetapkan.  

Pasaribu dan Simanjuntak (dalam Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan 
Zain, 2002;58), menyatakan bahwa : tujuan umum dari evaluasi hasil belajar 
peserta didik adalah untuk mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf 
kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan yang diharapkan sehingga 
memungkinkan pendidik menilai aktifitas/ pengalaman yang didapat, dan menilai 
metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Sedangkan tujuan 
khusus dari evaluasi peserta didik adalah untuk merangsang kegiatan belajar 
peserta didik, menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan belajar peserta 
didik, memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan 
bakat peserta didik yang bersangkutan, dan untuk memperbaiki mutu 
pembelajaran/cara belajar .  

Berdasarkan tujuan terdebut, dijelaskan lebih lanjut ada beberapa fungsi 
penilaian yang dapat dikemukakan antara lain: 
a). Fungsi selektif, dengan mengadakan evaluasi, guru mempunyai cara untuk 

mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Evaluasi dalam 
hal ini bertujuan untuk : memilih peserta didik yang dapat diterima di satuan 
pendidikan tertentu, memilih peserta didik yang dapat naik kelas atau tingkat 
berikutnya, memeilih peserta didik yang seharusnya mendapat beapeserta 
didik, memilih peserta didik yang sudah berhak meninggalkan satuan 
pendidikan, dan sebagainya.  

b). Fungsi diagnostik, apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup 
memenuhi persyaratan, dengan melihat hasilnya guru akan dapat mengetahui 



kelemahan peserta didik, sehingga lebih mudah untuk mencari cara 
mengatasinya.  

c). Fungsi penempatan, pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan 
kemampuan peserta didik adalah pengajaran secara kelompok. Untuk dapat 
menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang peserta didik harus 
ditempatkan.  

d). Fungsi pengukur keberhasilan program, evaluasi ini dimaksudkan untuk 
mengetahui sejauhmana suatu program berhasil diterapkan. 

Dari hasil evaluasi peserta didik akan didapatkan kelompok peserta didik 
yang telah tuntas pencapaian kompetensinya, dan ada kelompok peserta didk 
yang dikategorikan belum tuntas pencaian kompetensi yang disyaratkan. Untuk 
itu, diperlukan adanya kegiatan tindak lanjut atas hasil peserta didik, dalam 
bentuk program remedial dan pengayaan. Remedial dapat dilakukan dengan 
tujuan pendekatan secara kuratif, preventi, dan pengembangan sesuai dengan 
potensi, minat dan bakat peserta didik. Sedangkan pengayaan kegiatan yang 
diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan tugas kompetensi 
dengan baik dengan tujuan pengembangan pengetahuan dan keterampilan. 

4. Mutasi Peserta Didik  
Secara garis besar mutasi peserta didik diartikan sebagai proses 

perpindahan peserta didik yang bersifat ekstern dan intern. Mutasi ekstern adalah 
perpindahan peserta didik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan 
lainnya, misalnya karena alasan mengikuti dinas orang tua ke daerah lain, atau 
alasan kepentingan peserta didik untuk mendapatkan mengikuti pendidikan yang 
sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat yang dimilikinya. Sedangkan mutasi 
intern adalah perpindahan peserta didik dalam satu satuan pendidikan pada level 
kelas atau program studi/jurusan yang sama. 

5. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan 
pengendalian sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenis dan jenjang 
pendidikan, diperlukan penyesuaian manajemen sarana dan prasarana. Sekolah 
dituntut memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah 
menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada aspirasi dan 
partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundangan-
undangan pendidikan nasional yang berlaku. Hal itu terutama ditujukan untuk 
meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, 
khususnya pada pendidikan dasar dan menengah. Untuk mewujudkan dan 
mengatur hal tersebut, maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 
2005 tetang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan 
prasarana pendidikan secara nasional pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas 
disebutkan bahwa; (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi 
perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, 
bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang 
proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan 
wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan 
pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang 
laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya 
dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat rekreasi, 



dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang 
teratur dan berkelanjutan. 

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah merupakan 
implementasi konsep manajemen dalam pengelolaan sarana dan prasana 
pendidikan yang meliputi kegiatan ; (a) perencanaan sarana dan prasarana satuan 
pendidikan, (b) pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana satuan 
pendidikan, (c) pemeliharan dan perawatan sarana dan prasarana satuan 
pendidikan, (d) inventarisasi sarana dan prasarana satuan pendidikan,dan (e) 
penghapusan sarana dan prasarana satuan pendidikan. 

a. Perencanaan Sarana dan Prasarana, 
Perencanaan pada dasarnya adalah merupakan suatu proses kegiatan 

menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan kemudian dalam 
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini perencanaan yang 
dimaksud adalah merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi 
atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Dengan 
demikian perencanaan sarana dan prasarana satuan pendidikan dapat 
didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan 
pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan 
perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. 

Tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana adalah: (1) 
untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, (2) 
untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaannya. Salah 
perencanaan dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan di dalam 
menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang/tidak memandang 
kebutuhan ke depan, dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai 
dengan dana yang tersedia. Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya 
perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan, yaitu: (1) Dapat 
membantu dalam menentukan tujuan, (2) Meletakkan dasar-dasar dan 
menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, (3) Menghilangkan 
ketidakpastian, dan (4) Dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk 
melakukan pengawasan, pengendalian dan bahkan juga penilaian agar nantinya 
kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Agar maksud pemenuhan tuntutan sarana dan prasarana pendidikan 
sesuai dengan kebutuhan maka dalam kegiatan perencanaan perlu mengikut 
sertakan berbagai unsur atau pihak yang terkait di dalam pengembangan sarana 
dan prasarana pendidikan. Tujuannya adalah agar unsur atau pihak yang terkait 
dapat memberikan masukan sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam hal ini 
maka unsur-unsur dilibatkan selain DInas Pendidikan perlu juga dillibatkan antara 
lain : Kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Kepala Tata Usaha dan 
Bendahara, dan Komite Sekolah. 

Dalam hal perencanaan sarana dan prasaran pendidikan ada beberapa 
persyaratan yang harus diperhatikan sebagai berikut;  
1). Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan 

harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas 
proses belajar mengajar. 

2). Perencanaan harus jelas. Untuk hal tersebut maka kejelasan suatu rencana 
dapat dilihat pada: 
a). Tujuan dan sasaran atau target yang harus dicapai serta ada penyusunan 

perkiraan biaya/harga keperluan pengadaan. 
b). Jenis dan bentuk tindakan/kegiatan yang akan dilaksanakan. 



c). Petugas pelaksana, misalnya; guru. Karyawan, dan lain-lain. 
d). Bahan dan peralatan yang dibutuhkan. 
e). Kapan dan dimana kegiatan dilaksanakan. 
f). Harus diingat bahwa suatu perencanaan yang baik adalah yang realistis, 

artinya rencana tersebut dapat dilaksanakan.  
3). Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak 

yang terlibat dalam perencanaan. 
4). Mengikuti pedoman/standar tentang jenis (barang bergerak atau barang tidak 

bergerak, barang habis pakai atau barang tidak habis pakai), kuantitas dan 
kualitas sesuai dengan skala prioritas. 

5). Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. 
6). Mengikuti prosedur yang berlaku. 
7). Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan 

kondisi yang tidak disangka-sangka. 
8). Dapat didasarkan pada jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (4-5 

tahun), jangka panjang (10 – 15 tahun). 

b. Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana, 
Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua 

jenis sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dalam 
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks satuan pendidikan, 
pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara 
menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan 
dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara 
efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Pemanfaatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan dan 
mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan untuk menjamin 
keberlangsungan dan keterlaksanaan proses pendidikan sesuai dengan jenis, 
sifat, dan tujuan pemanfaatannya secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam 
rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama 
dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Fungsi ini 
pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana 
dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis 
dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang 
dapat dipertanggung-jawabkan. Ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan 
sarana dan prasarana pendidikan seperti pembelian, membuat sendiri, menerima 
hibah atau bantuan, menyewa, pinjaman yang bersifat sementara dan temporer 
dan harus mempertimbangkan citra baik satuan pendidikan yang bersangkutan, 
pendaurulangan, serta perbaikan atau rekondisi. 

Pada dasarnya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan untuk 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah 
provinsi DKI Jakarta, akan selalu mempedomani ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sementara pada tingkat satuan pendidikan mengikuti 
prosedur sebagai berikut : 
a). Menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. 
b). Mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 
c). Membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujuakan kepada 

pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta. 
d). Bila disetujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat 

persetujuan dari pihak yang dituju. 



e). Setelah dikunjungi dan disetujui, selanjutnya Dinas Pendidikan merencanakan 
dan memasukan dalam daftar usulan pengadaan untuk tahun selanjutnya, 
dan bila disetujui dan anggarannya teralokasi, Dinas Pendidikan melakukan 
kegiatan pengadaan melalui/bersama instansi yang berwenang untuk itu. 

f). Setelah selesai proses pengadaannya maka sarana dan prasarana akan 
dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan 
prasarana tersebut.  

Untuk sekolah swasta bisa saja tidak melalui proses panjang sebagaimana 
disebut diatas. Karena pada sebahagian besar penyelenggara sekolah swasta 
fungsi perencanaan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan 
melekat langsung pada badan penyelenggara. Oleh karena itu proses 
pengadaannya lebih sederhana. 

Tingkat kesulitan pengadaan barang bergerak atau barang tidak 
bergerak, barang habis pakai atau barang tidak habis pakai, tidak selalu sama. 
Pengadaan barang bergerak dan barang habis pakai relatif lebih mudah dan 
sederhana terutama bila dikaitkan dengan intensitas pemanfaatan dan daya guna 
dalam proses pendidikan, misalnya alat dan bahan sumber belajar, bila 
dibandingkan dengan pengadaan barang tidak bergerak dan barang tidak habis 
pakai, yang lebih membutuhkan persyaratan, waktu, dan prosedur yang lebih 
kompleks. 

  Pengadaan barang, baik yang dilakukan sendiri oleh sekolah maupun 
dari luar sekolah (pemerintah atau pihak ketiga), hendaknya dicatat sesuai 
dengan keadaan dan kondisinya. Hal itu dimaksudkan sebagai upaya 
pengnadalian dan pengontrolan terhadap keluar/masuknya barang atau sarana 
dan prasarana milik sekolah. Catatan tersebut dituangkan dalam format 
pengadaan sarana dan prasarana pendidikan rujukan dalam melakukan aktivitas 
pengadaan sarana dan prasarana pada masa selanjutnya. 

c. Pemeliharan dan Perawatan Sarana Dan Prasarana, 
Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk 

melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu 
dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna 
dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau 
pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan 
siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus menerus untuk 
mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai 
dari pemakaian barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam menggunakannya. 
Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai 
keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud 

Tujuan pemeliharaan adalah untuk : (1) mengoptimalkan usia pakai 
perlatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari aspek biaya, karena 
untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan 
merawat bagian dari peralatan tersebut. (2) menjamin kesiapan operasional 
peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang 
optimal. (3) menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pencekkan 
secara rutin dan teratur, dan (4) menjamin keselamatan orang atau siswa yang 
menggunakan alat tersebut. 

Manfaat pemeliharaan adalah untuk : (1) jika peralatan terpelihara baik, 
umurnya akan awet yang berarti tidak perlu mengadakan penggantian dalam 
waktu yang singkat. (2) pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi 
kerusakan yang berarti biaya perbaikan dapat ditekan seminim mungkin. (3) lebih 



terkontrol sehingga menghindar kehilangan, (4) dengan adanya pemeliharaan 
yang baik, maka enak dilihat dan dipandang, dan (5) pemeliharaan yang baik 
memberikan hasil pekerjaan yang baik. 

Bentuk pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan 
dilakukan sesuai dengan jenis dan fungsi barang tersebut yang dapat 
dikategorikan seperti : (1) dari sisi waktu, ada (a) pemeliharaan rutin yang 
dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan dan sifat dari barangnya, dan (b) 
pemeliharaan ini dapat dilakukan secara berkala atau dalam jangka waktu 
tertentu sesuai petunjuk penggunaan (manual), misalnya 2 atau 3 bulan sekali 
dan sebagainya (seperti mesin tulis) atau setelah jarak tempuh tertentu 
(kendaraan bermotor) atau jam pakai tertentu (mesin statis). (2) sisi umur 
penggunaan barang, yang dapat dilihat dari usia kelayakan teknis dan fisik 
barang, dan usia kelayakan administratif dari barang. Usia kelayakan teknis dan 
fisik barang sangat tergantung kepada intensitas dan kualitas pemeliharaan dan 
perawatan yang dilakukan.  

Semakin intens dan semakin baik kualitas pemeliharaan dan perawatan 
akan menambah usia kelayakan teknis fisik barang, sementara usia kelayakan 
admiistratif biasanya sudah ditetapkan dalam manual dari setiap barang. Oleh 
karena itu, pemeliharaan dan perawatan dengan mengedepankan pendekatan 
preventif dipandang lebih relevan, karena perawatan preventif yang merupakan 
cara perawatan sarana dan prasarana yang dilakukan sebelum sarana dan 
prasarana tersebut mengalami kerusakan Tujuannya adalah untuk mencegah 
atau mengurangi kemungkinan sarana dan prasarana tidak bekerja dengan 
normal dan membantu agar sarana dan prasarana dapat aktif sesuai dengan 
fungsinya. 

d. Inventarisasi Sarana dan Prasarana, 
Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau 

pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang 
secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Barang 
inventaris sekolah adalah semua barang milik negara (yang dikuasai sekolah) 
baik yang diadakan/dibeli melalui dana dari pemerintah, DPP maupun diperoleh 
sebagai pertukaran, hadiah atau hibah serta hasil usaha pembuatan sendiri di 
sekolah guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar. 

Secara umum, inventarisasi dilakukan dalam rangka usaha 
penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan 
prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Secara khusus, inventarisasi 
dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut: 
1) Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana 

yang dimiliki oleh suatu sekolah. 
2) Untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk 

pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. 
3) Sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah 

dalam bentuk materil yang dapat dinilai dengan uang. 
4) Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana 

yang dimiliki oleh suatu sekolah. 
Untuk memudahkan pekerjaan inventarisasi sarana dan prasarana 

pendidikan satu hal yang cukup penting dalam penyusunan daftar inventarisasi 
barang adalah penggolongan barang (Klasifikasi dan Kode Barang Inventaris) 
agar terdapat cara yang cukup mudah dan efisien untuk mencatat dan sekaligus 
untuk mencari dan menemukan kembali barang tertentu, baik secara fisik maupun 



melalui daftar catatan ataupun di dalam ingatan orang. Sesuai dengan tujuan 
tersebut maka bentuk lambang, sandi atau kode yang dipergunakan sebagai 
pengganti nama atau uraian bagi tiap golongan, kelompok dan atau jenis barang 
haruslah bersifat membantu/memudahkan penglihatan dan ingatan orang dalam 
mendapatkan kembali barang yang diinginkan. 

Daftar inventarisasi barang yang disusun dalam suatu organisasi yang 
lengkap, teratur dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat, yakni sebagai 
berikut: 
1) Menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan 

menyusun rencana kebutuhan barang. 
2) Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan/pedoman dalam 

pengarahan pengadaan barang. 
3) Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan/pedoman dalam 

penyaluran barang. 
4) Memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang (tua, 

rusak, lebih) sebagai dasar untuk menetapkan penghapusannya. 
5) Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan 

pengendalian barang. 

b. Penghapusan Sarana dan Prasarana Satuan, 
Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan 

sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan 
yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional penghapusan 
sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk 
mengeluarkan/menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, kerena 
sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana 
yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di 
sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku. Penghapusan sebagai salah satu fungsi 
manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus 
mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu dalam pelaksanaannya. Oleh 
karena muara berbagai pertimbangan tersebut tidak lain adalah demi efektivitas 
dan efisiensi kegiatan persekolahan. 

Penghapusan sarana dan prasarana pada dasarnya bertujuan untuk : (1) 
mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian/ pemborosan biaya 
pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan 
atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi, (2) meringankan beban kerja 
pelaksanaan inventaris, (3) membebaskan ruangan dari penumpukan barang-
barang yang tidak dipergunakan lagi, dan (4) membebaskan barang dari 
tanggung jawab pengurusan kerja. 

Dalam pelaksanaan penghapusan dikenal dua jenis, yaitu penghapusan 
melalui lelang dan penghapusan melalui pemusnahan.  
1).Penghapusan barang inventaris dengan lelang, adalah menghapus dengan 

menjual barang-barang sekolah melalui Kantor Lelang Negara. Prosesnya 
sebagai berikut: 
a). Pembentukan Panitia Penjualan oleh Kepala Dinas Pendidikan: 
b). Melaksanakan sesuai prosedur lelang; 
c). Mengikuti acara pelelangan; 
d). Pembuatan “Risalah Lelang” oleh Kantor Lelang dengan menyebutkan 

banyaknya nama barang, keadaan barang yang dilelang; 



e). Pembayaran uang lelang yang disetorkan ke Kas Negara selambat-
lambatnya 3 hari; 

f). Biaya lelang dan lainnya dibebankan kepada pembeli; 
g). Dengan perantaraan panitia lelang melaksanakan penjualan melalui kantor 

lelang negara dan menyetorkan hasilnya ke Kas Negara setempat. 
2).Penghapusan barang inventaris dengan pemusnahan, adalah cara 

penghapusan barang inventaris yang dilakukan dengan memperhitungkan 
faktor-faktor pemusnahan ditinjau dari segi uang. Oleh karena itu penghapusan 
dibuat dengan perencanaan yang matang dan dibuat surat pemberitahuan 
kepada atasan dengan menyebutkan barang-barang apa yang hendak 
disingkirkan. Prosesnya adalah sebagai berikut: 
a). Pembentukan panitia penghapusan oleh Kepala Dinas Pendidikan; 
b). Sebelum barang dihapuskan perlu dilakukan pemilihan barang yang 

dilakukan tiap tahun bersamaan dengan waktu memperkirakan kebutuhan; 
c). Panitia melakukan penelitian barang yang akan dihapus; 
d). Panitia membuat berita acara; 
e). Setelah mengadakan penelitian secukupnya barang-barang yang diusulkan 

untuk dihapus sesuai Surat Keputusan dan disaksikan oleh pejabat 
pemerintah setempat dan kepolisian, pemusnahannya dilakukan oleh unit 
kerja yang bersangkutan dengan cara dibakar, dikubur, dan sebagainya; 

f). Menyampaikan berita acara ke atasan/Menteri sehingga dikeluarkan 
keputusan penghapusan; 

g). Kepala Sekolah selanjutnya menghapuskan barang tersebut dari buku 
induk dan buku golongan inventaris dengan menyebut No. dan tanggal SK 
penghapusannya. 
 
 
 

6. Manajemen Pembiayaan Pendidikan 

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan segenap kegiatan yang 
berkenaan dengan penataan dan pengelolaan sumber dana, penggunaan dan 
pertanggung-jawaban dana pendidikan di satuan pendidikan. Esensi dari 
manajemen pembiayaan pendidikan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. 
Oleh karena itu, disamping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk 
kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu 
diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik 
yang bersumber pemerintah, masyarakat dan sumber-sumber lainnya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan meliputi (a) 
biaya satuan pendidikan, (b) biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan 
pendidikan, dan (c) biaya pribadi peserta didik. Dan lebih lanjut ditegaskan bahwa 
biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan 
pendidikan (dalam fungsi dan tanggung jawab yang berbeda) menyebutkan meliputi 
(1) biaya investasi yang terdiri atas investasi lahan pendidikan dan investasi selain 
lahan pendidikan, (2) biaya operasi, yang terdiri atas biaya operasi personalia dan 
operasi non personalia, (3) biaya bantuan biaya pendidikan, dan (4) beasiswa. 

Berkenaan dengan tanggung jawab pendanaan pendidikan biaya investasi 
satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar baik formal maupun 
nonformal yang dislenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab 



pemerintah daerah (pasal 7:2 dan 10:2) dan dilaksanakan sampai dengan 
terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (pasal 7:7). Dalam hal satuan pendidikan 
bukan pelaksana program wajib belajar, bila satuan pendidikan dimaksud 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah 
daerah, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi 
tanggung jawab masyarakat. Namun pemerintah daerah dapat memberikan bantuan 
untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (pasal 32:4) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Biaya operasi yang terdiri atas biaya operasi personalia yang berstatus PNS 
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan atau 
oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan 
dalam APBD, sementara untuk personalia yang berstatus non PNS pemerintah 
daerah hanya bertanggung jawab atas honorarium untuk guru yang ditugaskan oleh 
pemerintah, tunjangan fungsional untuk guru, tunjangan profesi, dan tunjangan 
khusus (psl. 17). Sementara untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
masyarakat menjadi tanggung jawab badan penyelenggaranya. Tanggung jawab 
pemerintah daerah berkenaan dengan biaya operasi personalia untuk satuan 
pendidikan yang diselenggrakan oleh masyarakat diberikan dalam bentuk subsidi 
tunjang fungsional untuk guru dan tunjangan profesi sesuai ketentuan 
peraturanperundang-undangan yang berlaku. 

Biaya operasi non personalia pada satuan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh pemerintah daerah, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan 
dialokasikan dalam APBD, sementara untuk satuan pendidikan yang diselenggrakan 
oleh masyarakat diberikan menjadi tanggung jawab badan penyelenggara dan 
dialokasi dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan. 

Pendanaan biaya pribadi peserta didik dalam satu satuan pendidikan yang 
diikutinya menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik. Biaya dimaksud 
meliputi (1) biaya yang berkenaan langsung dengan proses pendidikan seperti 
antara lain iuran wajib dan suka rela yang ditetapkan oleh penyelenggara (bagi 
satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat), biaya buku pelajaran dan alat 
kelengkapan pembelajaran bagi peserta didik, biaya praktikum, biaya ulangan dan 
ujian semester, ujian akhir sekolah, ujian nasional, biaya kegiatan ko dan ekstra 
kurikuler, dan (2) biaya kebutuhan peserta didik seperti biaya pakaian seragam, 
konsumsi, dan transportasi. 

Pada sekolah-sekolah negeri biaya peserta didik berkenaan langsung 
dengan proses pendidikan seluruhnya oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta telah 
dialokasi di dalam APBD, sehingga pada sekolah-sekolah negeri dilarang dengan 
alalasan apapun untuk memungut biaya apapun kepada peserta didik. Tanggung 
jawab orangtua/wali hanya berkenaan dengan biaya kebutuhan peserta didik. 
Namun untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pemerintah provinsi menyediakan 
bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) (d/h. Kartu Jakarta Pintar). Sementara 
untuk sekolah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat biaya peserta didik 
berkenaan langsung dengan proses pendidikan dan biaya kebutuhan peserta didik 
menjadi tangggung jawab orangtua/wali dan pemerintah bersama pemerintah 
provinsi melalui bantuan BOS dan BOP. Bagi peserta didik yang karena orang 
tua/walinya tidak mampu secara ekonomi diberi bantuan melalui KIP seperti hanya 
peserta didik dari kelompok yang sama di sekolah negeri. Di samping itu, 
pemerintah dan pemerintah provinsi juga memberikan bantuan dalam bantuan 
beasiswa.  



Selain sumber dana dari pemerintah, pemerintah provinsi, orangtua/wali 
peserta didik, juga sumber dana dari bantuan masyarakat sebagai pihak ketiga 
(dunia usaha dan dunia industri). Dengan demikian, sumber dana pendidikan bagi 
satuan pendidikan bisa bersumber dari pemerintah (APBN), pemerintah provinsi 
(APBD), dan masyarakat (orang tua/wali peserta didik dan masyarakat peduli 
pendidikan, serta dunia usaha dan dunia industri. 

Implementasi manajemen dalam bidang pembiayaan pendidikan mencakup 
kegiatan-kegiatan yang  meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan anggaran, 
pengelolaan anggaran, pemanfaatan anggaran, pengendalian dan pengawasan, dan 
pelaporan anggaran.  Untuk satuan pendidikan, tolok ukur utama pengelolaan 
anggaran dapat dilihat pada rencana anggaran dan kegiatan sekolah (RKAS) yang 
disusun secara partisipatif oleh sekolah beserta stake holdernya setiap tahun. 

Azas-azas yang berlaku dalam manajemen anggaran satuan pendidikan 
antara lain (1) azas plafond, bahwa anggaran belanja yang dimanfaatkan tidak boleh 
melebihi jumlah tertinggi yang telah ditetapkan, (2) azas pengeluaran berdasarkan 
mata anggaran, bahwa pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata 
anggaran yang telah ditetapkan, dan (3) azas tidak langsung, bahwa suatu 
ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung 
untuk sesuatu keperluan pengeluaran. 

Hal-hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan ada faktor 
eksternal yang meliputi berkembangnya demokrasi pendidikan, kebijaksanaan 
pemerintah, berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap pendidikan baik 
terhadap hasil maupun prosesnya, dan adanya inflasi. Juga ada factor internal dari 
dunia pendidikan itu sendiri, misalnya pendekatan yang digunakan, materi yang 
disajikan, serta tingkat dan jenis pendidikan.  

Karakteristik pembiayaan pendidikan agak berbeda dengan pembiayaan-
pembiyaan pada sector atau bidang lain, yang dapat diidentifikasikan antara lain: (1) 
biaya pendidikan berkecendrunga selalu naik, (2) biaya terbesar dalam pelksanaan 
pendidikan adalah biaya pada faktor manusia, (3)  satuan biaya pendidikan akan 
naik sepadan dengan tingkat sekolah, (4) komponen pendidikan yang dibiayai 
hamper tidak pernah berubah. 

 

7. Manajemen Peran Serta Masyarakat 

Ketentuan pasal 138 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Sistem Pendidikan menegaskan bahwa : ‘Dewan Pendidikan 
merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan 
pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program 
pendidikan’ (ayat 1), yang dilanjutkan pada ayat 2 menyebutkan bahwa Dewan 
Pendidikan dimaksud ‘sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Provinsi dan 
kotamadya/kabupaten administrasi kepulauan seribu’. Lebih lanjut disebutkan pada 
pasal 139 ayat 2 bahwa pada tingkat kota administrasi Dewan Pendidikan 
(selanjutnya dalam tulisan ini disingkat menjadi Dewan Pendidikan Kota) berperan 
‘memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana, 
serta pengawasan dalam penyelenggaran pendidikan’. Namun demikian, ketentuan 
Perda tersebut tidak secara spesifik menjelaskan apa saja yang menjadi tugas dan 
fungsi Dewan Pendidikan Kota untuk mewujudkan perannya itu. 

Tugas pokok Dewan Pendidikan Kota dijelaskan lebih lugas oleh ketentuan 
pasal 192 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menegaskan : ‘ ... 
bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada ... 



walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap 
pendidikan’, dan dilanjutkan pada ayat 5: mempunyai kewajiban untuk ‘melaporkan 
pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, 
pertemuam, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik’ 

Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan memerlukan dukungan 
masyarakat yang memadai. Sebagai langkah alternatif dan strategis dalam 
mengupayakan dukungan masyarakat untuk sektor pendidikan adalah dengan 
menumbuhkan rasa memiliki dan keberpihakan (sense of belonging and alignments) 
yang bermutu, mulai dari pimpinan negara, sampai aparat yang paling rendah. 
termasuk masyarakat yang bergerak dalam sektor swasta dan industri.  
Secara konkret itu perlu disalurkan sebagai suatu gerakan bersama (collective 
action) yang diwadahi Dewan Pendidikan yang berkedudukan di kabupaten/kota dan 
komite sekolah ditingkat satuan pendidikan. 

Melihat dan menyimak semua uraian tersebut diatas, menunjukkan sudah 
sangat jelas peran Dewan Pendidikan Kota itu cukup strategis kalau tidak dapat 
disebut sangat strategis dalam rangkaian sistem pendidikan. Sebagaimana diketahui 
bahwa komponen penting dalam Sistem Pendidikan adalah meliputi masukan 
(input), proses (process), keluaran (output) dan hasil (outcome), lingkungan 
(environment, milieu, context). Masyarakat yang tergabung dalam wadah Dewan 
Pendidikan merupakan salah satu komponen penting lingkungan pendidikan.   

Masyarakat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. 
mempunyai peran sangat strategis dalam bidang pendidikan yang dapat diwujudkan 
dalam bentuk (a) penyediaan sumber daya pendidikan, (b) penyelenggaraan satuan 
pendidikan, (c) penggunaan hasil pendidikan, (d) pengawasan terhadap 
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, (e) pemberian pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan, 
dan (f) pemberi bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau 
penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya. Cukup banyak dan 
beragam kemungkinan peran yang dapat dilaksanakan masyarakat dalam urusan 
pendidikan. Mengingat cukup banyak dan beragamnya tuntutan dan kebutuhan 
masyarakat dari dunia pendidikan, diperlukan wadah untuk menampung dan 
menyaring tuntutan dan kebutuhan tersebut agar dapat diartikulasikan dan 
disalurkan sebagai wujud partisipasi sosial kemasyarakatan dalam rumusan 
kebijakan publik bidang pendidikan oleh pemerintah (dalam konteks tulisan ini 
adalah pemerintah kota administrasi Jakarta Timur) yang nantinya akan berdampak 
luas pada perkembangan pendidikan dan sosial kemasyarakatan. 

Untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga mandiri dan profesional, 
dalam pengertian bahwa pelaksanaan perannya tidak boleh dan tidak dapat 
dipengaruhi oleh pihak eksekutif atau birokrasi pendidikan, maka Depeko memiliki 
fungsi; (a) mendorong tumbuhnya kepedulian dan komitmen masyarakat terhadap 
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang bermutu. Untuk itu, Depeko 
melakukan kerja sama kemitraan dengan masyarakat, baik perorangan maupun 
organisasi, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah daerah, dan DPRD, (b) 
menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai 
kebutuhan masyarakat berkenaan dengan dunia pendidikan, (c) memberikan 
masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD 
mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria kinerja daerah dalam bidang 
pendidikan, kriteria dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, kriteria sarana, 
prasarana dan fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan, 
dan yang tidak kalah pentingnya adalah (d) mendorong orang tua dan masyarakat 



berpartisipasi dalam pendidikan serta menggalang dana masyarakat membantu 
pembiayaan pendidikan. Disamping itu sebagai lembaga non-birokrasi, Depeko 
didesain untuk mampu melaksanakan peran sebagai lembaga pengawasan 
masyarakat, meskipun sama sekali BUKAN pengawasan fungsional (TIDAK SAMA 
dengan Itjen, BPK, dan BPKP). 

Kemandirian dan profesionalitas Depeko dalam melaksanakan tugasnya 
harus berangkat dari komitmen dan inisiatif para anggotanya dalam menghimpun, 
menganalisis, dan mengartikulasikan berbagai tuntutan masyarakat untuk dijadikan 
bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang semata 
ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, tanpa harus 
menempatkan dirinya sebagai pihak yang berseberangan dengan birokrasi 
pendidikan. Birokrasi pendidikan bertugas melaksanakan apa-apa yang telah diatur 
dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk itu, Depeko membantu 
birokrasi pendidikan memberikan pemaknaan dengan bahasa yang sederhana dan 
dapat dipahami masyarakat terhadap bahasa-bahasa normatif yang sering 
dipergunakan birokrasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Karena dukungan 
masyarakat terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan birokrasi pendidikan 
merupakan suatu keniscayaan.  

Dukungan masyarakat tidak bisa dilepaskan sama sekali dari tuntutan 
masyarakat. Partisipasi tidak saja dalam aspek manajemen pendidikan, jauh lebih 
penting lagi adalah dalam memperkaya muatan pendidikan dengan wacana kultural, 
sosial, agama, dan lain sebagainya yang berkembang di lingkungan sekitarnya. 
Seberapa besar tuntutan masyarakat yang dapat diartikulasikan oleh Depeko untuk 
menjadi keputusan/kebijakan pemerintah kota dan dijalankan oleh birokrasi, akan 
sangat menentukan besar kecilnya dukungan masyarakat, khususnya terhadap 
keberadaan Depeko. Dukungan masyarakat terhadap Depeko akan berdampak 
langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja birokrasi. Semakin besar 
dukungan masyarakat terhadap Depeko, semakin besar pula peluang keberhasilan 
kinerja pemerintah kota.  

Oleh karena itu, hubungan kerja Depeko dengan birokrasi pendidikan harus 
dibangun atas dasar prinsip kemitraan yang sinergis, atas dasar saling membangun 
kepercayaan tanpa kecurigaan, saling mengisi, saling mengingatkan tanpa pretensi 
untuk menganggap dirinya paling benar, dan saling memahami dan menghayati 
fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing tanpa ada keinginan untuk saling 
memanfaatkan, untuk kepentingan pragmatis sesaat. 

Kurang bergaungnya peran dan fungsi Depeko pada masa lalu barangkali 
lebih banyak disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman akan fungsi dan 
perannya masing-masing, masih adanya pihak yang memandang peran dan 
fungsinya lebih dominan menentukan dari pihak lainnya, atau dalam bahasa 
sederhananya bahwa ‘pihak internallah yang lebih tahu segala sesuatu berkenaan 
dengan masalah interal’, pendapat ini tidak seratus persen salah dan juga tidak 
seratus persen benar, artinya dalam hal tertentu karena faktor hello effect, pihak 
eksternal lebih mampu melihat penyebab mengapa ‘tidak seratus persen’-nya itu.  

Disamping itu, juga karena faktor pemahaman yang terlalu berlebihan akan 
makna ‘kemandirian dan profesionalitas’ Depeko dalam menjalankan fungsi dan 
perannya. Kemandirian dan profesionalitas hanya dimaknai sebagai otonom yang 
dilandasi keahlian tanpa harus mendapat bantuan pihak lain (eksternal). Untuk dapat 
mewujudkan kemandirian dan profesionalistas, dibutuhkan kejujuran akan 
kompetensi yang dimilikinya, komitment yang kuat namun menyadari kekurangan 
dan kelemahannya, berani mengambil resiko, bekerja semata untuk pengabdian 



bagi kemaslahatan masyarakat tanpa ditunggangi kepentingan pribadi atau 
kelompok, menyadari batas kewenangan dan tanggung jawabnya hanya pada batas 
memberi pertimbangan bukan membuat kebijakan apa lagi melaksanakan, dan yang 
tidak kalah pentingnya adalah mendapat dukungan sumber daya untuk menjalankan 
fungsinya. 

Faktor lain yang juga menjadi penyebab kurang berdayanya Depeko adalah 
faktor regulasi, Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, sama sekali 
baik secara eksplisit maupun implisit tidak menyebutkan bagaimana Depeko 
mendapatkan dukungan sumber daya terutama dana untuk menjalankan roda 
organisasinya, baik atas inisiatifnya sendiri maupun dukungan dari pemerintah 
daerah. Selama ini, Depeko melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan dana 
subsidi pemerintah daerah.  

Dari sisi penganggaran PP Nomor 17 Tahun 2010 menyebutkan pada Pasal 
192 ayat (13) bahwa ”Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari (a) 
pemerintah, (b) pemerintah daerah, (c) masyarakat, (d) bantuan pihak asing yang 
tidak mengikat, dan/atau (e) sumber lain yang sah. Namun sangat disayangkan, 
ketentuan tentang anggaran ini menggunakan ”pasal karet” yang tertulis ”dapat 
bersumber”. Kalimat hukum seperti itu seyogyanya tidak digunakan. Pasal dengan 
nada yang mengharuskan saja belum tentu dilaksanakan secara bertanggung 
jawab, apalagi dengan kata ”dapat”.  Sementara itu sumber lainnya (huruf c, d, dan 
huruf e) tidak/belum dapat dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan karena alasan 
regulasi, yang seharusnya Dewan Pendidikan dapat mendorong dan melibatkan 
DUDI (dunia usaha dan dunia industri), khususnya dari sumber dana yang dikenal 
dengan CSR (corporate social responsibility). artinya perusahaan memiliki kewajiban 
untuk menyisihkan sedikit keuntungannya untuk kepentingan masyarakat, termasuk 
kepentingan pendidikan. Oleh karena itu, sudah seharusnya ke depan ketentuan 
dalam Perda tentang sumber pembiayaan Depeko (Dewan Pendidikan Provinsi) 
disebut secara eksplisit dengan salah satunya “bersumber dari APBD” atau 
“Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk operasional Dewan 
Pendidikan Provinisi dan/atau Dewan Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi”. 
Berkenaan dengan pelibatan dana CSR, selain regulasi yang jelas perlu juga 
dipikirkan insentif apa yang akan diterima DUDI bila menyerahkan dana CSR 
tersebut untuk operasional Dewan Pendidikan.  

Sementara itu, secara eksplisit PP Nomor 17 Tahun 2010, menegaskan 
larangan-larangan yang harus dipatuhi Dewan Pendidikan (pasal 198) yaitu : (1) 
menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, 
atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan; (2) memungut biaya bimbingan 
belajar atau les dari peserta didik atau orangtua/walinya di satuan pendidikan; (3) 
mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung maupun 
tidak langsung; (4) mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru 
secara langsung atau tidak langsung; dan/atau (5) melaksanakan kegiatan lain yang 
mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.  

Dengan demikian, walau secara eksplisit dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 
sudah disebutkan bahwa antara lain sumber pembiayaan Dewan Pendidikan adalah 
Pemerentih Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah, namun karena 
tidak dicantumkannya dalam Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan 
dan tidak adanya regulasi teknis untuk mengeksplorasi dan mendapatkan sumber 
pembiayaan dari masyarakat dan sumber lain yang sah, maka wajar kalau Dewan 
Pendidikan (dalam hal ini Depeko) menjadi tidak berdaya sama sekali untuk 
mengurus rumah tangganya sendiri yang pada gilirannya akan sangat 



mempengaruhi kemandirian dan profesionalitasnya. Dana merupakan darah bagi 
kehidupan organisasi. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan-kesimpulan 
sebagai berikut : 

a. Dari sisi eksistensi, keberadaan Dewan Pendidikan Kota masing diakui sangat 
diperlukan untuk menjadi mitra Pemerintah Kota c.q. Suku Dinas Pendidikan, 
sebagai wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan 
pendidikan, melalui fungsi pertimbangan (consideration/deliberation), 
pendukungan (supporting),  dan pengawasan (supervision) bidang pendidikan 
dalam hal perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. 

b. Dari sisi regulasi, khususnya Peraturan Daerah tentang Pendidikan, keberadaan 
Dewan Pendidikan Kota belum sepenuhnya didukung regulasi yang kuat, 
terutama berkaitan dengan bagaimana seharusnya Dewan Pendidikan Kota 
melaksanakan tugas, fungsinya dan tanggung jawabnya, dengan apa dan 
bagaimana memenuhi tanggung jawabnya, dari mana mendapatkan dana untuk 
membiayai operasionalnya, bagaimana membangun hubungan kerja dengan 
birokrasi tanpa ikatan struktural, dan masih cukup banyak permasalahan yang 
dapat dipandang sebagai faktor kendala dalam melaksanakan fungsinya. 

c. Faktor kemampuan SDM Dewan Pendidikan masih dirasakan sangat bervariasi 
terutama berkaitan dengan pemahaman akan fungsi dan perannya, serta 
bagaimana mengimplementasikan fungsi dan perannya, yang pada gilirannya 
akan sangat mempengaruhi sifat hubungan kerja antara Depeko dengan 
Pemerintah Kota c.q. Suku Dinas Pendidikan.(dalam arti hubungan yang bersifat 
inter-personal, bukan hubungan kelembagaan). 

d. Faktor Anggaran Pembiayaan (operasional) Depeko, yang bersifat ad hoc 
(bantuan/subsidi) dari Pemerintah Daerah, sedikit-tidaknya akan berpengaruh 
langsung atau tidak langsung terhadap sifat ‘kemandirian dan profesionalitas’ 
Depeko dalam memberikan pertimbangan dan melaksanakan pengawasan. 
Mandiri bukan berarti tidak membutuhkan anggaran pembiayaan yang teralokasi 
dalam APBD. 

 

 

 

BAB V 

ANALISIS MUTU PENDIDIKAN DAN STANDAR NASIONAL 
PENDIDIKAN 

 

C. Mutu Pendidikan 

1. Konsep Mutu 

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali memperbincangkan masalah mutu. 
Kita tidak menyadari bahwa belum terdapat kesepakatan dikalangan para pakar, 



praktisi bisnis, maupun para pengambil keputusan mengenai kenegaraan tetang 
definisi mutu yang dapat diterima secara universal. Mutu merupakan suatu konsep 
yang didasarkan pada ilusi dan makna individual. Oleh karena itu mutu memiliki 
makna yang sangat beragam dan berlainan pada setiap orang dan kriterianya 
berubah secara terus menerus pada konteksnya. Mutu merupakan suatu terminologi 
yang subyektif dan relative yang dapat diartikan bebagai cara dimana setiap definisi 
dapat didukung oleh argumentasi yang sama baiknya. Oleh karena itu mutu 
merupakan konsep yang kompleks yang telah menjadi perdebatan dalam semua 
teori manajemen. 

Menurut Stoner (1995) dan kawan-kawan menyatakan bahwa konsep mutu 
itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif tentang kebaikan suatu produk 
atau jasa yang terdiri atas mutu dan kesesuaian. Telah mewawancarai sejumlah 
penulis mengenai mutu dan mereka memperoleh kesimpulan bahwa tidak ada orang 
telah berbicara dengan kami dapat menyetujui dengan tepat bagaimana 
mendefinisikan mutu. Mereka mengutip John Stewart, seorang konsultan di Mc 
Kinsey yang menyatakan bahwa tidak ada sebuah definisi mengenai mutu, mutu 
adalah perasaan menghargai bahwa sesuatu lebih baik daripada yang lain. 
Perasaan itu berubah dari generasi ke generasi, serta bervariasi dengan aspek 
aktivitas manusia.  

Perdebatan tersebut terjadi karena konsep mutu menyangkut adanya dua 
belah pihak yang saling berkaitan, yakni pihak yang menghasilkan dan pihak yang 
menggunakan. Dalam hal ini, Deming (1982 : 176) lebih menekankan kepada aspek 
yang lebih umum, ia berpendapat bahan “mutu adalah kesesuaian produk dengan 
kebutuhan konsumen”. 

Pendapat lain dikemukakan Juran (1993 : 32) bahwa mutu merupakan 
fitness for use, kecocokan pengguna produk untuk memenuhi kebutuhan dan 
kepuasan pelanggan (custumer satisfaction). Lebih lanjut dikemukakan Juran dalam 
Nasution (2001 : 15), bahwa kecocokan penggunaan didasarkan pada lima ciri 
utama, yakni: 1) Teknologi, yaitu kekuatan atau daya tahan; 2) Psikologis, yaitu citra 
rasa atau status; 3) Waktu, yaitu kehandalan; 4) Kontraktual, yaitu adanya jaminan; 
5) Etika, yaitu sopan santun, ramah atau jujur. Pendapat juran tersebut 
mengindikasikan bahwa mutu memiliki dua aspek utama, yaitu: Pertama, ciri-ciri 
produk yang memenuhi permintaan pelanggan. Mutu lebih tinggi memungkinkan 
lembaga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat produk laku terjual 
dangen harga tinggi; Kedua, bebas dari kekurangan, mutu yang tinggi membuat 
perusahaan dapat mengurangi tingkat kesalahan, mengurangi ketidakpuasan 
pelanggan dan memperbaiki kinerja penyampaian produk atau jasa. 

Jika Juran menekankan mutu sebagai fitness for use atau kecocokan untuk 
digunakan, maka Feigenbaum seperti dikutip Nasutionmengemukakan bahwa mutu 
adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full custumer satisfaction) yakni suatu 
produk dikatakan bermutu apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada 
konsumen. Selain itu masih banyak lagi pakar dan organisasi mendefinisikan mutu 
berdasarkan pendangannya, diantaranya diungkapkan oleh Sallis, (1993) “Quality 
has a variety of contradictory meanings. It implies different things to different people 
everyone is in favour of providing quality education”. 

Sedangkan menurut Tjipto dan Diana (2001) mengutip pendapat Goetsch & 
David, menyatakan bahwa mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan 
dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 
melebihi harapan. Donabedian (1980) mengemukakan bahwa mutu adalah sifat 
yang dimiliki oleh program, mutu juga adalah tingkat kesempurnaan dari penampilan 



sesuatu yang sedang diamati. Pendapat hampir senada dikemukakan oleh Hubeis 
(1999), bahwa konsep mutu sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu 
produk atau jasa yang terdiri atas mutu desain dan mutu kesesuaian adalah suatu 
ukuran seberapa jauh suatu produk memenuhi persyaratan atau spesifikasi mutu 
yang ditetapkan. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan 
Balai Pustaka, mutu didefinisikan sebagai ukuran baik buruk suatu benda, kadar, 
taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan). 

Mengacu pada pengertian diatas, tampak bahwa belum ada satu definisi 
tentang mutu yang diterima secara universal, sehingga Feffer dan Coote 
menyatakan mutu sebagai a slippery concept, yaitu konsep yang licin. Walaupun 
argumentasi yang melatar belakangi definisi mutu tidak tepat sama dengan deming, 
Juran, Feigenbaum, Sallis, dan lainnya pada prinsipnya penerapan mutu memiliki 
tujuan yang sama yaitu untuk (1) meningkatkan perbaikan secara terus menerus (2) 
meningkatkan nilai suatu produk atau jasa (3) menjaga kesinambungan antara 
penghasil dan pengguna produk, dalam kondisi lingkungan yang selalu berubah. 
Beberapa sebagai upaya memperbaiki mutu menurut Juran dalam Lewis dan Smith 
(1994:55) adalah membentuk kesadaran terhadap peluang untuk perbaikan, 
mengorganisasikan untuk upaya mencapai tujuan, pelatihan, melaksanakan proyek-
proyek untuk pemecahan masalah, melaporkan perkembangan, memberi 
penghargaan, mengkomunikasikan dan mempertahankan hasil yang dicapai.  

Sistem mutu menurut ISO 9000 & 14000 mencakup: pertama, mutu adalah 
gambaran dan karakteristik menyeluruh produk atau jasa yang menunjukkan 
kemampuannya dalam memenuhi kebutuhannya yang ditentukan (tersurat) maupun 
yang tersirat. Kedua, kebijakan mutu adalah keseluruhan maksud dan tujuan 
organisasi (institusi) yang berkaitan dengan mutu yang secara formal dinyatakan 
oleh pimpinan formal. Ketiga, manajemen mutu adalah seluruh aspek fungsi 
manajemen yang menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan mutu yang telah 
dinyatakan oleh pimpinan puncak. Keempat, pengendalian mutu meliputi monitoring 
suatu proses, melakukan tindakan koreksi bila ada ketidaksempurnaan dan 
menghilangkan penyebab timbulnya hasil yang kurang baik pada tahapan rangkaian 
mutu yang relevan untuk mencapai efektivitas yang ekonomis. Kelima, jaminan mutu 
merupakan seluruh perencanaan dan kegiatan sistematis yang diperlukan untuk 
memberikan suatu keyakinan (jaminan) yang memadai bahwa suatu produk atau 
jasa akan memenuhi persyaratan tertentu. 

Oleh karena itu untuk meningkatkan mutu, diperlukan berbagai upaya agar 
peningkatan mutu tersebut dapat terjamin (Quality Assurance). Dalam hal ini, Juran 
sebagaimana dikutip Supranto (2001) mengemukakan tiga elemen yang disebut 
“Juran Trilogy” yaitu: (1) Quality Planning: suatu proses yang mengidentifikasikan 
pelanggan, kebutuhan mereka, “product and service features” yang diharapkan 
pelanggan dan proses yang akan menyampaikan produk dan jasa dengan 
karakteristik (atribut) yang tepat dan kemudian menstransfer pengetahuan ini 
keseluruh jaringan lembaga (dalam rangka memuaskan pelanggan): (2) Quality 
Control: suatu proses dimana produk benar-benar diperiksa dan di evaluasi 
dibandingkan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan para pelanggan. Persoalan 
diketahui kemudian dipecahkan, seperti mesin rusak, cepat diperbaiki: dan (3) 
Quality Improvement: suatu proses dimana mekanisme yang sudah mapan 
dipertahankan sehingga mutu dapat dicapai secara berkelanjutan (terus menerus). 
Hal ini meliputi sumber-sumber yang menugaskan orang menyelesaikan proyek 
mutu, melatih para karyawan yang terlibat dalam proyek mutu dan umumnya 



menetapkan suatu struktur permanen untuk mengejar mutu dan mempertahankan 
apa yang telah dicapai sebelumnya. 

Lebih lanjut menurut Juran bahwa pengendalian mutu lembaga secara 
menyeluruh tidak dapat didelegasikan. Pimpinan harus terlibat secara langsung dan 
harus berkomitmen penuh. Setiap bagian dari unit kegiatan harus mampu menjamin 
dirinya menjadi penjamin dari peningkatan kualitas (Quality Improvement).  

Joseph dan Susan Berk (1995:9) mengatakan bahwa dalam meningkatkan 
mutu peran kontrol akan mengecil apabila masing-masing bagian atau unit dalam 
organisasi bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap mutu (universal quality 
responsibility). 

Ada beberapa kesamaan dari beberapa definisi diatas yakni bahwa: (1) 
mutu mencakup upaya untuk memenuhi harapan/kebutuhan pelanggan, (2) mutu 
meliputi produk, proses, jasa dan lingkungan, (3) mutu dapat berubah-ubah sesuai 
kebutuhan. 

Berdasarkan beberapa uraian tentang mutu tersebut diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa mutu adalah suatu keadaan yang sesuai dengan yang 
dibutuhkan oleh pelanggan. Dengan demikian, karena standar akan berbeda-beda 
antara satu pelanggan dan pelanggan lainnya, maka mutu bersifat relatif. 

2. Mutu Pendidikan 

Dalam proses pendidikan, mutu merupakan kata kunci. Namun demikian 
merumuskan definisi mutu secara tepat tidaklah mudah. Konsep mutu pertama kali 
muncul dalam dunia industri yang terdapat di negara-negara yang telah maju. 
Mereka menerapkan mutu dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan 
produktivitas industry dan perekonomian secara umum. Oleh karena itu ketika 
konsep mutu tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan, muncul perdebatan 
mengenai makna yang sesungguhnya tentang mutu pendidikan. Sehingga menurut 
Semiawan (2005) meskipun konsep mutu telah dibicarana oleh berbagai pihak, isu 
tersebut tetap masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Kualitas sebenarnya 
bisa merupakan konsep multidimensional yang dapat dikategorisasikan secara 
umum menjadi kualitas instrinsik dan kualitas ekstrinsik. 

Skelcher (1992) mengungkapkan bahwa mutu (quality) erat kaitannya dengan 
persamaan (equality). Ia mengatakan bahwa: Member particular groups, defined in 
terms of sex, ethnic origin, age physical ability or other characteristics. Pernyataan 
Skelcher tersebut menekankan bahwa mutu tidak saja mengutamakan perlunya 
kepuasan bagi individu, melainkan juga seluruh anggota masyarakat tanpa 
membedakan jenis kelamin, ras, suku bangsa dan lainnya. Ia juga mengatakan 
bahwa mutu layanan publik termasuk didalamnya pendidikan harus mampu 
memberikan pelayanan yang sama bagi setiap anggota masyarakat. 

Pendapat yang lebih mengarah kepada mutu pendidikan dikemukakan 
Semiawan. Ia mengungkapkan bahwa kualitas adalah suatu notasi ilmiah yang 
digunakan dalam berbagai pengetahuan yang menunjuk pada suatu produk karya 
tertentu atau standar lembaga tertentu. Jadi kualitas adalah sistem tentang 
pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan nilai pada tingkat tertentu yang 
parameternya ditentukan oleh masyarakat ilmiah tertentu.  

Selanjutnya, semiawan membagi kualitas menjadi dua kategori, yaitu 
pertama: kualitas instrinstik yang indikatornya terkait dengan visi, misi dan tujuan 
serta sasaran yang akan dicapai. Kedua, kualitas ekstrinsik, yakni sampai dimana 
perguruan tinggi dalam hal ini lembaga pendidikan mampu menyesuaikan diri pada 
tuntutan perubahan masyarakat. 



Senada dengan uraian diatas, Soedijarto (1993) dalam bukunya 
‘memantapkan sistem pendidikan nasional’ menyatakan bahwa mutu pendidikan 
sangat dipengaruhi oleh proses pempelajaran di kelas. Menurutnya mutu pendidikan 
akan menurun sangat ditentukan oleh proses pembelajaran di kelas. Penurunan 
mutu pendidikan tidak ditentukan oleh kurikulumnya, akan tetapi yang pertama kali 
harus ditinjau adalah proses pembelajaran dikelas. Lebih lanjut Soedijarto 
menyatakan bahwa pendidikan akan bermutu bila proses pembelajaran di kelas 
diberikan oleh guru yang bermutu, sebaliknya mutu pendidikan akan rendah bila 
proses pembelajaran dilakukan oleh guru yang tidak bermutu. 

Pada bagian yang lain, Soedijarto menyatakan bahwa pendidikan yang 
bermutu harus memenuhi standar yang telah ditentukan yaitu; (1) standar isi (2) 
standar proses (3) standar lulusan (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan (5) 
standar sarana dan prasarana (6) standar pengelolaan (7) standar pembiayaan (8) 
standar penilaian. 

Dari beberapa pendapat diatas jelaslah bahwa mutu pendidikan sangat 
ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran di kelas 
sangat tergantung dari kualitas yang dimiliki oleh gurunya. Dengan demikian mutu 
pendidikan tidak bisa dilepaskan oleh mutu gurunya. Dan mutu pendidikan harus 
disesuaikan dengan standar-standar yang telah ditetapkan. 

Paradigma baru manajemen pendidikan menekankan pentingnya otonomi 
institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi yang  
bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak lain, 
kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan yang 
semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan pendidikan 
yang produktif, efektif, efisien, merata, dan berkeadilan.  

 Pemahaman tersebut menegaskan perlunya satuan pendidikan di DKI 
Jakarta melaksanakan suatu manajemen mutu terpadu, termasuk di dalamnya 
Sistem Jaminan Mutu Pendidikan untuk menjamin agar mutu pendidikan di DKI 
Jakarta dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan yang direncanakan/ 
dijanjikan. 

Di antara banyak definisi tentang mutu, untuk keperluan makalah ini dipakai 
pengertian menurut kriteria  dari Crosby (1979) dan Salis (1993), bahwa mutu 
pendidikan adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah 
ditetapkan oleh institusi pendidikan di dalam rencana strategisnya, atau kesesuaian 
dengan standar yang telah ditentukan. 

Jaminan mutu adalah keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari 
sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan selalu 
konsisten sesuai dengan yang direncanakan/ dijanjikan. Dalam jaminan mutu 
terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan 
pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh stakeholders 
memperoleh kepuasan.  

Dengan tetap mengacu pada visi dan misi pendidikan, maka dapat 
dikonstruksi Sistem Jaminan Mutu yang relevan dengan kondisi wilayah Provinsi DKI 
Jakarta setidaknya harus  mencakup:  
a. Standar akademik: kesesuaian tingkat mutu pembelajaran dengan tujuannya, 

keterbaruan kurikulum, serta sejauh mana pencapaian tujuan kurikulum.  
b. Mutu pembelajaran : mutu dan motivasi pendidik, daya tarik dan relevansi mata 

pelajaran, keefektifan metode pembelajaran, manajemen PBM, respon peserta 
didik serta kemampuan pendidik mengkonstruksi mata pelajaran dalam upaya 



mengembangkan pengetahuan, pemahaman atau kompetensi peserta didik yang 
diperlukan untuk tingkatan yang dibutuhkan. 

c. Mutu dukungan pelayanan kepada para peserta didik dan pendidik oleh unit 
layanan akademik dan oleh prasarana administrasi. 

d. Tingkat pencapaian peserta didik: hasil penilaian formal, tingkat kepuasan peserta 
didik terhadap kemajuan  studi, dan tingkat pencapaian lulusan (alumni) dalam 
memperoleh pekerjaan beserta penghargaannya. 

e. Mutu kajian penelitian dan pengembangan, konsultasi dan kegiatan akademik lain 
beserta relevansinya terhadap mata pelajaran yang ditawarkan. 

f. Tingkat kepuasan pelanggan (stakeholders). 
g. Ruang lingkup jaminan  mutu di atas dijabarkan lebih lanjut pada berbagai aspek 

jaminan mutu yang masing-masing ditetapkan standar mutunya (standar mutu 
pendidikan). Standar mutu lebih lanjut digunakan sebagai manual dalam proses 
jaminan mutu pendidikan, yang setidaknya memiliki instrumen antara lain sebgai 
berikut : 
1). Tersedianya Pedoman Pelaksanaan dan Teknis (manual) mutu, 
2). Adanya dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang terinventarisir secara rapi, 

dan mudah diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan dunia 
pendiudikan; 

3). Ada dokumen evaluasi diri standar, dengan peluang untuk pengembangan 
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; 

4). Ada internal audit yang dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan, serta 
komprehensif. 

5). Ada dokumen dan laporan hasil eksternal examiner dari stakeholder yang 
obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan. 

6). Ada kegiatan lokakarya mutu yang dilaksanakan secara periodic sesuia 
kebutuhan, terutama dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu 
guna mendekatkan output pendidikan dengan expectasi masyarakat, yang 
melaporkan hasil evaluasi terhadap kegiatan dimaksud dalam satu periode 
tertentu, serta rumusan dan program tindak lanjut guna mengoptimalisasi 
output dan outcomes pendidikan. 
Penerapan konsep di atas dapat diekspresikan dalam lingkup Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS).  Sejak MBS diterapkan ada suatu pergeseran paradigma 
dalam pengelolaan pendidikan, namun, tidak berarti paradigma ini “baru” sama 
sekali, karena pernah kita miliki sebelum Inpres No. 10/1973. Sekolah-sekolah 
dikelola secara mikro dengan sepenuhnya diperankan oleh kepala sekolah dan 
guru-guru sebagai pengelola dan pelaksana pendidikan pada setiap sekolah yang 
juga tidak terpisahkan dari lingkungan masyarakatnya. MBS bermaksud 
“mengembalikan” sekolah kepada pemiliknya yaitu masyarakat, yang diharapkan 
akan merasa bertanggungjawab kembali sepenuhnya terhadap pendidikan yang 
diselenggarakan di sekolah-sekolah. 

 Sisi moralnya adalah bahwa hanya sekolah dan masyarakatlah yang paling 
mengetahui berbagai persoalan pendidikan yang dapat menghambat peningkatan 
mutu pendidikan. Dengan demikian merekalah yang seharusnya menjadi pelaku 
utama dalam membangun pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan 
masyarakatnya. Hanya kepala sekolah yang paling mengetahui apakah guru bekerja 
baik, apakah buku-buku kurang, apakah perpustakaan digunakan, apakah sarana 
pendidikan masih layak pakai, dan sebagainya. Kepala sekolah dapat “berunding” 



dengan masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan pendidikan bersama-
sama termasuk mengatasi kekurangan sarana-prasarana pendidikan.  

Di sisi lain, hanya guru-guru-lah yang paling memahami, mengapa prestasi 
belajar murid-muridnya menurun, mengapa sebagian murid bolos atau putus 
sekolah, metoda mengajar apakah yang efektif, apakah kurikulumnya dapat 
dilaksanakan, dan sebagainya. Guru-guru bersama kepala sekolah dapat 
bekerjasama untuk memecahkan masalah-masalah yang menyangkut proses 
pembelajaran tersebut. Untuk itu kepala sekolah dan guru-guru harus dikembangkan 
kemampuannya dalam melakukan kajian serta analisis agar semakin peka terhadap 
dan memahami dengan cepat cara-cara pemecahan masalah pendidikan di 
sekolahnya masing-masing. 

Dengan MBS, pemecahan masalah internal sekolah, baik yang menyangkut 
proses pembelajaran maupun sumberdaya pendukung-nya cukup dibicarakan di 
dalam sekolah dengan masyarakatnya, sehingga tidak perlu diangkat ke tingkat 
pemerintah daerah apalagi ke tingkat pusat yang “jauh panggang dari api” itu. Tugas 
pemerintah (pusat dan daerah) adalah memberikan fasilitasi dan bantuan pada saat 
sekolah dan masyarakat menemui jalan buntu dalam suatu pemecahan masalah. 
Fasilitasi ini mungkin berbentuk capacity building, bantuan teknis pembelajaran atau 
manajemen sekolah, subsidi bantuan sumberdaya pendidikan, serta pengendalian 
mutu pendidikan baik tingkatan daerah maupun nasional. Agar dapat memberikan 
fasilitasi secara obyektif, pemerintah perlu didukung oleh sistem pendataan dan 
pemetaan mutu pendidikan yang handal dan terbakukan secara nasional. 

Paradigma MBS beranggapan bahwa, satu-satunya jalan masuk yang 
terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi adalah demokratisasi, partisipasi, 
dan akuntabilitas pendidikan.  Kepala sekolah, guru, dan masyarakat adalah pelaku 
utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga segala 
keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkatan mikro harus 
dihasilkan dari interaksi dari ketiga pihak tersebut. Masyarakat adalah stakeholder 
pendidikan yang memiliki kepentingan akan berhasilan pendidikan di sekolah, 
karena mereka adalah pembayar pendidikan, baik melalui uang sekolah maupun 
pajak, sehingga sekolah-sekolah seharusnya bertanggungjawab terhadap 
masyarakat.  

Namun demikian, entitas yang disebut “masyarakat” itu sangat kompleks dan 
tak berbatas (borderless) sehingga sangat sulit bagi sekolah untuk berinteraksi 
dengan masyarakat sebagai stakeholder pendidikan. Untuk penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah, konsep masyarakat itu perlu disederhanakan (simplified) agar 
menjadi mudah bagi sekolah melakukan hubungan dengan masyarakat itu.  

Penyederhanaan konsep masyarakat itu dilakukan melalui “perwakilan” fungsi 
stakeholder, dengan jalan membentuk Komite Sekolah (KS) pada setiap sekolah 
dan Dewan Pendidikan (DP) di setiap kabupaten/kota. DP-KS sedapat mungkin bisa 
merepresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili 
masyarakat. Dengan demikian, interaksi antara sekolah dan masyarakat dapat 
diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah-sekolah 
dengan Komite Sekolah, dan interaksi antara para pejabat pendidikan di pemerintah 
kabupaten/ kota dengan Dewan Pendidikan. Bukti tanggungjawab masyarakat 
terhadap pendidikan diwujudkan dalam fungsi yang melekat pada DP dan KS, yaitu 
fungsi pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, fungsi kontrol dan 
akuntabilitas publik, fungsi pendukungan (supports), serta fungsi mediator antara 
sekolah dengan masyarakat yang diwakilinya.  



Kemandirian setiap satuan pendidikan adalah salah satu sasaran dari 
kebijakan desentralisasi pendidikan sehingga sekolah-sekolah menjadi lembaga 
yang otonom dengan sendirinya. Namun tentu saja, pergeseran menuju sekolah-
sekolah yang otonom adalah jalan panjang sehingga memerlukan berbagai kajian 
serta perencanaan yang hati-hati dan mendalam. Jalan panjang ini tidak selalu 
mulus, tetapi akan menempuh jalan terjal yang penuh dengan onak dan duri. Orang 
bisa saja mengatakan bahwa paradigma baru untuk mewujudkan pengelolaan 
pendidikan yang demokratis dan partisipatif, tidak dapat dilaksanakan di dalam suatu 
lingkungan birokrasi yang tidak demokratis. Namun, pengembangan demokratisasi 
pendidikan tidak harus menunggu birokrasinya menjadi demokratis dulu, tetapi harus 
dilakukan secara simultan dengan konsep yang jelas dan transparan. 

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan sebaiknya tidak dilakukan melalui 
suatu mekanisme penyerahan “kekuasaan birokrasi” dari pusat ke daerah, karena 
kekuasaan telah terbukti gagal dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. 
Melalui strategi “desentralisasi pemerintahan di bidang pendidikan”, Dinas 
Pendidikan tidak hanya berkepentingan dalam mengembangkan wilayahnya dalam 
mengelola pendidikan, tetapi juga berkepentingan dsalam mewujudkan otonomi 
satuan pendidikan, Dinas Pendidikan memiliki keleluasaan untuk membangun 
kapasitas setiap penyelenggara pendidikan, yaitu sekolah-sekolah. MBS 
mengembangkan satuan-satuan pendidikan secara otonom karena mereka adalah 
pihak yang paling mengetahui operasional pendidikan.  

Sesuai dengan strategi ini sekolah bukan bawahan dari birokrasi pemerintah 
daerah, tetapi sebagai lembaga profesional yang bertanggung jawab terhadap klien 
atau stakeholder yang diwakili oleh Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. 
Keberhasilan pendidikan di sekolah tidak diukur dari pendapat para birokrat, tetapi 
dari kepuasan masyarakat atau stakeholder. Fungsi pemerintah adalah fasilitator 
untuk mendorong sekolah-sekolah agar berkembang menjadi lembaga profesional 
dan otonom sehingga mutu pelayanan mereka memberi kepuasan terhadap 
komunitas basisnya, yaitu masyarakat. 

Perlu juga dipahami bahwa pengembangan paradigma MBS, bukanlah 
kelanjutan apalagi “kemasan baru” dari Badan Pembantu Pelaksanaan Pendidikan 
(BP3). Adalah keliru jika DP dan KS adalah alat untuk “penarikan iuran”, karena 
“penarikan iuran” yang dilakukan oleh BP3 terbukti tidak berhasil memobilisasi 
partisipasi dan tanggungjawab masyarakat. Tetapi yang harus lebih difahami adalah 
fungsi Dewan dan Komite sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat. 
Sekolah yang hanya terbatas personalianya, akan sangat dibantu jika dibuka 
kesempatan bagi masyarakat luas untuk ikut memikirkan pendidikan di sekolah-
sekolah. Sekolah yang sangat tertutup bagi kontribusi pemikiran dari masyarakat 
harus kita akhiri, dan dengan MBS, dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi 
masyarakat untuk ikut serta memikirkan pendidikan di sekolah. Dengan konsep 
MBS, masyarakat akan merasa memiliki dan mereka akan merasa tanggungjawab 
untuk keberhasilan pendidikan di dalamnya. Jika ini dapat diwujudkan, jangankan 
“iuran” bahkan apapun yang mereka miliki (uang, barang, tenaga, fikiran bahkan 
kesempatan) akan mereka abdikan untuk kepentingan pendidikan anak-anak 
bangsa yang berlangsung di sekolah-sekolah.  

Namun untuk sampai pada kemampuan untuk mengurus dan mengatur 
penyelenggaraan pendidikan di setiap satuan pendidikan, diperlukan program yang 
sistematis dengan melakukan “capacity building”. Program ini bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan setiap satuan pendidikan secara berkelanjutan baik 
untuk melaksanakan peran-peran manajemen pendidikan maupun peran-peran 



pembelajaran, sesuai dengan butir-butir yang disebut di atas.  Namun, kegiatan 
‘capacity building’ tersebut perlu dilakukan secara sistematis melalui pentahapan, 
sehingga menjadi proses yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga 
arahnya menjadi jelas (straight foreward) dan terukur (measurable). 

Terdapat empat tahapan pokok yang perlu dilalui dalam pelaksanakan 
capacity building bagi setiap satuan pendidikan. Masing-masing tahap 
pengembangan dilakukan terhadap setiap kelompok satuan pendidikan yang 
memiliki karakteristik atau tahap perkembangan yang setara. Capacity building 
dilakukan untuk meningkatkan (up-grade) suatu kelompok satuan pendidikan pada 
tahap perkembangan tertentu ke tahap berikutnya. Keempat tahap perkembangan 
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Tahap Pra-formal; satuan-satuan pendidikan yang termasuk ke dalam 
kelompok ini adalah yang belum memenuhi standar teknis yaitu belum dapat 
memiliki sumber-sumber pendidikan (misalnya guru, prasarana, sarana pendidikan, 
dsb.) yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan secara 
minimal. Akibat dari kurangnya sumber-sumber pendidikan satuan pendidikan ini 
belum memenuhi standar teknis sebagai persyaratan minimal satuan pendidikan 
yang siap untuk dikembangkan kemampuannya. Untuk dapat mulai dikembangkan 
kemampuannya, satuan-satuan pendidkan ini perlu dilengkapi fasilitas minimal 
pendidikannya terlebih dahulu agar dapat dinaikkan tahap berikutnya, yaitu Tahap 
Formalitas. 

Tahap Formalitas; satuan-satuan pendidikan yang termasuk ke dalam 
kelompok ini adalah mereka yang sudah memiliki sumber-sumber pendidikan yang 
memadai secara minimal. Satuan-satuan pendidikan ini sudah mencapai standar 
teknis secara minimal, seperti dalam jumlah dan kualifikasi guru, jumlah dan kualitas 
ruang kelas, jumlah dan kualitas buku pelajaran serta jumlah dan kualitas fasilitas 
pendidikan lainnya.  Terhadap satuan-satuan pendidikan yang sudah mencapai 
standar minimal teknis ini, capacity building dilakukan melalui peningkatan 
kemampuan administratur (seperti kepala sekolah) dan pelaksana npendidikan 
(seperti guru-guru, instruktur, tutor, dsb.) agar dapat melaksanakan pengelolaan 
pendidikan secara efisien serta dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang 
kreatif dan inovatif. Jika pengembangan kemam-puan ini sudah berhasil dilakukan, 
maka satuan-satuan pendidikan ini dapat ditingkatkan tahap perkembangannya 
berikutnya, yaitu Tahap Transisional. Keberhasilan satuan pendidikan yang sudah 
mencapai tahap ini diukur dengan menggunakan standar pelayanan minimum 
tingkat sekolah, terutama yang menyangkut ukuran-ukuran output pendidikan seperti 
tingkat penurunan putus sekolah, penurunan mengulang kelas, tingkat kemampuan 
para peserta didik, tingkat kelulusan, serta tingkat melanjutkan sekolah. 

Tahap Transisional; satuan pendidikan yang sudah mencapai tahap 
perkembangan ini adalah yang sudah mampu memberikan pelayanan minimal 
pendidikan yang bermutu, seperti kemampuan mendayagunakan sumber-sumber 
pendidikan secara optimal, meningkatnya kreativitas guru, pendayagunaan 
perpustakaan sekolah secara optimal, kemampuan untuk menambah anggaran dan 
dukungan fasilitas pendidikan dari sumber masyarakat, dan kemampuan lainnya 
yang mendukung best practices pelayanan pendidikan pada setiap satuan 
pendidikan. Jika satuan-satuan pendidikan sudah mencapai Tahap Transisional 
selanjutnya dapat dinaikan kelasnya ke tahap perkembangan berikutnya, yaitu 
Tahap Otonom (Meaning). 

Tahap Otonomi; satuan-satuan pendidikan yang sudah mencapai tahap 
perkembangan ini dapat dikategorikan sebagai tahap penyelesaian capacity building 



menuju profesionalisasi satuan pendidikan menuju pelayanan pendidikan yang 
bermutu. Jika sudah mencapai Tahap Otonom, setiap satuan pendidikan sudah 
mampu memberikan pelayanan di atas standar minimal hanya akan 
bertanggungjawab terhadap klien serta stakeholder pendidikan lainnya. 

Dari tahap-tahap perkembangan tersebut, capacity building dilakukan dengan 
strategi yang berbeda-beda antara kelompok satuan pendidikan satu dengan satuan 
pendidikan lainnya. Strategi tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Tahap Pra-formal, strategi capacity building dilakukan umumnya melalui upaya 

memperlengkapi satuan-satuan pendidikan dengan sarana-prasarana pendidikan 
sesuai dengan kebutuhan mereka secara minimal tetapi memadai untuk dapat 
mencapai Tahap perkembangan berikutnya. 

b. Terhadap kelompok satuan pendidikan yang sudah mencapai Standar teknis 
(Tahap Formalitas), strategi capacity building dilakukan melalui pelatihan-
pelatihan dan pengembangan kemampuan tenaga kependidikan, seperti kepala 
sekolah agar mampu mendayagunakan sumber-sumber pendidikan secara 
optimal dengan tanpa banyak pemborosan. Bagi tenaga pengajar dikembangkan 
kemampuan mereka untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran secara 
kreatif dan inovatif, serta dapat melakukan penelitian terhadap pendekatan 
pembelajaran yang paling efektif. Jika satuan-satuan pendidikan sudah mencapai 
kemampuan ini, mereka dapat ditingkatkan ke tahap perkembangan berikutnya, 
yaitu Tahap Transisional. 

c. Terhadap satuan-satuan pendidikan yang sudah mencapai Tahap Transisional, 
perlu dikembangkan sistem manajemen berbasis sekolah yang didukung oleh 
partisipasi masyarakat dalam pendidikan serta mekanisme akuntabilitas 
pendidikan melalui fungsi Dewan Pendidikan dan komite Sekolah. Jika 
manajemen berbasis sekolah, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pendidikan 
dapat dikembangkan, maka satuan-satuan pendidikan sudah dapat dinaikan 
kelasnya ke Tahap Otonomi. 

d. Strategi yang sangat mendasar dalam capacity building adalah pengembangan 
sistem indikator yang dapat mengukur ketercapaian standar teknis dan standar 
minimal pelayanan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Sistem indikator ini 
perlu didukung oleh sistem pendataan pendidikan yang akurat, relevan, lengkap 
dan tepat waktu agar setiap saat dapat diukur dilakukan monitoring  terhadap 
tahap perkembangan yang sudah dicapai oleh masing-masing satuan pendidikan. 
Sistem pendataan ini harus dilakukan sejak tingkat satuan pendidikan, 
kecamatan, kabupaten/ kota, propinsi sampai dengan tingkat nasional. 

e. Dengan demikian penjaminan penyelenggaraan pendidikan yang efektif di wilayah 
Propinsi DKI Jakarta terletak pada pembenahan konstruksi sistem yang lebih 
memfokuskan kepada capacity building yang sesuai dengan porsi perkembangan 
dari setiap konteks institusi pendidikan.  Selain itu otonomi setiap institusi 
pendidikan hendaknya diselaraskan dengan komitmen pertanggungjawaban tidak 
hanya langsung kepada para sasaran pendidikan namun kepada masyarakat dan 
pemerintah.  Peran kendali mutu pemerintah daerah sangat diharapkan untuk 
tidak berposisi sebagai “tanda kutip”, yang dapat memungut imbalan dari 
keuangan sekolah dengan alasan mutu. Tetapi pemerintah daerah dapat 
berperan suci (Noble Role) sebagai fasilitator dan mitra bagi penjaminan 
penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan bermutu. 

D. Standar Nasional Pendidikan 



Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 
1:1 PP.19 Tahun 2005). Suharsimi Arikunto (2003) menyatakan ada persamaan 
makna antara istilah “kriteria” dengan “tolok ukur” atau “standar”, dikatakannya lebih 
lanjut bahwa kriteria, tolok ukur, atau standar adalah sesuatu yang digunakan 
sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Tentang batas yang 
ditunjuk oleh kriteria, sebagian orang menyatakan dengan “batas atas”, artinya batas 
maksimal yang harus dicapai, sementara sebagian orang lainnya menyatakan 
dengan “batas bawah”, artinya batas minimal yang harus dicapai. Jadi kriteria, tolok 
ukur, atau standar itu bersifat jamak karena menunjukkan batas atas dan batas 
bawah, sekaligus batas-batas diantaranya. 

Ukuran yang dipergunakan oleh standar nasional pendidikan adalah batas 
bawah atau kriteria minimal yang harus dicapai oleh setiap sekolah pada satuan 
pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Fungsinya untuk penjaminan dan 
pengendalian mutu pendidikan, serta sebagai dasar dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan 
nasional yang bermutu. Dengan tujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat. Oleh karena itu, sekolah dapat dikatakan bermutu pada 
“batas bawah” atau secara minimal, apabila di dalam penyelenggaraannya yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di sekolah telah 
memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Semua 
perencanaan harus didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan, semua 
pelaksanaan harus mengacu pada 8 standar nasional pendidikan, dan semua 
kegiatan pengawasan dan pengendalian harus berpedoman dan menggunakan 
kriteria pada 8 standar nasional pendidikan.  

Ruang lingkup 8 standar nasional pendidikan meliputi : standar isi, standar 
kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 
standar saranan dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan 
standar penilaian pendidikan. 

 
1. Standar Isi 7 

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk 
mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang 
memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat 
satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.  

Kerangka dasar kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 
terdiri atas ; (a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, (b) kelompok 
mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, (c) kelompok mata pelajaran 
ilmu pengetahuan dan teknologi, (d) kelompok mata pelajaran estetika, dan (e) 
kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan. Setiap kelompok 
mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-
masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau 
penghayatan peserta didik, dan  semua kelompok mata pelajaran sama 
pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan 
pada pendidikan dasar dan menengah. 

Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan 
dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester.  Kompetensi setiap 
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mata pelajaran terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ketentuan 
mengenai kedalaman muatan kurikulum dikembangkan oleh BSNP dan 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 
tentang Standar Isi). 

Beban belajar untuk setiap mata pelajaran dinyatakan dalam  satuan jam 
pembelajaran. Setiap peserta didik diwajibkan mengikuti seluruh program 
pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai 
dengan struktur kurikulum yang berlaku, melalui sistem tatap muka, penugasan 
terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk 
mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat 
perkembangan peserta didik 

Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses 
interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka 
per jam pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan ditetapkan untuk 
tingkat SD berlangsung selama 35 menit, SMP selama 40 menit, dan SMA/ SMK 
berlangsung selama 45 menit. Beban belajar kegiatan tatap muka per minggu 
pada setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:  
a. Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk tingkat SD : 

1) Kelas I s.d. III adalah 29 s.d. 32 jam pembelajaran; 
2) Kelas IV s.d. VI adalah 34 jam pembelajaran. 

b. Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk tingkat SMP adalah 
34 jam pembelajaran.  

c. Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk tingkat SMA/SMK 
adalah 38 s.d. 39  jam pembelajaran. 

Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa 
pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik 
untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur 
ditentukan oleh pendidik.  

Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang 
berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh 
pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur 
sendiri oleh peserta didik. 

Beban belajar  penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur 
terdiri dari: 
a. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi 

peserta didik pada tingkst SD maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan 
tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.  

b. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi 
peserta didik pada tingkat SMP maksimum 50% dari jumlah waktu kegiatan 
tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.  

c. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi 
peserta didik pada tingkat SMA/SMK maksimum 60% dari jumlah waktu 
kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.  
 

2. Standar Kompetensi Lulusan8 
Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan 

sebagai pedoman dan acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, 
standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar 
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sarana dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. 
standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan 
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Ruang lingkup standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi 
kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan 
masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah. Lulusan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah memiliki kompetensi pada 3 (tiga) dimensi yaitu sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan. 

Dimensi sikap digambarkan sebagai lulusan yang memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap sebagai berikut : 
a. SD/MI/SDLB/Paket A : Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang 

beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan 
rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B : Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang 
beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 

c. SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C : Memiliki perilaku yang mencerminkan 
sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung 
jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 

Dimensi pengetahuan digambarkan sebagai lulusan yang memiliki 
pengetahuan sebagai berikut : 
a. SD/MI/SDLB/Paket A : Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 
budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan 
tempat bermain. 

b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B : Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
fenomena dan kejadian yang tampak mata. 

c. SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C : Memiliki pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. 

Dimensi keterampilan digambarkan sebagai lulusan yang memiliki 
keterampilan sebagai berikut : 
a. SD/MI/SDLB/Paket A : Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan 

kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan 
kepadanya; 

b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B : Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif 
dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari 
disekolah dan sumber lain sejenis; 

c. SMA/MA/SMALB/Paket C : Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif 
dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang 
dipelajari di sekolah secara mandiri; 



3. Standar Proses9 
Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran 

pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi 
lulusan, mencakup kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 
pembelajaran, penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan pengawasa proses 
pembelajaran.  

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 
serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan 
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian 
proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian 
kompetensi lulusan, sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. 

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi, meliputi 
kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media 
dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario 
pembelajaran. 

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk 
setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat  identitas 
sekolah, nama mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, 
kompetensi inti, kompetensi dasar, tema (untuk SD/MI), materi pokok (memuat 
fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-
butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi), kegiatan 
pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 
pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan 
dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam 
upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). RPP disusun berdasarkan KD atau sub 
tema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. 

Dalam menyusun RPP guru hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip : 
(a) perbedaan individual peserta didik (b)  partisipasi aktif peserta didik, (c) 
berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, 
kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian, (d) pengembangan budaya 
membaca dan menulis, (e) pemberian umpan balik dan tindak lanjut, penguatan, 
pengayaan, dan remedi. (f) penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara 
kd, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian 
kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman 
belajar. (g) mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas 
mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya, dan (h) penerapan 
teknologi informasi dan komunikasisecara terintegrasi, sistematis, dan efektif 
sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Pelaksanaan proses pembelajaran mencakup ; (a) persyaratan 
pelaksanaan proses pembelajaran : (1) alokasi jam tata muka : SD/MI : 35 menit, 
SMP/MTs 40 menit, SMP/MTs 45 menit, dan SMA/SMK 45 menit. (2) Buku teks 
pelajaran digunakan untuk meningkatan efisiensi dan efektivitas yang jumlahnya 
disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, (3) pengelolaan kelas, guru 
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menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik seduai dengan tujuan dan 
karakteristik proses pembelajaran, dan harus menampilkan sikap yang mampu 
menciptakan suasana pembelajaran nyaman dan menyenangkan. (4) 
Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan 
pendahuluan, inti dan penutup. Dalam kegiatan pembelajaran guru menggunakan 
model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber 
belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. 
Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik 
dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang 
menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) 
disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.  

Pada kegiatan penutup, dimana guru bersama siswa baik secara 
individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 
a. seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 

selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 
langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 

b. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
c. melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas 

individual maupun kelompok; dan 
d. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 

Dan yang terakhir dari rangkaian kegiatan ini adalah penilaian hasil dan 
proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan 
penilaian otentik (authentic assesment) yang menilai kesiapan siswa, proses, dan 
hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan 
menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan 
mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) dan dampak 
pengiring (nurturant effect) dari pembelajaran.  

Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan 
program perbaikan (remedial), pengayaan (enrichment), atau pelayanan 
konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik dapat digunakansebagai bahan untuk 
memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. 
Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan 
menggunakan alat: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi. 

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan 
pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala 
dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala 
satuan pendidikan dan pengawas sekolah. 

 
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Personil yang bertugas di sekolah terdiri dari guru yang disebut sebagai 
pendidik, guru bimbingan dan konseling (konselor), dan tenaga kependidikan 
yang meliputi kepala sekolah, kepala tata usaha beserta staf tata usaha, tenaga 
perpustakaan sekolah, dan tenaga laboran. Semuanya diatur dengan ketentuan 
masing-masing satu Permendiknas, seperti : nomor 12 tahun 2007 untuk 
pengawas sekolah, nomor 13 tahun 2007 untuk kepala sekolah, nomor 16 tahun 
2007 untuk guru, nomor 24 tahun 2008 untuk tenaga administarsi sekolah, nomor 
25 tahun 2008 untuk pustakawan sekolah, nomor 26 tahun 2008 untuk tenaga 
laboran, dan nomor  27 tahun 2008 untuk konselor.  

Ketentuan tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan seluruhnya 
memuat dua aspek utama, yakni berkenaan dengan kualifikasi akademik dan 



kompetensi yang harus dimiliki untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. 
Kualifikasi akademik menunjuk pada latar belakang pendidikan yang 
dipersyaratkan, sedangkan ‘kompetensi adalah merupakan seperangkat 
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, 
dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan-nya’10. 

Kompetensi yang harus dimiliki ; (1) guru adalah kompetensi kepribadian, 
pedagogik, professional, dan kompetensi sosial, (2) kepala sekolah harus memiliki 
kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahan, dan kompetensi 
sosial, (3) tenaga administarsi sekolah harus memiliki kompetensi kepribadian, 
sosial, manajerial, dan kompetensi teknis, (4) pustakawan sekolah harus memiliki 
kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, kependidikan, pengelolaan informasi, 
dan kompetensi pengembangan profesi (khusus untuk kepala perpustakaan 
sekolah), (5) tenaga laboran harus memiliki kompetensi kepribadian, sosial, 
manajerial dan kompetensi professional (untuk kepala laboran, sedangkan untuk 
tenaga teknisi laboratorium harus memiliki kompetensi kepribadian, sosial, 
administratif, dan kompetensi professional, dan (6) guru bimbingan 
konseling/konselor harus memiliki kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial dan 
kompetensi professional. 

 
5. Standar Sarana dan Prasarana11 

Standar sarana dan Prasarana mengatur berbagai hal yang berkenaan 
dengan ; (a) kriteria lahan untuk sekolah seperti ratio minimum lahan terhadap 
peserta didik (rombongan belajar), kesesuaian dengan peruntukan lokasi yang 
diatur dalam peraturan daerah, lahan terhindar dari potensi bahaya yang 
mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, dan memiliki status hak atas tanah 
yang jelas. (b) bangunan dengan kriteria ratio minimum luas lantai bangunan 
terhadap peserta didik (rombongan belajar), memenuhi ketentuan tata bangunan 
yang ditetapkan dalam peraturan daerah, memenuhi persyaratan keselamatan 
dan kesehatan, menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan 
nyaman, memiliki sitem keamanan, ada instalasi listrik minimal 900 watt, dan 
bangunan dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan 
seuai dengan peruntukannya. (c) sekolah sekuarng-kurangnya memiliki prasarana 
seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, 
ruang tata usaha, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS dan BK, jamban, 
gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga sesuai jenjang satuan 
pendidikan.  

Ruang-ruang tersebut dilengkapi dengan perabot dan fasilitas sesuai 
dengan fungsinya msing-masing.  

 
6. Standar Pengelolaan Pendidikan 

Standar pengelolaan pendidikan adalah istilah lain disebut dengan 
manajemen sekolah merumuskan manajemen sekolah dalam Permendiknas 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan (lihat uraiannya pada 
Standar Nasional Pendidikan) oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 
terdiri atas 5 (lima) bagian utama, yakni : (1) perencanaan program, (2) 
pelaksanaan rencana kerja, (3) pengawasan dan evaluasi, (4) kepemimpinan 
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sekolah, dan (5) sistem informasi manajemen, yang dijabarkan lebih lanjut 
sebagai berikut ; 

1. Perencanaan Program, berisikan aspek-aspek ;  
a. Visi Sekolah, sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan berbagai pihak 

yang berkepentingan untuk masa yang akan datang. Visi tersebut diharapkan 
sebagai sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan sekolah dalam 
mengembangkan sekolah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat 
dan pihak-pihak yang berkepentingan, yang selanjutnya di-break down dalam 
rumusan-rumusan misi sekolah;  

b. Misi Sekolah, yang memberikan arahan  memberikan arah dalam mewujudkan 
visi sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, merupakan 
tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, dan  menjadi dasar 
program pokok sekolah; 

c. Tujuan Sekolah, yang menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai 
dalam jangka waktu tertentu; dan  

d. Rencana Kerja Sekolah, yang meliputi rencana kerja jangka menengah (empat 
tahunan) dan rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam bentuk Rencana 
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS memuat ketentuan yang jelas 
mengenai : kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan 
tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan parasarana, 
keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, peranserta 
masyarakat dan kemitraan, dan rencana-rencana kerja lain yang mengarah 
kepada peningkatan dan pengembangan mutu. 

2. Pelaksanaan Rencana Kerja, memuat aspek-aspek ;  
a. Pedoman Sekolah, yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis 

yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Pedoman pengelolaan 
tersebut meliputi ; (1) kurikulum termasuk didalamnya kegiatan ko dan ekstra 
kurikuer, (2) kalender pendidikan/akademik; (3) struktur organisasi sekolah, (4) 
pembagian tugas di antara guru, (5) pembagian tugas di antara tenaga 
kependidikan, (6) peraturan akademik, (7) tata tertib sekolah; (8) kode etik 
sekolah, dan (9) biaya operasional sekolah/madrasah. 

b. Struktur Organisasi Sekolah, berisi tentang sistem penyelenggaraan dan 
administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan, dan semua pimpinan, 
pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan 
administrasi sekolah. 

c. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah, yang didasarkan pada rencana kerja tahunan 
dan dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada 
ketersediaan sumber daya pendidikan yang ada di sekolah. Bidang-bidang 
kegiatannya meliputi : (1) peningkatan pelayanan kesiswaan, (2) 
pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran, (3) 
pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, (4) pendayagunaan, 
pemeliharaan dan perawatan sarana dan parasarana, (5) peningkatan 
pengelolaan keuangan dan pembiayaan, (6) pembiasaan dan peningkatan 
budaya dan lingkungan sekolah, dan (7) peningkatan peranserta masyarakat 
dan kemitraan sekolah. 

3. Pengawasan Dan Evaluasi, yang meliputi aspek-aspek :  



a. Program Pengawasan yang meliputi kegiatan-kegiatan pemantauan, supervis, 
evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan, dengan mengacu 
pada delapan stándar nasional pendidikan.  

b. Evaluasi Diri, dilakukan terhadap kinerja sekolah, dengan melaksanakan 
evaluasi terhadap proses pembelajaran secara periodik, dan evaluasi program 
kerja tahunan.  

c. Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum.  
d. Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan  
e. Akreditasi Sekolah yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah setiap 5 

tahun sekali. Tugas sekolah adalah mempersiapkan bahan-bahan yang 
diperlukan melalui evaluasi diri sekolah yang dilaksanakan setiap setahun 
sekali, dan tugas lainnya adalah meningkatkan status akreditasi dengan 
meningkatkan kelembagaannya secara holistik. 

4. Kepemimpinan Sekolah, Pemimpin di sekolah adalah seorang Kepala Sekolah 
yang diplih dari guru yang memenuhi syarat kualifikasi dan memiliki kompetensi 
sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007. Untuk SMP/MTs  
Kepala Sekolah dibantu minimal oleh satu orang Wakil Kepala Sekolah. SMA/MA 
dibantu minimal tiga orang Wakil Kepala Sekolah untuk bidang akademik, sarana-
prasarana, dan kesiswaan. Sedangkan untuk SMK/MAK dibantu empat Wakil 
Kepala Sekolah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, kesiswaan, hubungan 
dengan dunia usaha dan dunia industri.  

5. Sistem Informasi Manajemen, Sekolah berkewajiban untuk mengelola sistem 
informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan 
yang efektif, efisien dan akuntabel. Untuk itu sekolah hendaknya menyediakan 
fasilitas informasi yang efesien, efektif dan mudah diakses, dan setidaknya 
menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan 
informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat 
berkaitan dengan pengelolaan sekolah/madrasah baik secara lisan maupun 
tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan. 

 
7. Standar Pembiayaan12 

Standar Pembiayaan mengatur jenis-jenis pembiayaan satuan pendidikan 
antara lain meliputi komponen pembiayaan : (a) biaya investasi, yang terdiri atas; 
biaya investasi lahan pendidikan, dan biaya investasi selain lahan pendidikan (b) 
biaya operasisional, yang meliputi biaya operasional personil seperti gaji/upah, 
tunjangan-tunjangan, dan biaya operasional non personil, (c) bantuan biaya 
pendidikan, dan (d) beasiswa. 

Sumber pendanaan bagi setiap komponen pembiayaan untuk sekolah 
yang diselenggarakan oleh pemerintah dibebankan pada APBN dan atau APBD 
sesuai dengan kewenangannya, sementara untuk sekoah yang diselenggarakan 
oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan penyelenggara sekolah, 
pemerintah hanya memberi bantuan dalam bentuk tunjangan profesi bagi guru 
yang telah mempeoleh sertifikat pendidik dan subsidi tunjangan fungsional sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, selain itu 
pemerintah juga dapat memberikan bantuan subsidi untuk biaya operasional dan 
beasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 
itu. 
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8. Standar Penilaian Pendidikan13 

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, 
prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian 
pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 
mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, 
penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan 
tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu 
tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah, yang diuraikan 
sebagai berikut. 
a. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif 

untuk menilai mulai dari masukan (input), proses,dan keluaran (output) 
pembelajaran. 

b. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik 
secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang 
telah ditetapkan. 

c. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk 
menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan 
perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas khususnya 
pada sikap/perilaku dan keterampilan. 

d. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 
kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, 
untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. 

e. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk 
menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi 
Dasar (KD) atau lebih. 

f. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 
untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 
– 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi 
seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. 

g. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 
untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. 
Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua 
KD pada semester tersebut. 

h. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan 
pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui 
pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi 
Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi 
tersebut. 

i. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan 
kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui 
pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah Kompetensi 
Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi 
tersebut. 

j. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran 
kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai 
pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional. 
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k. Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian 
kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan 
pendidikan. 

Dalam melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah guru harus mendasarkan pada prinsip-prinsip : 
objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Dengan 
pendekatan yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria (PAK) yakni penilaian 
pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yaitu kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan 
dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, 
daya dukung, dan karakteristik peserta didik. 

Ruang lingkup penilaian mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk 
menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah 
ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi, 
dan proses. 

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut:  
a. Penilaian kompetensi sikap 

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, 
penilaian diri, penilaian “teman sejawat”(peer evaluation) oleh peserta didik dan 
jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian 
antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang 
disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. 
1). Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung 
maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang 
berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. 

2). Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta 
didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam 
konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar 
penilaian diri. 

3). Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara 
meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian 
kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa  lembar penilaian 
antarpeserta didik. 

4). Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi 
informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik 
yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. 

b. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 
Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan 

penugasan. 
1). Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, 

benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi 
pedoman penskoran. 

2). Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. 
3). Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek yang 

dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik 
tugas. 

c. Penilaian Kompetensi Keterampilan 



Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu 
penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi 
tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. 
Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) 
yang dilengkapi rubrik. 
1). Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan 

melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan 
kompetensi. 

2). Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi kegiatan 
perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan 
dalam waktu tertentu. 

3). Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai 
kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat 
reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, 
dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya 
tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian 
peserta didik terhadap lingkungannya 

Instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan: substansi yang 
merepresentasikan kompetensi yang dinilai; konstruksi yang memenuhi 
persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan; dan 
penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan 
tingkat perkembangan peserta didik. 

Berkenaan dengan mekanisme dan prosedur penilaian, dilakukan oleh 
pendidik, satuan pendidikan, Pemerintah dan/atau lembaga mandiri. Dan 
dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian projek, 
ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian 
tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian 
nasional, diuraikan lebih lanjut sebagai berikut : 
a. Penilaian otentik dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. 
b. Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan 

harian. 
c. Penilaian projek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema 

pelajaran. 
d. Ulangan harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses 

pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan. 
e. Ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, dilakukan oleh 

pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. 
f. Ujian tingkat kompetensi dilakukan oleh satuan pendidikan pada akhir kelas 

II (tingkat 1), kelas IV (tingkat 2), kelas VIII (tingkat 4), dan kelas XI (tingkat 
5), dengan menggunakan kisi-kisi yang disusun oleh Pemerintah. Ujian 
tingkat kompetensi pada akhir kelas VI (tingkat 3), kelas IX (tingkat 4A), dan 
kelas XII (tingkat 6) dilakukan melalui UN. 

g. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi dilakukan dengan metode survei oleh 
Pemerintah pada akhir kelas II (tingkat 1), kelas IV (tingkat 2), kelas VIII 
(tingkat 4), dan kelas XI (tingkat 5). 

h. Ujian sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 

i. Ujian Nasional dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 



Perencanaan ulangan harian dan pemberian projek oleh pendidik sesuai 
dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP). Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: 
menyusun kisi-kisi ujian; mengembangkan (menulis, menelaah, dan merevisi) 
instrumen; melaksanakan ujian; mengolah (menyekor dan menilai) dan 
menentukan kelulusan peserta didik; dan melaporkan dan memanfaatkan hasil 
penilaian. 

Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum 
diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM 
harus mengikuti pembelajaran remedial. Hasil penilaian oleh pendidik dan 
satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian 
kompetensi kepada orangtua dan pemerintah. 

Pelaksanaan penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan 
bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta 
untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut. 
a. Proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam 

membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Setelah 
menetapkan kriteria penilaian, pendidik memilih teknik penilaian sesuai 
dengan indikator dan mengembangkan instrumen serta pedoman 
penyekoran sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih. 

b. Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan 
penelusuran dan diakhiri dengan tes dan/atau nontes. Penelusuran 
dilakukan dengan menggunakan teknik bertanya untuk mengeksplorasi 
pengalaman belajar sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta 
didik. 

c. Penilaian pada pembelajaran tematik-terpadu dilakukan dengan mengacu 
pada indikator dari Kompetensi Dasar setiap mata pelajaran yang 
diintegrasikan dalam tema tersebut. 

d. Hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui 
kemajuan dan kesulitan belajar, dikembalikan kepada peserta didik disertai 
balikan (feedback) berupa komentar yang mendidik (penguatan) yang 
dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan 
pembelajaran. 

e. Laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk: 
1). nilai dan/atau deskripsi pencapaian kompetensi, untuk hasil penilaian 

kompetensi pengetahuan dan keterampilan termasuk penilaian hasil 
pembelajaran tematik-terpadu. 

2). deskripsi sikap, untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan 
sikap sosial. 

f. Laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala 
sekolah/madrasah dan pihak lain yang terkait (misal: wali kelas, guru 
Bimbingan dan Konseling, dan orang tua/wali) pada periode yang 
ditentukan.  

g. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua 
pendidik selama satu semester, hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam 
bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas/guru kelas. 

Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Satuan Pendidikan dilakukan 
untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi 
kegiatan sebagai berikut: 



a. menentukan kriteria minimal pencapaian Tingkat Kompetensi dengan 
mengacu pada indikator Kompetensi Dasar tiap mata pelajaran; 

b. mengoordinasikan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 
semester, ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, dan ujian akhir 
sekolah/madrasah; 

c. menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan 
peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian 
Sekolah/Madrasah; 

d. menentukan kriteria kenaikan kelas; 
e. melaporkan hasil pencapaian kompetensi dan/atau tingkat kompetensi 

kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku rapor; 
f. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada 

dinas pendidikan kabupaten/kota dan instansi lain yang terkait; 
g. melaporkan hasil ujian Tingkat Kompetensi kepada orangtua/wali peserta 

didik dan dinas pendidikan. 
h. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat 

dewan pendidik sesuai dengan kriteria: 
1). menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 
2). mencapai tingkat Kompetensi yang dipersyaratkan, dengan ketentuan 

kompetensi sikap (spiritual dan sosial) termasuk kategori baik dan 
kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal sama dengan KKM 
yang telah ditetapkan; 

3). lulus ujian akhir sekolah/madrasah; dan 
4). lulus Ujian Nasional. 

i. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta 
didik bagi satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional; dan  

j. menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan 
bagi satuan pendidikan yang telah terakreditasi. 

Pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan melalui 
Ujian Nasional dan Ujian Mutu Tingkat Kompetensi, dengan memperhatikan 
hal-hal berikut; 
a. Ujian Nasional : 

1). Penilaian hasil belajar dalam bentuk UN didukung oleh suatu sistem 
yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang 
aman, jujur, dan adil. 

2). Hasil UN digunakan untuk: 
a). salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; 
b). salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan 

berikutnya; 
c). pemetaan mutu; dan 
d). pembinaan dan pemberian bantuan untuk peningkatan mutu. 

3). Dalam rangka standarisasi UN diperlukan acuan berupa kisi-kisi bersifat 
nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah, sedangkan soalnya 
disusun oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan 
komposisi tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah. 

4). Sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan 
pendidikan, kriteria kelulusan UN ditetapkan setiap tahun oleh 
Pemerintah. 

5). Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program 
dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat 



peta daya serap UN dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang 
berkepentingan. 

b. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi 
1). Ujian mutu Tingkat Kompetensi dilakukan oleh Pemerintah pada seluruh 

satuan pendidikan yang bertujuan untuk pemetaan dan penjaminan 
mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan. 

2). Ujian mutu Tingkat Kompetensi dilakukan sebelum peserta didik 
menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, sehingga hasilnya 
dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran. 

3). Instrumen, pelaksanaan, dan pelaporan ujian mutu Tingkat Kompetensi 
mampu memberikan hasil yang komprehensif sebagaimana hasil studi 
lain dalam skala internasional. 

 
 

 

BAB VI 

USUL PERUBAHAN TERHADAP PASAL DAN SUBSTANSI  
PERDA. NO. 8 TAHUN 2006 

 
 

A. UMUM 

Usul perubahan yang dimaksudkan dalam pembahasan selanjutnya 
meliputi perubahan pada ; judul peraturan daerah, pertimbangan 
(menimbang/considerance), mengingat/dasar hukum, struktur dan sistematika 
substansi, serta isi pasal-pasal di dalamnya berkenaan dengan redaksi dan 
esensinya. Termasuk yang dimaksud dengan perubahan disini menyangkut 
penambahan substansi baru dan atau pengurangan (penghapusan) terhadap 
sustansi lama karena dipandang sudah tidak relevan lagi. 

Pertimbangan terhadap perubahan judul peraturan daerah yang lama 
berbunyi “… tentang Sistem Pendidikan”. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah menggunakan kata ‘Sistem 
Pendidikan’ yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah negara kesatuan 
Republik Indonesia. Pada tingkat daerah yang memiliki keterbatasan kewenangan 
sesuai dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, menyebutkan pada pasal 9 ayat (2), bahwa ‘urusan 
pemerintahan  konkuren adalah urusan pemerintahan  yang dibagi antara 
Pemeintah Pusat dan daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota’. Selanjutnya 
urusan pemerinathan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas 
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemrintah pilihan (psl 11:1). Bidang 
pendidikan termasuk dalam kategori urusan pemerintahan wajib (psl 12:1, huruf 
a). Sejauh mana urusan pemerintahan bidang pendidikan menjadi kewenangan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dirinci lebih lanjut pada lampiran Undang-
undang dimaksud, yang meliputi sub urusan : manajemen pendidikan, kurikulum, 
pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan dan, bahasa dan sastra. 

Pada sub urusan manajemen pendidikan daerah provinsi DKI Jakarta 
memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, 
PAUD,pendidikan khusus, dan pendidikan nonformal. Sub urusan kurikulum, 



kewenangannya hanya pada penetapan kurikulum muatan local pada semua jenis 
pendidikan disebutkan di atas. Sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan, 
kewenangannya pada pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam 
wilayah DKI Jakarta. Untuk sub urusan perizinan pendidikan terbatas pada 
penerbitan perizinan satuan pendidikan dari semua jenis pendidikan disebutkan di 
atas khusus yang diselenggarakan oleh mayarakat, sedangkan untuk sub urusan 
bahasa dan sastra, kewenangannya adalah pembinaan bahasa dan sastra. 

Dengan demikian, dalam bahasa sederhananya, untuk menyelenggaralan 
dan mengelola urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 
dasar bidang pendidikan pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak boleh melepaskan 
diri dari sistem (pendidikan nasional) yang sudah ada. Oleh karena itu, 
pembentukan peraturan daerah di bidang pendidikan harus mengacu dan 
berpedoman pada tata perundang-undangan di atasnya. Pendidikan di DKI 
Jakarta adalah merupakan bagian integral dari system pendidikan nasional. Untuk 
itu, perubahan judul peraturan daerah bidang pendidikan, yang dipandang tepat 
dan sinkron dengan Undang-undang sistem pendidikan nasional adalah : 
“Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan dan 
Pengelolaan Sistem Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.” 

Dengan demikian, berkenaan dengan struktur dan sistematika serta 
substansi pasal-pasalnya pun akan disesuaikan dengan kerangka pikir tersebut di 
atas. Yang akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut : 

B. PERUBAHAN – PERUBAHAN 

1. Konsiderans : 
Jumlah deskripsi pertimbangan Perda No. 8 Tahun 2006 (selanjutnya 

disebut Perda Lama) dan Rancangan Perda baru (selanjutnya disebut 
Rancangan) jumlahnya sama-sama 4 (empat), hanya pada Rancangan lebih 
menegaskan pertimbangan bahwa ; (a) rancangan ini sebagai implementasi 
dari UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003, (b) sistem pendidikan di DKI 
Jakarta adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang harus 
mampu menjamin pendidikan bagi semua yang terjangkau, terencana, terarah 
dan berkesinambungan; (c) perda lama dipandang sudah tidak relevan, dan 
(d) perlu membentuk perda baru. 

2. Dasar Hukum : 

Pada Perda Lama mencantumkan 30 peraturan perundang-unadngan 
yang dijadikan dasar yuridis pembentukan perda terdiri atas 16 undang-
undang, 6 peraturan pemerintah, 1 peraturan menteri dalam negeri, dan 7 
perda. Dari 16 UU, hanya ada 2 (dua) UU yang berkenaan dengan pendidikan 
yakni UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU 
No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, selebihnya tidak berkaitan 
secara langsung dengan bidang pendidikan. Hal ini dapat dipahami karena 
pada masa itu baru ada dua UU itu. Tetapi substansi pendidik dan tenaga 
kependidikan yang merupakan esensi dari UU Guru dan Dosen sangat sedikit 
yang dicantumkan dalam Perda Lama (15 pasal, 19 ayat, dan 12 huruf). 

Berkenaan dengan PP, Perda Lama mencantumkan 6 peraturan 
pemerintah, terdapat hanya ada 1 (satu) yang mengatur urusan pendidikan, 
yakni PP. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 
selebihnya tidak berkaitan secara langsung dengan bidang pendidikan. 



Bahkan dalam Perda Lama hampir sama sekali ketentuan dalam PP. No. 19 
Tahun 2005 tersebut tidak dideskripsikan. Kalaupun ada, hanya di sebutkan 
dalam pasal 114 ayat (4) yang menyebutkan ‘akreditasi menggunakan 
instrument dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan (SNP).  Sementara 
ketentuan pasal 3 dari PP dimaksud dengan tegas menyatakan ‘SNP 
berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu’. SNP itu 
meliputi : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar 
pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 
pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. 

Sementara untuk kelompok peraturan perundang-undangan yang 
levelnya dibawah UU dan PP, seperti 1 (satu) Permendagri dan 7 (tujuh) 
Perda, yang mengatur urusan pengelolaan keuangan (1 Permendagri dan 1 
Perda), dan Perda lainnya mengatur urusan ketertiban umum, bangunan, 
rencana tata ruang, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan 
sekretariat DPRD, pengelolaan barang daerah, dan pengendalian pencemaran 
udara. Jadi, sama sekali tidak ada kaitan langsungnya dengan bidang 
pendidikan.  

Sementara untuk Rancangan sudah dipersiapkan lebih dari 47 naskah 
peraturan perundang-undangan yang terdiri atas : 11 UU (3 UU di bidang 
pendidikan), 10 PP (7 PP di bidang pendidikan), 1 Peraturan Presiden, 2 
Peraturan Menteri Dalam Negeri, 25 Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (d/h Permendiknas), dan 6 Perda, yang mengatur urusan ; 
pengelolaan barang daerah, pengelolaan keuangan daerah, organisasi 
perangkat daerah, bangunan gedung, rencana tata ruang wilayah, dan 
pembentukan peraturan daerah. 

3. Materi Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Tentang Sistem Pendidikan: 

Dalam bagian ini, akan dideskripsikan substansi-substansi perubahan 
dalam pasal-pasal Perda Lama kemudian diikuti dengan usul perubahannya. 
Deskripsi yang disajikan hanya substansi yang dipandang perlu untuk untuk 
diubah atau diperbaiki, dengan cara menyajikan substansi pada Perda Lama 
(selanjutnya disebut (Lama), kemudian di bawahnya disajikan usul 
perubahannnya (Baru). 

Penyajiannya dilakukan secara berurutan mulai dari pasal 1 sampai 
dengan pasal terakhir sebagi berikut: 

 
Bab I : Ketentuan Umum 
Pasal 1 

Dalam Ketentuan umum  Pasal 1 terdapat14 butir perubahan, perubahan  
redaksional akan memberikan kejelasan tentang hal yang diatursebagai 
penyesuaian dengan peraturan baru lainnya. 2 butir pengertian sebagai usulan  
baru dalam rangka harmonisasi dengan peraturan baru. 30  butir  tetap seperti 
pada Peraturan Daerah yang lamakarena masih relevan dengan peraturan baru 
dan perkembangan pendidikan pada umumnya.  

Kemudian 24 butir didrop dengan argumentasi karena tidak sesuai dengan 
peraturan baru dan dimasukkan dalam Pasal yang mengaturnya agar tidak 



tumpang tindih dengan isi pasal yang berisi materi sama. Secara terinci  
penyempurnaan  pada ketentuan umum adalah sebagai berikut : 
1. Didrop : Pemerintah adalah Pemerintah Pusat 
2. Tetap : Daerah adalah  Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya 

disebut Provinsi DKI Jakarta 
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah.  
Diubah menjadi : Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta meliputiGubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, sertaPerangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

4. Tetap : Gubernur adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
5. Diusulkan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut DPRD Provinsi DKI 
Jakarta. 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang 
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan,  Dinas Daerah, Lembaga 
Teknis Daerah, Kotamadya, Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan 
Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta,  
Diubah menjadi : 
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang 
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Lembaga Teknis 
Daerah, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan 
Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta 

7. Dinas adalah Perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang 
pendidikan. 
Diubah menjadi : Dinas adalah Dinas Pendidikan sebagai perangkat daerah 
yang bertanggung-jawab di bidang pendidikan 

8. Kantor Wilayah Departemen Agama yang selanjutnya disebut Kanwil 
Departemen Agama adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DKI 
Jakarta. 
Diubah menjadi : Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kemeterian Agama 
Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Kanwil Kemenag. 

9. Tetap : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang 
diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta 

10. Tetap : Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk 
mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai 
dengan tujuan pendidikan 

11. Tetap : Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, 
dan kemampuan yang dikembangkan 

12. Tetap : Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada 
kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan 

13. Tetap : Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal 
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.  



14. Tetap : Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut 

15. Tetap : Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 
pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah 
ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat 

16. Tetap : Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan 
dasar, berbentuk Sekolah Menengag Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) 
atau bentukk lain yang sederajat 

17. Tetap : Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan 
menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan 
spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

18. Tetap : Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 
pendidikan tinggi. 

19. Tetap : Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang 

20. Tetap : Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan 
21. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan 

dengan menggunakan standar pendidikan nasional yang diperkaya dengan 
standar pendidikan negara maju. 
Diubah menjadi : 
Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikanyang diselenggarakan 
setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan 
standarpendidikan negara maju 

22. Tetap : Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang 
memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena 
kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki 
potensi kecerdasan dan bakat istimewa 

23. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik mengalami 
bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. 
Diubah menjadi : 
Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang 
mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi 
ekonomi. 

24. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari 
pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar 
melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain 
Diubah menjadi : 
Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari 
pendidik dengan proses pembelajaran menggunakan berbagai sumber 
belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan atau media lain. 

25. Tetap : Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan 
peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran 
agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama. 



26. Pendidikan berbasis Daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah 
yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang 
menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya 
masyarakat Jakarta sebagai daerah dan/atau sebagai ibukota negara 
Republik Indonesia. 
Diubah menjadi : 
Pendidikan bercirikan keunggulan Daerah adalah satuan pendidikan dasar 
dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum 
yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan 
budaya masyarakat Jakarta sebagai daerah dan/atau sebagai ibukota negara 
Republik Indonesia. 

27. Didrop : Pengertian pendidikan berbasis masyarakat ; dimasukkan dalam 
pasal tentang penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat 

28. Didrop : Pengertian Taman Penitipan Anak (TPA) ; dimasukkan dalam pasal 
tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) 

29. Didrop : Pengertian Kelompok Bermain (KB) ; dimasukkan dalam pasal 
tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) 

30. Didrop : Pengertian Taman Kanak-kanak (TK) ;dimasukkan dalam pasal 
tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) 

31. Didrop : Pengertian Raudhatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA) 
dimasukkan dalam pasal tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) 

32. Didrop : Pengertian Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKQ) ; dimasukkan 
dalam pasal tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) 

33. Didrop : Pengertian Sekolah Dasar (SD) ; dimasukkan dalam pasal tentang 
SD/MI 

34. Didrop : Pengertian Madrasah Ibtidaiyah (MI) ; dimasukkan dalam pasal 
tentang SD/MI 

35. Didrop : Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) ; dimasukkan dalam pasal 
tentang pendidikan nonformal 

36. Didrop : Pengertian Sekolah Menengah Pertama (SMP) ; dimasukkan dalam 
pasal tentang pendidikan dasar 

37. Didrop : Pengertian Madrasah Tsanawiyah (MTs) ; dimasukkan dalampasal 
tentang pendidikan dasar 

38. Didrop : Pengertian Sekolah Menengah Atas (SMA) ; dimasukkan dalam 
pasal tentang pendidikan menengah 

39. Didrop : Pengertian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ; dimasukkan dalam 
pasal tentang pendidikan menengah 

40. Didrop : Pengertian Sekolah Luar Biasa (SLB) ; dimasukkan dalam pasal 
tentang pendidikan khusus 

41. Didrop : Pengertian Madrasah Aliyah (MA)  ; dimasukkan dalan pasal tentang 
pendidikan menengah 

42. Didrop : Pengertian Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) ; dimasukkan dalam 
pasal tentang pendidikan menengah 

43. Didrop : Pengertian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ; 
dimasukkan dalam pasal tentang pendidikan nonformal 

44. Didrop : Pengertian Majelis Taklim ; dimasukkan dalam pasal tentang 
pendidikan nonformal 

45. Tetap : Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 



46. Tetap :Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

47. Tetap : Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan 
penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada 
setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 

48. Tetap : Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau 
satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. 

49. Didrop : Pengertian tentang Sistem Informasi Pendidikan dimasukkan dalam 
pasal tentang sistem informasi pendidikan  

50. Didrop :  Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan 
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalan : Karena kompetensi adalah konsep 
operasioanal tentang kemampuan yang bukan hanya dimiliki/dipergunakan 
terbatas untuk guru saja. 

51. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang 
relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus 
dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Provinsi 
DKI Jakarta 
Diubah menjadi :  
Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai komponen 
sistem pendidikan nasional dalam menyelenggarakan pendidikan yang harus 
dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Provinsi 
DKI Jakarta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan yang bermutu. 

52. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau 
masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. 
Diubah menjadi : 
Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau   
masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. 

53. Tetap : Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan 
komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan 
pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat 
berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

54. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan 
Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, 
Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan 
nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan 
pendidikan pada jalur pendidikan nonformal. 
Diubah menjadi : 
Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi,atau 
masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pada jalur 
pendidikan formal dan pendidikan nonformal. 

55. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan 
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat 
berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 
Diubah menjadi :  
Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam 
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi, Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, penye-



lenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar 
proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan 
nasional. 

56. Tetap : Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan 
dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 
melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan 
tinggi. 

57. Tetap : Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan 
diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

58. Tetap : Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha 
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 
pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

59. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap 
yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

60. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pengawai 
tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum 
penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
berdasarkan perjanjian kerja. 

61. Wajib belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan 
minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
Diubah menjadi :  
Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh 
warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah 
Provinsi 

62. Tetap : Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah adalah badan evaluasi 
mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan 
jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada 
Standar Nasional Pendidikan. 

63. Tetap : Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Non-Formal adalah badan 
evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan 
pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar 
Nasional Pendidikan. 

64. Tetap : Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 
berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan terdiri dari Dewan 
Pendidikan Provinsi dan Dewan Pendidikan Kota Administrasi 

65. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 
orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh 
masyarakat yang peduli pendidikan 
Diubah menjadi : 
Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 
orangtua/wali peserta didik, komunitas Sekolah/Madrasah, serta tokoh 
masyarakat yang peduli pendidikandi tingkat Sekolah/Madrasah. 

66. Didrop : Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan 
sebagai Kepala satuan pendidikan : Tidak perlu akan diuraikan dalam ba b 
tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

67. Didrop  : Warga masyarakat adalah penduduk DKI Jakarta, penduduk luar 
DKI Jakarta, dan warga negara asing yang tinggal di DKI Jakarta.  



68. Didrop :  Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah 
yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan: Tidak 
perlu, akan diuraikan dalam bab tentang Peran Serta Masyarakat Dalam 
Pendidikan. 

69. Didrop : Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang 
menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk 
membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan: Tidak 
perlu, akan diuraikan dalam bab tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, 
Orang Tua, Masyarakat, Dan Pemerintah. 

70. Didrop : Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang 
menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk 
belajar guna meningkatkan pengetahuan: Tidak perlu, diuraikan dalam bab 
tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, Dan 
Pemerintah. 

71. Didrop : Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar 
menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah 
secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah: 
Tidak perlu, diuraikan dalam bab tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, 
Orang Tua, Masyarakat, Dan Pemerintah. 

72. Diusulkan : 
Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam 
penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga di bidang pendidikan, 
orang tua/wali, masyarakat, dana, sarana dan prasarana pendidikan. 
 

Bab II : FUNGSI DAN TUJUAN 
Pasal 2 

Fungsi dan Tujuan Pendidikan  dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 
diatur Pasal 2, tidak berubah :masih relevan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, yaitu :  
Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
warga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan 
yang beradab, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf 
nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis 
dan bertanggungjawab 
 
BAB  III : PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

Pasal 3  
Mengatur Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, penyempurnaan dilakukan pada 
ayat 3, sedangkan 6 ayat lainnya masih relevan dalam perkembangan 
penyelengaraan pendidikan saat ini dan akan datang. Perinciaannya sebagai 
berikut : 
(1) Tetap : Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan 

akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik. 

(2) Tetap : Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik 
dengan sistem terbuka dan multimakna. 

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembelajaran peserta 
didik dengan mengutamakan pemberdayaan dan pembudayaan secara 



berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.  
Diubah menjadi :  
Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembelajaran peserta 
didik dengan mengutamakan pemberdayaan dan pembudayaan secara 
berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat. 

(4)Tetap : Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan 
tidakdiskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, 
nilai budaya lokal sebagai bagian dari ke-bhineka tunggal ika-an. 

(5)Tetap :Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, 
membangun kemauan, mencerdaskan, dan mengembangkan kreativitas 
peserta didik dalam proses pembelajaran. 

(6)Tetap :Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya 
membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 

(7)Tetap : Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh 
komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan 
pengendalian mutu layanan pendidikan. 

BAB. IV  : HAK DAN KEWAJIBAN 
Bab. IV Terdiri dari lima (5) bagian yaitu : Hak dan Kewajiban Penduduk, Hak 
dan Kewajiban Orang Tua, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Hak dan Kewajiban 
Pemerintah Daerah. 

Bagian Kesatu 
Pasal 4, Hak dan Kewajiban Penduduk 
(1) Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu 

Diubah menjadi : 
Setiap penduduk yang bertempat tinggal di DKI Jakarta mempunyai hak yang 
sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 

(2) Tetap :Setiap warga masyarakatberhak menyelenggarakan pendidikan berbasis 
masyarakat 

(3) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan 
mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus  
Diubah menjadi : 
Setiap penduduk yang bertempat tinggal di DKI Jakarta yang memiliki kelainan 
fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh 
pendidikan khusus. 

(4) Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 
berhak mendapatkan pendidikan khusus. 
Diubah menjadi : 
Setiap penduduk yang bertempat tinggal di DKI Jakarta yang memiliki potensi 
kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus. 

(5) Warga masyarakat di wilayah terpencil dan/atau mengalami bencana alam 
dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus  
Diubah menjadi : 
Setiap penduduk yang bertempat tinggal di DKI Jakarta yang mengalami 
bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan 
khusus. 

(6) Warga masyarakat berperanserta dalam penguasaan, pemanfaatan, 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia. 
Diubah menjadi ; 
Setiap penduduk yang bertempat tinggal di DKI Jakarta berhak mendapat 



kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 
 
 
Pasal 5. Ayat 1, 2 dan 3 mengalami perubahan dan ayat 4 merupakan usulan. 
(1). Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun 

wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat. 
Diubah menjadi : 
Setiap warga masyarakat yang bertempat tinggal di DKI Jakartatelahberusia 
7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar 
dan menengah sampai tamat. 

(2). Warga masyarakat memberikan dukungan sumber daya pendidikan 
untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.  
Diubah menjadi : 
Setiap warga masyarakat yang bertempat tinggal di DKI Jakarta 
bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan 
pendidikan. 

(3) Warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung 
terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya. 
Diubah menjadi : 
Setiap Warga masyarakat yang bertempat tinggal di DKI Jakarta 
berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca 
dan budaya belajar di lingkungannya 

(4) Usulan : Setiap warga masyarakat yang bertempat tinggal di DKI 
Jakarta dapat memberikan dukungan/bantuan sumber daya pendidikan 
tanpa ikatan tertentu untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. 

Bagian  Kedua 

Hak dan Kewajiban Orang Tua 
Pasal 6.  
Orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan 
memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya. 
Diubah menjadi : 
Setiap orangtua/waliberhak untuk :  
a. Memperoleh akses layanan pendidikan yang bermutu bagi anaknya; 
b. memilih program/satuan pendidikan; 
c. dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya; dan 
d. berperan serta dalam proses perencanaan dan pengawasan pendidikan. 

 
Pasal 7 
(1) Orangtua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan  
Diubah menjadi : 
Setiap orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan 
pendidikan dasar dan menengah kepada anaknya 

(2) Orangtua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk 
berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.  
Diubah menjadi : Setiap orangtua berkewajiban memberikan dukungan, 
bimbingan dan kesempatan kepada anaknya untuk mengembangkan potensi, 
minat dan bakatnya sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya. 



(3) Orangtua berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan 
minatnya serta menetapkan waktu belajar setiap hari di rumah bagi anaknya 
dari pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WIB.  
 Didrop :  
 karena sangat sulit untuk pengaturan, pengawasan  dan pengendaliannya , 
dan sudah terwakili pada ayat 2. 

(4) Orangtua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya 
sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu dibebaskan dari 
kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 
 Diubah menjadi : Setiap orangtua berkewajibanmenyediakan pembiayaan 
untuk keberlangsungan pendidikan anaknya, selain pembiayaan yang 
menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dan atau Pemerintah 
Provinsi 
 

Bagian Ketiga 

Hak dan Kewajiban Masyarakat 
Pasal 8. 
(1). Tetap : Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan 
(2). Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuaidengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan.  
Berubah menjadi : 
Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku 

Pasal 9. 
(1) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam 

penyelenggaraan pendidikan  
(2) Diusulkan : Masyarakat dapat memberikan bantuan dana untuk pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan tanpa ikatan tertentu.  
 

Bagian Keempat 

Hak dan Kewajiban Peserta Didik,  
Pasal 10 dan Pasal11 dengan perubahan dan usulan baru  sebagai berikut : 
Pasal 10. 
(1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan 

agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. 
Diubah menjadi : Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan 
agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan dididik oleh pendidik yang 
seagama. 

(2) Setiap peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak 
mendapatkan kesempatan program akselerasi. 
Diubah menjadi :  
Setiap peserta didik yang memiliki potensi kecerdasandan bakat istimewa 
berhak mendapatkan pelayanan pendidikan program akselerasi 
ataupendidikan khusus 

(3) Tetap : Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan 
pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, 
minat, kecerdasan, dan kemampuannya. 



(4) Tetap : Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orangtuanya tidak 
mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan/atau 
bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau 
Masyarakat. 

(5) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya. 
Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya Diubah 
menjadi :dan mendapatkan informasi tentang perkembangan 
pembelajarannya secara regular. 

(6) Tetap : Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan 
informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan 
dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 

Pasal 11. 
(1) Setiap peserta didik berkewajiban menyelesaikan program pendidikan sesuai 

kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang 
ditetapkan. 
Diubah menjadi : 
Setiap peserta didik berkewajiban menyelesaikan program pendidikan 
sesuaidengan tingkat perkembangan intelektual, emosional dan kecepatan 
belajarnya sertatidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang 
ditetapkan 

(2)  Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk 
menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. 
Diubah menjadi : 
Setiap peserta didik berkewajiban menjaga sistem nilai dan normayang 
berlaku umum untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran dan 
keberhasilan pendidikan. 

(3) Setiap peserta didik berkewajiban belajar setiap hari efektif sekolah di rumah 
dari pukul 19.00 sampai dengan 21.00. 
Diubah menjadi : 
Setiap peserta didik berkewajibanmengikuti secara aktif setiap proses 
pembelajaran di sekolah dan memanfaatkan waktu secara efektif di luar 
sekolah untuk menjamin keberhasilan pembelajarannya di sekolah. 

(4) Setiap peserta didik berkewajiban memelihara sarana dan prasarana serta 
kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang 
bersangkutan. 
Diubah menjadi : 
Setiap peserta didik berkewajiban memelihara sarana dan prasarana 
pendidikan, serta aktifmenjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, dan 
keamanan di lingkungan sekolahnya masing-masing. 

(5) Setiap peserta didik berkewajiban mentaati segala ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Diiubah menjadi : 
Setiap peserta didik berkewajiban mentaati segala ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

Bagian Kelima 
Pendidik dan tenaga Kependidikan, Seluruh substansi Bagian Kelima(terdiri dari 
Pasal 12, 13, 14, 15) diusulkan untuk dipindahkan dan disatukan ke BAB  
XPendidikan Dan Tenaga Kependidikan. 
Bagian Keenam Pemerintah Daerah 
Pasal 12.  



Usulan baru : Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, 
dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh 
pemerintah, pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 
Pasal 16 menjadi Pasal 13.  
diubah secara keseluruhan baik secara kebahasaan maupun substansial, di 
sampaikan pengaturan yang lama kemudian dilanjutkan dengan pembaharuannya. 
Pemerintah Daerah wajib: 

a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi 
penyelenggaraan pendidikan; 

b. menetapkan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada 
pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan 
menengah; 

c. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan 
anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; 

d. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang 
bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi; 

e. menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 tahun. 
f. menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya 

bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar; 
g. pemberian beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimilik 

peserta didik; 
h. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk 

memperoleh pendidikan; 
i. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang 

profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu; 

j. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat, sekurang- 
kurangnya satu di setiap Rukun Warga (RW); 

k. mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta 
didik di rumah; 

l. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar; 
m. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada 

satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 
masyarakat; 

n. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk 
terselenggaranya pendidikan yang bermutu; 

o. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu; 

p. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

q. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta 
menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan; 

r. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam 
penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan. 

Tidak dimasukkan butir-butir lainnya pada usul perubahan ini, karena pertimbangan 
sbb: 



1. Susbstansinya adalah merupakan kewenangan pemerintah pusat dan sudah 
ada peraturan pelaksanaannya (Permen). 

2. Substansinya tumpang tindih, dan juga sudah memasuki wilayah privasi individu 
masyarakat disamping faktor sulit untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 

Usul perubahan sebagai berikut : 
Pemerintah Daerahwajib : 
a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi 

penyelenggaraan pendidikan; 
b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan 

anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; 
c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu 

bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi; 
d. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap 

warga masyarakat yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun 
e. menyediakan dana yang memadai untuk pemberian beasiswa bagi peserta 

didik/ mahasiwa yang berprestasi dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan 
daerah Provinsi DKI Jakarta. 

f. menjamin tersedianya sarana dan sarana prasarana pendidikan serta fasilitas 
pembelajaran sesuai tuntutan standar nasional pendidikan.  

g. mendorong pelaksanaan budaya membaca, menulis, dan berhitung guna 
mengembangkan kreatifitas peserta didik, dan mendorong terciptanya iklim 
pembelajaran yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

h. membina dan meningkatkan kemampuan profesional pendidik dan tenaga 
kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan masyarakat; 

i. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiyang bermanfaat secara 
langsung bagi pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta; 

j. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk 
memperoleh/ melanjutkan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas 
sumber daya manusia. 

k. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat, sekurang- 
kurangnya satu di setiap Rukun Warga (RW). 

l. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam 
penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan. 
 

BAB  V. JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN 
Bagian Kesatu Umum 
Pasal 17 menjadi Pasal 14. Tetap 

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang 
dapat saling melengkapi dan memperkaya. 

(2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, dan pendidikan tinggi. 

(3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, 
vokasi, keagamaan, dan khusus. 

Pasal 18 menjadi Pasal 15. Tetap 
Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14  yang 
diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, dapat 
diwujudkan dalam bentuk : 



a. pendidikan anak usia dini; 
b. pendidikan dasar; 
c. pendidikan menengah; 
d. pendidikan tinggi; 
e. pendidikan nonformal; 
f. pendidikan informal; 
g. pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah; 
h. pendidikan khusus dan layanan khusus; 
i. pendidikan jarak jauh; 
j. pendidikan keagamaan 

 
Bagian Kedua. Pendidikan Anak Usia Dini. 
Paragraf 1. Fungsi dan Tujuan. 
Pasal 19 menjadi Pasal 16 
terdiri dari 2 ayat, pada ayat ke 2 terdapat sedikit perubahan dengan pertimbangan 
penyesuaian dengan psikologi perkembangan. 

(1). Tetap, Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan,dan 
mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga 
terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan 
perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan 
selanjutnya. 

(2). Pendidikan anak usia dini bertujuan : 
a. Tetap : membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa,berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, 
percaya diri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan 
bertanggungjawab; 

b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan 
sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan 
bermain yang edukatif dan menyenangkan. 
 Ditambahkan menjadi : mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, 
intelektual, emosional dan sosial peserta didik pada masa emas 
pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan 
menyenangkan. 

Paragraf 2. Jalur, Jenis, dan Bentuk Pendidikan 
Pasal 20 menjadi Pasal 17 
 

(1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur    
          pendidikan formal, nonformal, dan informal. 

(2) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi TK, RA, BA, atau bentuk lain 
yang sederajat. 

(3) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi KB, TPA, TKQ atau bentuk 
lain yang sederajat. 

(4) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam 
bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat 
setempat. 



(5) Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa pendidikan umum, keagamaan dan khusus. 

Perubahankeseluruhanmenjadi seperti di bawah ini : 
(1). Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan 

dasar 
(2). Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan 

formal, nonformal, dan informal. 
(3). Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diwujudkan dalam bentuk pendidikan umum, keagamaan dan khusus. 
(4). Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Taman Kanak-kanak (TK), 
Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), atau bentuk lain yang sederajat. 

(5). jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 
Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Kanak-
Kanak Al-Qur’an (TKQ) atau bentuk lain yang sederajat 

Pasal 21 menjadi Pasal 18 
Penyelenggaraan pendidikan pada TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat 
memiliki program pembelajaran satu tahun atau dua tahun 
Diubah menjadi: 
Penyelenggaraan pendidikan pada TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat 
dilaksanakan dalam program pembelajaran satu tahun dan atau dua tahun 
 
Paragraf 3. Peserta Didik 
Pasal 22menjadi Pasal 19 

(1). Peserta didik TPA atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir 
sampai berusia 6 (enam) tahun. 
Diubah menjadi :  
Peserta didik TPA atau bentuk lain yang sederajat adalah untuk anak 
berusia sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun 

(2). Peserta didik KB atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 (dua) tahun 
sampai 4 (empat) tahun. 
Diubah menjadi : Peserta didik KB atau bentuk lain yang sederajat adalah 
untuk anak  berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun. 

(3). Peserta didik TKQ atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak 4 (empat) 
tahun sampai 6 (enam) tahun 
Diubah menjadi : Peserta didik TKQ atau bentuk lain yang sederajat adalah 
untuk anak berusia sejak 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun 

(4). Peserta didik TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 4 
(empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun 
Diubah menjadi : 
Peserta didik TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat adalah untuk 
anak berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun 

Pasal 23 diubah menjadi Pasal 20, sedangkan isinya tetap : 
Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KB atau 
bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau 
perkembangan anak 

Pasal 24 diubah menjadi Pasal 21, sedangkan isinya  tetap : 
Peserta didik pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal maupun 
nonformal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat 
Paragraf 4. Penyelenggaraan. 



Pasal 25 diubah menjadi Pasal 21 
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan 
pengelolaan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Gubernur. 
Diubah menjadi : 
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan 
pengelolaan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
sampai dengan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Gubernur. 
Bagian ketiga. Pendidikan Dasar. 
Paragraf 1 : Fungsi dan Tujuan 

Pasal  26 berubah menjadi Pasal 22 
(1) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa 

keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan 
kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta kapasitas belajar peserta 
didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di 
masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional 
Diubah menjadi : 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 
pendidikan menengah. 

(2) Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi 
berkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga 
masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab untuk mengikuti 
pendidikan lebih lanjut. 
Diubah menjadi : 
Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa 
keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan 
kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta kapasitas belajar peserta 
didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di 
masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional 

(3) Usulan baru : Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi 
perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga 
masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab untuk mengikuti 
pendidikan lebih lanjut. 

 
 

Paragraf 2. Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan 

Secara keseluruhan diusulkan berubah secara substansial dan sistematikanya. 
Pasal 27 berubah menjadi Pasal 23 

(1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal 
Diubah menjadi: 
 Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formaldan 
pendidikan non formal. 

(2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), meliputi SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs 
atau bentuk lain yang sederajat 
Diubah menjadi : 



 Bentuk satuan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD, MI, atau bentuk 
lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat 

(3) SD dan MI terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP dan MTs terdiri atas 3 
(tiga) tingkat kecuali program akselerasi 
Diubah menjadi :  
Bentuk satuan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan non formal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentukkelompok belajar 
Paket A yang diselenggarakan pada satuan pendidikan non formal 
sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 ayat (1) Peraturan Daearah 
ini. 

(4) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat 
berupa pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.Diubah menjadi : 
SD dan MI terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP dan MTs terdiri atas 3 
(tiga) tingkat kecuali program akselerasi 

(5) Usulan baru : Satuan pendidikan dasar untuk jenis pendidikan khusus 
meliputi SDLB untuk tingkat SD dan SMPLB untuk tingkat SMP yang 
pengaturan penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundang-undang yang berlaku untuk pendidikan khusus untuk itu. 

 
 

Paragraf 3. Peserta Didik  

Pasal 28 menjadi Pasal 24 dengan penambahan 2 ayat usulan baru. 
Selengkapnya sebagai berikut : 
(1) Peserta didik pada SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dapat 

berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun 
Diubah menjadi :  
Peserta didik pada SD atau MI, atau bentuk lain yang sederajat adalah 
anak yang  berusia minimal mulai dari 6 (enam) tahun atau telah 
menyelesaikan pendidikan usia dini tingkat akhir. 
Ayat( 2) didrop karena sudah terwakili pada ayat 1. Rekomendasi 
psikolog akan menjadi masalah baru dan menyulitkan masyarakat. 
Pengaturan lama : Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 
(enam) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diterima setelah 
memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog. 

(2) Usulan baru :  
Peserta didik usia SD/MI yang belajar secara mandiri dapat pindah ke 
SD atau MI, atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes 
penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan 
Ayat (3) Diusulkan untuk didrop, karena sudah terwakili pada pasal 29 
ayat (1).  Dan disesuaikan dengan tata urutan substansi dan 
penulisannya. Pengaturan lama : Peserta didik pada SMP, MTs, atau 
bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD, MI, atau bentuk lain yang 
sederajat. 
 

(3) Usulan baru : 
Peserta didik usia SD/MI yang belajar di negara lain dapat pindah ke 
SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat setelah mendapatkan 
rekomendasi dari Dinas Pendidikan. 
 



Pasal 29 berubah menjadi Pasal 25, terdiri dari 3 ayat berubah seperti 
dibawah ini : 
(1) Peserta didik pada SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, SMP, MTs, 

atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan 
pendidikan lain yang setara. 
Diubah menjadi : 
Peserta didik pada SMP atau MTs, atau bentuk lain yang sederajat 
adalah anak yang  berusia minimal mulai dari 12 (duabelas) tahun atau 
telah menyelesaikan pendidikan SD atau MI tingkat akhir. 

(2) Peserta didik yang belajar secara mandiri dapat pindah ke SD, MI, 
SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes 
penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan 
Diubah menjadi : 
Peserta didik usia SMP/MTs yang belajar secara mandiri dapat pindah 
ke SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes 
penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan 

(3) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang pendidikan dasar 
dapat pindah ke SD, MI, SMP, atau MTs, atau bentuk lain yang 
sederajat 
Diubah menjadi : 
Peserta didik usia SMP/MTs yang belajar di negara lain dapat pindah 
ke SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah mendapatkan 
rekomendasi dari Dinas Pendidikan. 
 

Paragraf 4. Penyelenggaraan.  
Pasal 30 berubah menjadi  Pasal 26,  
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan 
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (disesuaikan menjadi Pasal 
22) sampai dengan Pasal 29 (disesuaikan menjadi Pasal 25) diatur dengan 
Peraturan Gubernur 

 
Bagian Keempat. Pendidikan Menengah. 
Paragraf 1 : Jenis, Fungsi dan Tujuan. 

Pasal 27. Usulan baru, terdiri dari 2 ayat : 
(1) Pendidikan menengah merupakan pendidikan lanjutan dari  pendidikan 

dasar 
(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan 

pendidikan menengah kejuruan 
 

Pasal 31 diubah menjadi Pasal 28 : 
(1) Tetap : Pendidikan menengah umum berfungsi menyiapkan peserta didik 

untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup di 
masyarakat 

(2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik 
menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri, terutama untuk 
bekerja dalam bidang tertentu sesuai persyaratan pasar kerja 
Usulan tambahan pada akhir kalimat : 
Pendidikan menengah kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik 
menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri, terutama untuk 



bekerja dalam bidang tertentu sesuai persyaratan pasar kerja dan untuk 
dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi. 
 

Pasal 32 :Drop 
(1) Pendidikan menengah bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, 
inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
dan bertanggungjawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut atau bekerja 
dalam bidang tertentu. 
Didrop karena :  karena sudah terwakili pada pasal 32 ayat (1) dan (2) Perda 
8/2003.  Dan disesuaikan dengan tata urutan substansi dan penulisannya. 
 

Ayat (2) dan ayat (3) diubah menjadi pasal 29 sebagai berikut : 
Pasal 29. berasal dari Pasal 32 ayat 2  menjadi ayat 1 :  

(1) Tetap : Pendidikan menengah umum bertujuan untuk membentuk manusia 
berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, hidup sehat, memperluas 
pengetahuan dan seni, memiliki keahlian dan keterampilan, menjadi anggota 
masyarakat yang bertanggungjawab serta mempersiapkan peserta didik 
untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan 
pendidikan nasional. 

(2) Pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk membentuk manusia 
berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik yang menguasai 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki sikap wirausaha dan 
memberikan bekal kompetensi keahlian kejuruan kepada peserta didik untuk 
bekerja dalam bidang tertentu sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan 
nasional. 
Diubah menjadi : 
Pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk membentuk manusia 
berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik yang menguasai 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki sikap wirausaha dan 
memberikan bekal kompetensi keahlian kejuruan kepada peserta didik untuk 
bekerja dalam bidang tertentu,dan untuk dapat melanjutkan ke pendidikan 
tinggi, sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

Paragraf 2. Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan 
Pasal 33 berubah menjadi pasal 30 : 

(1) Tetap : Pendidikan Menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan 
formal. 

(2) Tetap : Pendidikan Menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau 
bentuk lain yang sederajat. 

(3) Tetap : SMA dan MA dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan 
kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di Pendidikan Tinggi dan hidup di dalam 
masyarakat. 

(4) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkat, kecuali program akselerasi dan untuk 
SMK dan MAK dapat ditambah satu tingkat. 
Diubah menjadi : 
SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatuntuk tiga tahun akademik, kecuali 
program akselelasi dapat kurang dari 3 (tiga) tahu, dan untuk SMK dan MAK 
dapat ditambah satu tingkat sesuai kebutuhan program/paket keahlian. 



(5) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa 
pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus. 
Didrop : karena tidak relevan dengan substansi pasal ini. 

Pasal 34 dengan 4 ayat menjadi Pasal 31 dengan 5 ayat. Perubahan yang diusulkan 
bersifat substansial. 

(1) Penjurusan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk 
bidang keahlian. 

(2) Setiap bidang keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih program keahlian. 
(3) Pengembangan jenis program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

di dasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, 
dunia industri/dunia usaha ketenagakerjaan baik secara nasional, regional 
maupun global, kecuali untuk program keahlian yang terkait dengan upaya-
upaya pelestarian warisan budaya. 

(4) Penataan dan pengembangan spektrum program keahlian dilaksanakan 
Pemerintah Daerah setelah mendapatkan masukan dari pemangku 
kepentingan (stakeholders). 

Secara keseluruhan diubah menjadi : 
(1) Penjurusan pada SMK/MAKdisebut sebagai spectrum keahlian pendidikan 

menengah kejuruan memuat bidang keahlian, program keahlian, dan paket 
keahlian sebagaimana disebutkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan 
Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 
7013/D/KP/2013. 

(2) Bidang Keahlian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri atas : 
Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi an Komunikasi, Kesehatan, 
Argobisnis dan Agroteknologi, Perikanan dan Kelautan, Bisnis dan 
Manajemen, Pariwisata, Seni Rupa dan Kriya, serta Seni Pertunjukan. 

(3) Setiap Bidang Keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih Program Keahlian, dan 
setiap Program Keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih Paket Keahlian. 

(4) Pengembangan Bidang Keahlian/Prog-ram keahlian/Paket Keahlian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dasarkan pada perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dunia industri/dunia usaha, dan seni-budaya, serta 
kebutuahn DKI Jakarta.  

(5) Penataan dan pengembangan spektrum pendidikan menengah 
kejuruandilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan 
pertimbangan dari Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan 
(stakeholders). 

Paragraf 3 Peserta Didik  
Pasal 35  
Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat adalah 
warga masyarakat yang telah lulus dari SMP, MTs, Paket B, atau satuan pendidikan 
lainnya yang sederajat. 
Diubah  menjadi Pasal 32 : 
Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat adalah 
warga masyarakat yang telah menyelesaikan program pendidikan padaSMPatau 
MTs atau Paket B, atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat. 
Pasal 36 diubah menjadi Pasal 33 

(1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat 
dapat pindah program keahlian pada jalur dan satuan pendidikan lain yang 
setara sesuai dengan persyaratan.  
Diubah menjadi :  



Peserta didik pada satuan pendidikan menengah dapat pindah ke satuan 
pendidikan menengah lainnya pada tingkat/kelas yang setara dan memenuhi 
persyaratan yang berlaku untuk satuan pendidikan yang dimaksud. 

(2) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang Pendidikan Menengah 
berhak pindah ke SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat. 

     Diubah menjadi : 
Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang Pendidikan Menengah 
berhak pindah ke SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat 
setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan. 

Paragraf 4. Penyelenggaraan. 

Pasal 37 diubah menjadi Pasal 34 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan 
Menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 sampai dengan pasal 36 
diatur dengan Peraturan Gubernur. 
 
 

 
Diubah menjadi : 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan 
Menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 
diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Bagian Kelima. Pendidikan Tinggi 
Paragraf 1. Fungsi dan Tujuan. Pada bagian ini diusulkan penambahan satu pasal 
yang mengatur tentang definisi pendidikan tinggi beserta asas penyelenggaraan 
pendidikan tinggi sebagai bentuk harmonisasi hukum dengan undang-undang 
btentang pendidikan tinggi. Pengaturannya sebagai berikut : 
Pasal 35 
(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan  menengah 

yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan 
doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi 

(2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka, demokratis,adil dan 
tidak diskriminatif. 

Pasal 38 menyesuaikan menjadi Pasal 36 
Usul penambahan kata pada kata dharma diubah menjadi Tri Dharma Perguruan 
Tinggi 
(1) Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa dengan melaksanakan (Tri)dharma (Perguruan Tinggi), 
meliputi : 

a. pendidikan dengan cara mengajarkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan 
taraf hidup masyarakat; 

b. penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, 
serta memperkaya budaya untuk memperkuat daya saing dan jatidiri bangsa; 

c. pengabdian kepada masyarakat untuk mendorong modernisasi dan perwujudan 
masyarakat madani sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni dan nilai-nilai luhur bangsa. 

(2)Tetap :Pendidikan tinggi bertujuan : 
a. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian 



unggul, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, 
menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, memiliki 
wawasan kebangsaan, menghargai pluralisme dan hak-hak asasi manusia, peduli 
pada pelestarian lingkungan, berintegritas dan taat kepada hukum termasuk 
kesadaran membayar pajak dan sikap anti korupsi serta tidak tercerabut dari akar 
budaya bangsa Indonesia; 

b. membentuk manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau 
seni, dan berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik serta 
memiliki profesionalitas dan kemampuan kepemimpinan serta jiwa kewirausahaan 
untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa 

Paragraf 2. Penyelenggaraan. Pada Paragraf ini, pengaturan ayat satu tetap, ayat 
dua dan tiga diubah dan usulan baru dengan ayat tiga yang menggabungkan 4 
ayat yang didrop. 

(1) Tetap : Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemerintah Daerah mendukung dan/atau membantu penyelenggaraan 
pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan 
tenaga akademik. 
 Diubah menjadi :  
Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dan/atau bantuan bagi 
penyelenggaraan pendidikan tinggi selain bekenaan dengan kurikulum, 
akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademik. 

(3) Didrop : Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan pembukaan dan 
penutupan serta pembinaan dan penertiban penyelenggaraan pendidikan 
tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(4) Didrop : Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan dan maslahat 
tambahan terhadap dosen pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

(5) Didrop : Pemerintah Daerah mendukung dan/atau membantu penyelenggaran 
kegiatan ekstrakurikuler dan penelitian pendidikan tinggi yang relevan dengan 
kepentingan daerah. 

(6) Didrop : Pemerintah Daerah mendukung dan/atau membantu kegiatan 
ekstrakurikuler mahasiswa, penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa yang 
tidak mampu dan penyelesaian studi bagi mahasiswa yang berprestasi. 

 
 
 
 
Usulan pengaturan baru yang menggabungkan ayat 3, 4, 5, 6 menjadi: 
(3) Dukungan dan/atau bantuan yang dimaksudkan pada ayat (2) antara lain 

meliputi : 
a. pertimbangan pembukaan dan penutupan serta pembinaan dan 

penertiban penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

b. pembinaan dan maslahat tambahan terhadap dosen perguruan tinggi 
negeri dan atau swasta sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

c. penyelenggaran kegiatan ekstrakurikuler dan penelitian pendidikan tinggi 
yang relevan dengan kepentingan daerah. 



d. penyelesaian tugas akhir dan/atau penyelesaian studi bagi mahasiswa 
yang tidak mampu secara ekonomi, dan 

e. pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu secara 
ekonomidan/atau bagi mahasiswa yang berprestasi. 

Bagian keenam. Pendidikan Nonformal 
Paragraf 1. Fungsi dan Tujuan 

(1). Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, 
dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang 
memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya 
dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan 
fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional 
dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 

diubah menjadi :Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga 
masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pengganti, 
penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka 
mendukung pendidikan sepanjang hayat. 

(2) Usulan pengaturan baru : Pendidikan nonformal berfungsi 
mengembang-kan potensi peserta didik dengan penekanan pada 
penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta 
pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 

(3) Tetap : Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia 
yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan 
kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan 
tujuan pendidikan nasional. 

Paragraf 2. Bentuk dan Program Pendidikan. 

Pasal 41 menyesuaikan menjadi Pasal 39, substansi dalam Paragraf ini tidak 
mengalami perubahan. 
(1). Satuan pendidikan nonformal berbentuk : 

a. lembaga kursus; 
b. lembaga pelatihan; 
c. kelompok belajar; 
d. pusat kegiatan belajar masyarakat; 
e. majelis taklim, dan 
f. satuan pendidikan yang sejenis. 

(2). Lembaga kursus dan-atau lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan 
bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, 
sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan 
profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat 
yang lebih tinggi. 

(3). Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan 
memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar 
melalui jalur pendidikan nonformal 

(4).Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) memfasilitasi penyelenggaraan 
berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar 
belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan 
sepanjang hayat, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat 

(5).Majelis taklim menyelenggarakan pembelajaran agama Islam untuk memenuhi 
berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan nonformal. 

Pasal 42.  menyesuaikan menjadi Pasal 40, tidak mengalami perubahan substansi : 



Program pendidikan nonformal meliputi : 
a. pendidikan kecakapan hidup; 
b. pendidikan anak usia dini; 
c. pendidikan kepemudaan; 
d. pendidikan pemberdayaan perempuan; 
e. pendidikan keaksaraan; 
f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; 
g. pendidikan kesetaraan; serta 
h. pendidikan lainnya 

Pasal 43 menyesuaikan menjadi Pasal 41, Tetap : 
(1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

(menjadi 40) huruf a merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan 
personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional 
untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri. 

(2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi meningkatkan kecakapan personal, 
kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk 
bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri. 

(3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan 
program-program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri 

Pasal 44 menyesuaikan menjadi Pasal 42, Tetap : 
(1) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 (menjadi 

40) huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk 
mempersiapkan kader pemimpin bangsa 

(2) Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan 
penekanan pada penguatan nilai keimanan dan ketakwaan, wawasan 
kebangsaan, etika dan kepribadian, estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, 
sikap kewirausahaan, kepeloporan, serta kecakapan hidup bagi pemuda 
sebagai kader pemimpin bangsa. 

(3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan 
pelatihan di bidang keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan 
kebangsaan, kepanduan/kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan 
dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan, kepemimpinan, 
palang merah, pencinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup dan 
kewirausahaan. 

Pasal 45 menyesuaikan menjadi Pasal 43, tetap  : 
(1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

42 (menjadi 40) huruf d merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan 
martabat perempuan. 

(2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi meningkatkan kemampuan 
perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap, dan etika 
perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan yang setara dan 
adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. 

(3) Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup: 
a. peningkatan akses pendidikan bagi perempuan; 
b. pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan; dan 
c. penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan 

 
Pasal 46 menyesuaikan menjadi Pasal 44, secara substansial pengaturannya tetap : 



(1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 (menjadi 40)  
huruf e merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar 
mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan 
berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya 

(2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, 
menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada 
peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 

(3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan 
kecakapan hidup. 

Pasal 47 menyesuaikan menjadi Pasal 45, secara substansial pengaturannya tetap : 
(1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 42 (menjadi 40) huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan 
untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada 
penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau 
kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif. 

(2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan 
dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada 
penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan 
sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau 
kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif. 

Pasal 48 menyesuaikan menjadi Pasal 46, secara substansial pengaturannya tetap : 
(1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 (menjadi 40) 

huruf g merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan 
pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup 
program Paket A, Paket B, dan Paket C. 

(2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar 
dan menengah pada jalur pendidikan nonformal 

(3) Program Paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD/MI 
(4) Program Paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP/MTs 
(5) Program Paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA/MA. 
(6) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan 

kecakapan hidup. 
Paragraf  3. Peserta Didik 
Pasal 49 menyesuaikan menjadi Pasal 47 dengan usul perubahan pada ayat 1, ayat 
4, ayat 6, ayat 7 dan ayat 8. Sedanngkan ayat 2 dan 3 tetap. Usulan tersebut adalah 
sebagai berikut : 

(1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga 
pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk 
mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan 
pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 
Diubah :  
menjadi Peserta didik pada lembaga lembaga kursus dan lembaga pelatihan 
adalah warga masyarakat yang memerlukan bekaltambahanketerampilan 
untuk mengembangkan diri, bekerjasesuaikebutuhan dunia kerja, ataubekerja 
secara mandiri guna meningkatkan kesejateraan hidupnya. 

(2) Tetap ; Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar 
masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk 
mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan 
yang lebih tinggi 



(3) Tetap : Peserta didik pada majelis taklim adalah masyarakat muslim yang 
ingin belajar dan mendalami ajaran Islam dan/atau untuk meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hidup. 

(4) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat 
pemuda. 

(5) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 
(lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung 
dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. 

(6) Peserta didik pada Program Paket A adalah anggota masyarakat yang 
berminat menempuh pendidikan setara SD/MI. 

(7) Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah 
lulus program Paket A, atau SD/MI atau pendidikan lain yang sederajat yang 
berminat menempuh pendidikan setara SMP/MTs 

(8) Peserta didik pada Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah 
lulus program Paket B, atau SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat 
yang berminat menempuh pendidikan setara SMA/MA. 

Paragraf 4. Penyelenggaraan 
Usulan baru Pasal 48 adalah sebagai berikut : 
Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan 
formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk 
oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional 
pendidikan 
Pasal 50 menyesuaikan menjadi  Pasal 49 dengan sedikit perubahan, yaitu : 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Nonformal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 49 (menyesuaikan 
menjadi Pasal 48) diatur dengan Peraturan Gubernur. 
Bagian ketujuh. Pendidikan Informal 
Paragraf 1. Fungsi dan Tujuan.  

Pasal 51 menyesuaikan menjadi Pasal 50 dengan perubahan sebagai berikut: 
(1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga 

masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hayat. 
Diubah menjadi : 
Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi  dan 
kepribadianwarga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hayat. 

(2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, 
menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka 
mencapai tujuan pendidikan nasional 
diubah menjadi : 
Pendidikan informal bertujuan untuk membangun kepribadian berdasarkan 
potensi, minat dan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, etika, estetika, 
serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka 
mencapai tujuan pendidikan nasional 
 
 
 

Paragraf 2. Bentuk Kegiatan dan Pengakuan 
(1) Tetap : Pendidikan informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang 

berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri. 



(2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat 
melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam 
diubah menjadi : 
Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan 
pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian oleh 
lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerahdan sesuai 
dengan standar nasional pendidikan. 

Paragraf 3. Peserta Didik 
Pasal 53 menyesuaikan menjadi Pasal 52 
Tetap :Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat. 
Paragraf 4. Penyelenggaraan 

Pasal 54 menyesuaikan menjadi Pasal 53, diusulkan untuk diubah seperti dibawah 
ini : 
Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan Gubernur. 
Diubah menjadi : 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan informal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 52 diatur dengan 
Peraturan Gubernur 
Bagian Kedelapan. Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan 
Daerah 
Paragraf 1. Fungsi dan Tujuan 
Pasal 55 menyesuaikan menjadi Pasal 54 dengan perubahan substansial sebagai 
berikut : 

(1) Pendidikan bertaraf internasional berfungsi sebagai sarana pembelajaran 
untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas internasional. 
Diubah menjadi : 
Pendidikan bertaraf internasional diselenggarakan pada satuan pendidikan 
yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan 
standarpendidikan negara maju. 

(2) Pendidikan bertaraf internasional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik 
yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang berdaya 
saing global. 
Diubah menjadi : 
Pendidikan pada Satuan Pendidikan bertaraf internasional berfungsi sebagai 
sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas 
internasional. 

(3) Pendidikan berbasis keunggulan daerah berfungsi sebagai sarana 
pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu 
mengembangkan keunggulan daerah. 
Diubah menjadi : 
Pendidikan pada SatuanPendidikan bertaraf internasional bertujuan untuk 
menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilandan 
ketangguhanyang berdaya saing global, serta memilikikepribadianyang utuh 
sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat. 

(4) Pendidikan berbasis keunggulan daerah bertujuan untuk menyiapkan peserta 
didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang mampu 
menunjang pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat 
kota. 



Diusulkan untuk didrop, karena substansinya sudah terwakili pada ayat (3) 
Paragraf 2. Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan 

Pasal 56 menyesuaikan menjadi Pasal 55, beberapa perubahan substansial sebagai 
berikut : 

(1) Pendidikan bertaraf internasional diselenggarakan melalui jalur pendidikan 
formal dan/atau nonformal 
Diubah menjadi : 
Pendidikan bertaraf internasional diselenggarakan melalui jalur pendidikan 
formal dan/atau nonformal. 

(2) Pendidikan berbasis keunggulan daerah diselenggarakan melalui jalur 
pendidikan formal, nonformal dan/atau informal 
Diubah menjadi : 
Satuan pendidikan bertaraf internasional pada jalur pendidikan formal 
berbentuk SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, dan SMK/MAK. 

(3) Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah pada jalur 
pendidikan formal berbentuk TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, dan 
MAK serta satuan pendidikan lain yang sederajat. 
Diubah menjadi : 
Pemerintah Provinsi atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan 
pendidikan khusus dan satuan atau program pendidikan nonformal bertaraf 
internasional. 

(4) Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah nonformal 
berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain 
yang sederajat. 
Diubah menjadi : 
Ketentuan lebih lanjut mengenai satuanpendidikan bertaraf internasional  
pada satuan atau programpendidikan nonformal bertaraf 
internasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Ayat 5 dan 6 Usulan perubahan secara keseluruhan dimasukkan dalam pengaturan 
pada pasal 62. 

(5) Pendidikan berbasis keunggulan daerah informal berbentuk pendidikan 
keluarga dan lingkungan. 

(6) Jenis pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, 
kejuruan, keagamaan, dan khusus. 

Peleburannya sebagai berikut : 
Paragraf 3. Peserta Didik 
Pasal 56 : Peserta didik pada satuanpendidikan bertaraf internasional adalah warga 

masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk itu. 
 
Paragraf   3 pada Perda sebelumnya  menyesuaikan menjadi Paragraf 4 materi : 
Penyelenggaraan  sebagai usulan. 

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya lima pada 
satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk dikembangkan 
menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. 
Diubah : 
Pemerintah Daerah menyelenggarakan masing-masing paling sedikit 1 (satu) 
SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN bertaraf internasional pada setiap kota 



administrasi DKI Jakarta, dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan masing-
masing paling sedikit 1 (satu) SD, SMP. SMA, dan SMK bertaraf internasional 
yang diselenggarakan masyarakat. 
 

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya lima pada 
satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk dikembangkan 
menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. 
Diubah menjadi : 
Penyelenggaraan pendidikan pada SD, SMP, SMA, dan SMK yang 
dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara parsial 
menurut rombongan belajar atau mata pelajaran. 
 

(3) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf 
internasional dan pendidikan berbasis keunggulan daerah. 
Diubah menjadi : 
Untuk menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf internasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi wajib memfasilitasi 
: 
a. Pendanaan investasi sarana dan prasarana pendidikan, 
b. Pendanaan biaya operasional, 
c. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan 
d. Penyelenggaraan supervisi dan penjaminan mutu. 

(4) Pemerintah Daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam 
penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf 
internasional dan berbasis keunggulan daerah. 
Diubah menjadi : 
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat 
dipenuhi, pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SDN, 
1 (satu) SMPN, 1 (satu) SMAN, dan 1 (satu) SMKN yang dikembangkan 
menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. 
 

(5) Usulan baru :Penyelenggaraan rintisan pendidikan bertaraf internasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan secara parsial 
menurut rombongan belajar atau mata pelajaran. 

(6) Usulan baru : Pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK menjadisatuan 
pendidikan bertaraf internasionaldilaksanakan paling lama 6 (enam) tahun 

Pasal 58 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Bertaraf 
Internasional dan Berbasis Keunggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 sampai dengan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Gubernur. 
Diubah menjadi : 

(1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yangdikembangkan menjadi bertaraf 
internasionalmelakukan penjaminan mutu pendidikan sesuaidengan 
penjaminan mutu sekolah/madrasahbertaraf internasional yang diatur oleh 
Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau masyarakat dapatmendirikan 
sekolah/madrasah baru yang bertarafinternasional dengan persyaratan 
harusmemenuhi: 

a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah/madrasah berdiri; dan 



b. Pedoman penjaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf internasional 
yangditetapkan oleh Menteri sejak sekolah/madrasah berdiri. 

Pasal 59. Usulan baru 
(1) Pemerintah provinsi merencanakan kebutuhan,mengangkat, menempatkan, 

memutasikan,memberikan kesejahteraan, memberikanpenghargaan, 
memberikan perlindungan,melakukan pembinaan dan pengembangan, 
danmemberhentikan pendidik dan tenagakependidikan pegawai negeri sipil 
pada SD, SMP,SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yangdikembangkan 
menjadi satuan pendidikanbertaraf internasional yang diselenggarakan 
olehpemerintah provinsi 

(2) Mutasi pendidik dan tenaga kependidikanpegawai negeri sipil pada SD, 
SMP,SMA, dan SMK bertarafinternasional atau yang dikembangkan 
menjadisatuan pendidikan bertaraf internasional menjadikewenangan 
pemerintah provinsi 

(3) Pengangkatan, pemberhentian, dan/ataupemindahan guru dan/atau kepala 
satuan pendidikan pegawai negerisipil padasatuan pendidikan SD, SMP, 
SMA, dan SMK yangsedang dikembangkan menjadi satuan 
pendidikanbertaraf internasional atau yang sudah bertarafinternasional 
menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

(4) Pemerintah provinsi dapat menugaskan pendidikpegawai negeri sipil pada 
satuan pendidikanbertaraf internasional atau yang dikembangkanmenjadi 
satuan pendidikan bertaraf internasionalyang diselenggarakan masyarakat 

Pasal 60, Usulan baru 
Penyelenggara dan satuan pendidikan dilarangmenggunakan kata internasional 
untuk nama satuanpendidikan, program, kelas, dan/atau mata pelajarankecuali 
mendapatkan penetapan atau izin dari pejabatyang berwenang mengeluarkan 
penetapan atau izinpenyelenggaraan satuan pendidikan yang bertarafinternasional. 
Pasal 61, Usulan baru : 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan bertaraf 
internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 60 
diatur dengan Peraturan Gubernur 
Bagian Kesembilan. Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah 
Paragraf 1. Fungsi dan Tujuan 

(1) Usulan baru Pendidikan berbasis keunggulan daerah diselenggarakan pada 
satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan 
diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah. 

(2) Pendidikan pada Satuan Pendidikan berbasis keunggulan daerah berfungsi 
sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu 
mengembangkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah. 

(3) Pendidikan pada Satuan Pendidikan berbasis keunggulan daerah bertujuan 
untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan 
dan kepribadian yang mampu menunjang pengembangan potensi ekonomi, 
sosial, dan budaya masyarakat kota. 

Paragraf . 2 . Penyelenggaraan 
Pasal 63. Usulan pengaturan baru sebagai berikut : 

(1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan masing-masing paling sedikit 1 (satu) 
satuanpendidikan pada jenjang pendidikan dasar danmenengah yang 
berbasis keunggulan daerah pada setiap kota administrasi DKI Jakarta. 



(2) Pemerintah Provinsi memfasilitasipenyelenggaraan satuan pendidikan 
berbasis keunggulan daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 
yang diselenggarakan masyarakat. 

Pasal 64. Usulan pengaturan baru sebagai berikut : 

(1) Keunggulan daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 63 dikembangkan 
berdasarkankeunggulan kompetitif dan/atau komparatifdaerah di bidang 
ekonomi kreatif, seni, pariwisata, pertanian,kelautan, perindustrian, dan 
bidang lain. 

(2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yangdikembangkan menjadi 
berbasis keunggulan daerah harus diperkaya dengan muatan 
pendidikankejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi,sosial, dan/atau 
budaya setempat yangmerupakan keunggulan kompetitif dan/ataukomparatif 
daerah. 

Pasal 65. Usulan pengaturan baru sebagai berikut : 

(1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan sebagai satuan 
pendidikan berbasis keunggulan daerah melakukan penjaminan mutu 
pendidikan sesuai dengan sistem penjaminan mutu sekolah/madrasah yang 
diatur oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Pemerintah Provinsi atau masyarakat dapat mendirikan sekolah/madrasah 
baru yang berbasis keunggulan daerah dengan persyaratan memenuhi: 

a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah/madrasah berdiri; dan 
b. Pedoman penjaminan mutu sekolah/madrasah berbasis keunggulan daerah 

yang diatur oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. sejak sekolah/madrasah berdiri. 

Pasal 66. Usulan pengaturan baru sebagai berikut : 

(1) Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakatdapat menyelenggarakan satuan 
atau programpendidikan nonformal berbasis keunggulan daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan atauprogram pendidikan 
berbasiskeunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 sampai 
dengan pasal 65 diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Diubah : Bagian Kesembilan : Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan 

Khusus menyesuaikan menjadi : 
Bagian Kesepuluh. Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi 

Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa 
Paragraf 1. Fungsi dan Tujuan 

Pasal 67. Terdiri dari dua ayat yang secara substansial diusulkan untuk diubah, 
selengkapnya sebagai berikut : 

(1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta 
didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 
karena kendala fisik, emosional, mental, sosial dan/atau peserta didik yang 
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 
Diubah menjadi : 
Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan 
dan/atau bakat istimewaberfungsi mengembangkan potensikeunggulan 
peserta didik menjadi prestasi nyatasesuai dengan karakteristik 
keistimewaannya. 
 

(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, 
emosional, mental dan sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi 



pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian seoptimal mungkin menuju 
kemandirian hidup. 
Diubah menjadi : 
Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan 
dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengaktualisasikan dan 
mengembangkan seluruhpotensi keistimewaannya tanpa 
mengabaikankeseimbangan perkembangan kecerdasanspiritual, intelektual, 
emosional, sosial, estetik,kinestetik, dan kecerdasan lain. 

Ayat 3, 4 dan 5 diusulkan pada pasal tersendiri. 
 

(3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan 
dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelebihan kualitas 
kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan bakat istimewa yang 
dimilikinya 

(4) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi 
peserta didik di pulau terpencil di kepulauan seribu, mengalami bencana 
alam, dan bencana sosial. 

(5) Pendidikan layanan khusus bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan 
secara berkesinambungan. 
Usulan pengaturan baru ; 

Paragraf 2. Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan 
Diusulkan untuk diubah secara keseluruhan baik substansi maupun 
sistematikanya dalam peraturan daerah ini. Pasal 60 dan Pasal 61 pada 
peraturan lalu menjadi Pasal 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83. Dibawah ini di cantumkan pengaturan pada perda yang lalu sebagai berikut : 

Pasal 60. 
(1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui 

jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. 
(2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, 

emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas 
inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing 

(3) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi 
kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan 
pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang 
sederajat. 

(4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang 
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus dan/atau satuan 
pendidikan khusus 

(5) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang 
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus dan/atau satuan 
pendidikan khusus 

(6) Pendidikan khusus dan layanan khusus nonformal berbentuk lembaga 
kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain 
yang sederajat. 

(7) Pendidikan khusus dan layanan khusus informal berbentuk pendidikan 
keluarga dan lingkungan 

Isi Pasal 60 diusulkan untuk diubah menjadi Pasal 68 dan seterusnya sebagai 
berikut : 



Pasal 68. 
(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan 

dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, 
nonformal dan informal. 

(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yangmemiliki potensi kecerdasan 
dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan 
formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang 
sederajat. 

(3) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi 
kecerdasan dan/atau bakat istimewa terdiri dari program percepatan dan/atau 
program pengayaan. 

(4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 
persyaratan: 

a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 
yang diukur dengan tes psikologi; 

b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat 
istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan 

c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi 
Standar Nasional Pendidikan. 

(5)  Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagipeserta didik yang 
memiliki potensi kecerdasandan/atau bakat istimewa sebagaimana 
dimaksudpada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk: 

a. kelas biasa; 
b. kelas khusus; atau 
c. satuan pendidikan khusus. 

Paragraf 3. Peserta Didik 

Pasal 69 : Peserta didik pada pendidikan khusus dan layanan khusus adalah warga 
masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 
69 ayat (4) huruf a dan huruf b. 

Paragraf 4. Penyelenggaraan 

Pasal 70 : Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1(satu) satuan 
pendidikan khusus bagi peserta didikyang memiliki potensi kecerdasan dan/atau 
bakat istimewa. 
Pasal 71 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan 
khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 
istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 diatur 
dengan peraturan Gubernur. 
Bagian Kesebelas. Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan 
Paragraf 1. Fungsi dan Tujuan 
Pasal 72 

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainanberfungsi memberikan 
pelayanan pendidikan bagipeserta didik yang memiliki kesulitan 
dalammengikuti proses pembelajaran karena kelainanfisik, emosional, 
mental, intelektual, dan/atausosial. 

(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainanbertujuan untuk 
mengembangkan potensi pesertadidik secara optimal sesuai kemampuannya 

(3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang: 
a. tunanetra; 
b. tunarungu; 
c. tunawicara; 



d. tunagrahita; 
e. tunadaksa; 
f. tunalaras; 
g. berkesulitan belajar; 
h. lamban belajar; 
i. autis; 
j. memiliki gangguan motorik; 
k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat 

adiktif lain; dan 
l. memiliki kelainan lain. 

(4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud 
gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda. 

Paragraf 2 
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan 
Pasal 73. 

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainandapat diselenggarakan pada 
semua jalur dan jenispendidikan pada jenjang pendidikan dasar 
danmenengah. 

(2) Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan 
dapatdilakukan melalui satuan pendidikan khusus,satuan pendidikan umum, 
satuan pendidikankejuruan, dan/atau satuan pendidikankeagamaan. 

Pasal 74.  
(1) Satuan pendidikan khusus formal bagi pesertadidik berkelainan untuk :  

a. pendidikan anak usia dini berbentuk TKLB atausebutan lain untuk satuan 
pendidikan yang sejenis dan sederajat. 

b. pendidikan dasar berbentuk SDLB dan SMPLB atau sebutan lain untuk 
satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan 

c. Pendidikan menengah berbentuk SMALB dan SMKLB atau sebutan lain untuk 
satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat. 

(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainandapat diselenggarakan   
oleh satuan pendidikanpada jalur pendidikan nonformal. 

Paragraf 3. Peserta Didik 

Pasal 75 : Peserta didik pada pendidikan khusus bagi peserta didik  berkelainan 
adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada pasal 72 ayat (3) 

Paragraf 4. Penyelenggaraan 

Pasal  76 : Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapatdilaksanakan secara 
terintegrasi antarjenjangpendidikan dan/atau antarjenis kelainan. 

 
Pasal 77 : 

(1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan palingsedikit 1 (satu) satuan 
pendidikan khusus untuksetiap jenis kelainan dan jenjang pendidikansebagai 
model sesuai dengan kebutuhan pesertadidik. 

(2) Pemerintah provinsi  menjaminterselenggara-nya pendidikan khusus bagi 
peserta didik berkelainan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

(3) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikankhusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2),pemerintah propivinsi menyediakansumberdaya 
pendidikan yang berkaitan dengankebutuhan peserta didik berkelainan. 

Pasal 78 : 



(1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi 
peserta didik :  

a. yang bertempat tinggal di pulau terpencil di kepulauan seribu,  
b. yang mengalami bencana alam,  
c. yang  mengalami bencana sosial,  
d. yang tidak mampu dari segi ekonomi, dan/atau 
e. anak terlantar atau anak jalanan. 

(2) Pendidikan layanan khusus bertujuanmenyediakan akses pendidikan bagi 
peserta didikagar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi. 

Paragraf 2. Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan 

Pasal 80 : 
(1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakanpada jalur pendidikan 

formal, nonformal, daninformal. 
(2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikanformal diselenggarakan 

dengan cara menyesuaikanwaktu, tempat, sarana dan 
prasaranapembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan,dan/atau sumber 
daya pembelajaran lainnyadengan kondisi kesulitan peserta didik. 

Paragraf 3. Peserta Didik 

Pasal 81:  Peserta didik pada pendidikan layanan khusus adalah warga masyarakat 
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 79 ayat (1) 

Paragraf 4. Penyelenggaraan 
Pasal 82 : Pemerintah Propivinsi sesuai dengan kewenangannya wajib 

menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dalam rangka memenuhi 
hak warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 79 ayat (1) 
untuk memperoleh pendidikan yang layak. 

Pasal 83 :  Ketentuan lebih lanjut tentang penyelengga-raan pendidikan layanan 
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 82  
diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Bagian Ketiga-belas. Pendidikan Jarak Jauh 
Pada bagian ini Pasal 63 menyesuaikan menjadi Pasal 84 dengan usulan materi 
yang berbeda substansi dan maknanya. 
Pasal 63 : 
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan jarak 
jauh sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Diubah menjadi : 
Pasal 84 : 
Pendidikan jarak jauh berfungsi sebagai saran untuk melaksanakan perluasan dan 
pemerataan akses pendidikan bagi warga masyarakat yang terkendala oleh aspek 
tempat dan transportasi.  
Pasal 85,86,87,88,89,90 dan 91q merupakan pengaturan baru sebagai bentuk 
penyesuaian perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 
Pasal 85. 

(1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan. 

(2) Penyelenggaraan pendidikan jarak jauhsebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakansesuai Standar Nasional Pendidikan dengan: 

a. menggunakan moda pembelajaran yang peserta didik dengan 
pendidiknya terpisah; 



b. menekankan prinsip belajar secara mandiri,terstruktur, dan terbimbing 
dengan menggunakan berbagai sumber belajar; 

c. menjadikan media pembelajaran sebagai sumber belajar yang lebih 
dominan daripada pendidik; 

d. menggantikan pembelajaran tatap muka dengan interaksi 
pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun 
tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara 
terbatas. 

(3) Pendidikan jarak jauh memberikan pelayananberbasis teknologi informasi dan 
komunikasi untukkegiatan: 

a. penyusunan bahan ajar; 
b. penggandaan dan distribusi bahan ajar; 
c. proses pembelajaran melalui kegiatan tutorial, praktik, praktikum, dan 

ujian; dan 
d. administrasi dan registrasi. 

(4) Pendidikan jarak jauh yang memberikan pelayananberbasis teknologi 
informasi dan komunikasisebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakantanpa mengesampingkan pelayanan tatap muka. 

Pasal 87. 
(1) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh dapatdiselenggarakan dalam modus 

tunggal, atau ganda. 
(2) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh modus tunggal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)berbentuk satuan pendidikan yangmenyelenggarakan 
program pendidikan hanyadengan moda jarak jauh 

(3) Pengorganisasian modus ganda sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
berbentuk satuanpendidikan yang menyelenggarakan programpendidikan 
baik secara tatap muka maupun jarakjauh. 

(4) Struktur organisasi satuan pendidikan jarak jauhditentukan berdasarkan 
modus, cakupan, dansistem pengelolaan yang diterapkan. 

Pasal 88. 
(1) Pendidikan jarak jauh pada jenjangpendidikan dasar dan menengah dapat 

diselenggarakandengan lingkup mata pelajaran,program studi, atau satuan 
pendidikan. 

(2) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup matapelajaran sebagaimana 
dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan pada 1 (satu) atau lebihmata pelajaran 
dalam 1 (satu)program studi. 

(3) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup program studi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)dilaksanakan dalam 1 (satu) atau lebih programstudi secara 
utuh dalam 1 (satu) satuanpendidikan. 

(4) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup satuanpendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)merupakan penyelenggaraan pendidikan jarakjauh 
secara utuh pada 1 (satu) satuan pendidikan. 

Pasal 89. 
(1) Penyelenggara satuan pendidikan jarak jauh wajibmengembangkan sistem 

pengelolaan dan system pembelajaran berbasis teknologi informasi 
dankomunikasi. 

(2) Basis teknologi informasi dan komunikasi padasistem pengelolaan 
sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling sedikit mencakup: 
a. perencanaan program dan anggaran; 
b. administrasi keuangan; 



c. administasi akademik; 
d. administrasi peserta didik; dan 
e. administrasi personalia. 

     (3)  Basis teknologi informasi dan komunikasi padasistem pembelajaran 
           jarak jauh paling sedikit mencakup: 
           a. sarana pembelajaran; 
           b. kompetensi pendidik; 
           c. sumber belajar; 
          d. proses pembelajaran; dan 

      e. evaluasi hasil belajar; 
(4) Penjaminan mutu pendidikan jarak jauh dilakukan dengan berpedoman pada 

Standar Nasional Pendidikan dan dilaksanakan sesuai dengan 
karakteristikpendidikan jarak jauh 

Pasal 90. 
Pendidikan jarak jauh pada jalur pendidikaninformal bagi warga masyarakat dapat 
dilakukanmelalui: 

a. penyiaran televisi dan radio; 
b. penayangan film dan video; 
c. pemasangan situs internet; 
d. publikasi media cetak; 
e. pengiriman informasi melalui telepon seluler; dan 
f. bentuk-bentuk lain dari penyebarluasan informasi kepada masyarakat sesuai 

denganketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 91. 
Ketentuan lebih lanjut tentang penyelengga-raanpendidikan jarak jauh sebagaimana 
dimaksud dalamPasal 84 sampai dengan Pasal 90 diatur denganPeraturan 
Gubernur  
Pada Peraturan Daerah  lama pengaturan berikutnya adalah Bagian kesebelas 
tentang Pendidikan Keagamaan, penyesuaian dengan perubahan sebelumnya maka 
menjadi Bagian keempat-belas tentang Keagamaan. Usulan selengkapnya sebagai 
berikut : 
Bagian Kesebelas. Pendidikan Keagamaan 

Usulan diubah secara sistematis dan substansial sehingga tidak disajikan secara 
komparasi. Pada Perda lama terdapat fungsi dan tujuan sedangkan usulan mendrop 
pembagian dalam bentuk paragraf.  
Pasal 64. 

(1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi 
warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 
agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. 
Diusulkan menjadi : 
Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau 
kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
 

(2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang 
memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi 
ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan 
berakhlak mulia 
Diusulkan menjadi :  



Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi 
anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 
agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. 

(3) Usulan baru : 
Pendidikan keagamaan bertujuan untuk mengembangkan potensi spiritualitas 
dan moralitas peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab 

 
 
 
Pasal 65. 

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 64 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penyesuaian dan usulan baru menjadi Pasal 93 : 
(1) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, 

nonformal, dan informal. 
(2) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, 

pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. 
Pasal 66. Penyelenggaraan dan Pengelolaan , usulan baru menyesuaikan menjadi 
pasal  94 

(1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Diusulkan menjadi : 
 Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemerintah daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada 
pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Diusulkan menjadi : 
Pemerintah Provinsi dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada 
lembaga pendidikan keagamaansebagamana dimaksud 95 ayat (2) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 67. Penyesuaian menjadi Pasal 95 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 diatur dengan 
peraturan Gubernur. 
 Diubah menjadi : 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 diatur dengan 
peraturan Gubernur. 
BAB VI. PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
Bagian Kesatu, Umum 

Pasal 68 
(1). Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh : 

a. Pemerintah; 
b. Pemerintah Daerah; 



c. Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan  formal 
dan badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan 
nonformal. 

d. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada 
jalur pendidikan nonformal. 

Diubah menjadi : 
Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh : 
a. Pemerintah; 
b. Pemerintah Provinsi; 
c. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. 
d. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada 

jalur pendidikan nonformal. 
(2)Tetap: Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan 

pada :  
a. Pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu 

layanan pendidikan; 
b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; 
c. Peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik. 

Bagian Kedua. Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi 
Pasal 69 diusulkan diubah secara substansial dan sistematika, penyesuaian menjadi 
Pasal 97. 

(1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 didasarkan 
pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). 

(3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang disusun badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur 
pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan 
pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-
masing mengacu pada RPJMD dan RPJPD 

(4) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang disusun satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan 
pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana 
strategis masing-masing yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD.. 

Diusulkan diubah keseluruhan menjadi : 
Pasal 97. 

(1) Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta merumuskan danmenetapkan 
kebijakan daerah bidang pendidikan sesuaikewenangannya. 

(2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) 
merupakan penjabaran darikebijakan pendidikan nasional dan kebijakan 
pemerintahan provinsi pendidikansesuai dengan ketentuanperaturan 
perundang-undangan. 

(3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam: 
a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi; 
b. rencana pembangunan jangka menengah provinsi; 



c. rencana strategis pendidikan provinsi; 
d. rencana kerja pemerintah provinsi; 
e. rencana kerja dan anggaran tahunan provinsi; 
f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan 
g. peraturan gubernur di bidang pendidikan. 

(4) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) merupakanpedoman bagi: 
a. semua jajaran pemerintah provinsi; 
b. pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; 
c. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di    provinsi yang 

bersangkutan; 
d. satuan atau program pendidikan di provinsi yang bersangkutan; 
e. dewan pendidikan di provinsi yang bersangkutan; 
f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di provinsi yang 

bersangkutan; 
g. peserta didik di provinsi yang bersangkutan; 
h. orang tua/wali peserta didik di provinsi yang bersangkutan; 
i. pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi yang bersangkutan; 
j. masyarakat di provinsi yang bersangkutan; dan 
k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan diprovinsi yang 

bersangkutan. 
(5) Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaranpendidikan agar sistem 

pendidikan nasional diprovinsi yang bersangkutan dapat dilaksanakansecara 
efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengankebijakan daerah bidang 
pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). 

Bagian Kedua. Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 70 menyesuaikan 

menjadi Pasal 98, usulan diubah secara keseluruhan sebagai berikut : 
(1) Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan 

menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan 
kewenangan 
Usulan diubah menjadi :  
Gubernur menetapkan target tingkat partisipasipendidikan pada semua 
jenjang dan jenispendidikan yang harus dicapai pada tingkatprovinsi. 
 

(2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan sekurang-kurangnya dalam: 
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan 
c. Peraturan Perundang-undangan daerah bidang pendidikan. 

Usulan diubah menjadi : 
Target tingkat partisipasi pendidikan sebagai-manadimaksud pada ayat (1) 
dipenuhi melalui jalurpendidikan formal dan nonformal. 

(3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) mengikat: 
a. Semua Perangkat Daerah; 
b. Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan; 
c. Satuan pendidikan yang belum berbadan hukum; 
d. Penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal; 
e. Dewan Pendidikan Provinsi; 



f. Dewan Pendidikan Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan 
Seribu; 

g. Pendidik dan tenaga kependidikan 
h. Komite sekolah atau nama lain yang sejenis; 
i. Peserta didik; 
j. Orangtua/wali peserta didik; 
k. Masyarakat; 
l. Pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan. 

Usulan diubah menjadi : 
Dalam memenuhi target tingkat partisipasipendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1),pemerintah provinsi mengutamakan perluasan danpemerataan 
akses pendidikan melalui jalurpendidikan formal. 

Pasal 71 usulan diubah menyesuaikan secara sistematis menjadi Pasal 99, 
perubahan terhadap substansi pengaturan sebagai berikut : 

(1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, 
mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan 
penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan 
kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang 
pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional. 
Usulan diubah menjadi : 
Gubernur menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada 
tingkat provinsi yang meliputi: 
a. antar kota administrasi dan/atau kabupaten administrasi; dan 
b. antara laki-laki dan perempuan. 

 
(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab : 

a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya Pendidikan anak usia dini, 
Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, 
Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Daerah, 
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; 

b. memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, Pendidikan 
Dasar, Menengah, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Non-Formal, 
Pendidikan Informal, Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis 
Keunggulan Daerah,Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan 
Khusus, Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Keagamaan yang 
diselenggarakan masyarakat; 

c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, 
pembinaan,pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk 
pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan 
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; 

d. membantu penyelenggaraan pendidikan di wilayah perbatasan; 
e. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; 
f. menuntaskan program buta aksara; 
g. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan 

didaerah; 
h. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum 

pendidikan; 
i. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan anak usia 

dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan 
nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan; 



j. mengembangkan dan melestarikan pendidikan seni budaya Betawi. 
Usulan diubah menjadi : 
Gubernur menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh 
akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak 
mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau 
peserta didik di daerah khusus. 
Pasal 72 menyesuaikan menjadi Pasal 100 dengan perubahan substansi dan 
usul penambahan ayat. 

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan 
pendidikan dan/atau program pendidikan, dengan berpedoman pada 
kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan 
pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan 
Nasional. 
Usulan diubah menjadi : 
Pemerintah provinsi melaksanakan dan mengoordinasikanpelaksanaan 
standar pelayanan minimal bidangpendidikan dengan berpedoman pada 
kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, 
dansistem penjaminan mutu pendidikan sesuai ketentuan 
peraturanperundang-undangan. 
 

2. Pemerintah Daerah melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan 
dan/atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal 
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Usulan diubah menjadi : 
 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimanadimaksud pada ayat (1), 
pemerintah provinsiberkoordinasi dengan unit pelaksana 
teknisPemerintah yang melaksanakan tugas penjaminanmutu pendidikan. 
 

3. Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Gubernur membentuk badan akreditasi provinsi untuk pendidikan formal 
dan pendidikan nonformal. 
Usulan diubah menjadi : 
Dalam rangka penjaminan mutu pendidikansebagaimana dimaksud pada 
ayat (1),pemerintahprovinsi mengoordinasikan dan memfasilitasi 
pelaksanaan: 
a. akreditasi program pendidikan; 
b.  akreditasi satuan pendidikan; 
c.  sertifikasi kompetensi peserta didik; 
d.  sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau 
e.  sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan. 

4.  Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dan huruf b Gubernur membentuk badan akreditasi provinsi untuk 
pendidikan formal dan pendidikan nonformal 

5. Untuk melaksanakan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c sampai dengan huruf e Gubernur membentuk badan 
sertifikasi kompetensi provinsi.  
 

Pasal 61 dan 62 menyesuaikan menjadi pasal 72 dan 73, diubah substansial dan 
menyeluruh mencakup fungsi, tujuan, peserta didik, jalur, bentuk dan jenis 



pendidikan bagi peserta didik yang berkelainan agar mereka mendapatkan akses 
yang sama terhadap pendidikan. 
Bagian Kesebelas. Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan 
Paragraf 1. Fungsi dan Tujuan 
Pasal 61. Peserta didik pada pendidikan khusus dan layanan khusus adalah  warga 

masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
pasal 59. 

Diusulkan diubah menjadi : 
Pasal 72. 

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainanberfungsi memberikan 
pelayanan pendidikan bagipeserta didik yang memiliki kesulitan 
dalammengikuti proses pembelajaran karena kelainanfisik, emosional, 
mental, intelektual, dan/atausosial. 

(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainanbertujuan untuk 
mengembangkan potensi pesertadidik secara optimal sesuai kemampuannya 

(3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang: 
a. tunanetra; 
b. tunarungu; 
c. tunawicara; 
d. tunagrahita; 
e. tunadaksa; 
f. tunalaras; 
g. berkesulitan belajar; 
h. lamban belajar; 
i. autis; 
j. memiliki gangguan motorik 
k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat 

adiktif lain; dan 
l. memiliki kelainan lain. 

(4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud 
gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda. 

Pasal 62. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan 
Khusus dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
sampai dengan Pasal 61 diatur dengan peraturan Gubernur. 

Diusulkan menjadi : 
Paragraf 2. Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan 
Pasal 73. 

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainandapat diselenggarakan pada 
semua jalur dan jenispendidikan pada jenjang pendidikan dasar 
danmenengah. 

(2) Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan 
dapatdilakukan melalui satuan pendidikan khusus,satuan pendidikan umum, 
satuan pendidikankejuruan, dan/atau satuan pendidikankeagamaan. 

Pasal 74. 
(1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk :  

a. pendidikan anak usia dini berbentuk TKLB atausebutan lain untuk satuan 
pendidikan yang sejenis dan sederajat. 

b. pendidikan dasar berbentuk SDLB dan SMPLB atau sebutan lain untuk 
satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan 



c. Pendidikan menengah berbentuk SMALB dan SMKLB atau sebutan lain untuk 
satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat. 

(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainandapat diselenggarakan oleh 
satuan pendidikanpada jalur pendidikan nonformal. 

Paragraf 4. Penyelenggaraan 
Pasal 76. Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapatdilaksanakan secara 

terintegrasi antarjenjangpendidikan dan/atau antarjenis kelainan. 
Pasal 77. 

(1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan palingsedikit 1 (satu) satuan 
pendidikan khusus untuksetiap jenis kelainan dan jenjang pendidikansebagai 
model sesuai dengan kebutuhan pesertadidik. 

(2) Pemerintah provinsi  menjaminterselenggara-nya pendidikan khusus bagi 
peserta didik berkelainan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

(3) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikankhusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2),pemerintah propivinsi menyediakansumberdaya 
pendidikan yang berkaitan dengankebutuhan peserta didik berkelainan. 

Pasal 78. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan 
khusus pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainansebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 77 diatur dengan 
peraturan Gubernur. 

Bagian ini adalah usulan baru sebagai tambahan pendidikan layanan khusus, 
pengaturan selengkapnya sebagimana dibawah ini :  
Bagian Kedua-belas. Pendidikan Layanan Khusus 
Paragraf 1. Fungsi dan Tujuan 
Pasal 79. 

(1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi 
peserta didik :  

a. yang bertempat tinggal di pulau terpencil di kepulauan seribu,  
b. yang mengalami bencana alam,  
c. yang  mengalami bencana sosial,  
d. yang tidak mampu dari segi ekonomi, dan/atau 
e. anak terlantar atau anak jalanan. 

(2) Pendidikan layanan khusus bertujuanmenyediakan akses pendidikan bagi 
peserta didikagar haknya untuk memperoleh pendidikanterpenuhi. 

Paragraf 2. Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan 
Pasal 80. 
(1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakanpada jalur pendidikan 

formal, nonformal, daninformal. 
(2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikanformal diselenggarakan 

dengan cara menyesuaikanwaktu, tempat, sarana dan 
prasaranapembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan,dan/atau sumber 
daya pembelajaran lainnyadengan kondisi kesulitan peserta didik. 

Paragraf 3. Peserta Didik 
Pasal 81. Peserta didik pada pendidikan layanan khusus adalah warga 

masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada pasal 79 ayat (1) 

Paragraf 4. Penyelenggaraan 
Pasal 82. Pemerintah Propivinsi sesuai dengan kewenangannya wajib 

menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dalam rangka 



memenuhi hak warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 
79 ayat (1) untuk memperoleh pendidikan yang layak. 

Pasal 83. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelengga-raan pendidikan layanan 
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 
82  diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Bagian Kesepuluh menyesuaikan menjadi Bagian Ketiga-belas berisi pengaturan 
Pendidikan Jarak Jauh. Semula hanya Pasal 63 saja usulan ditambah menjadi Pasal 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, uraian materinya sebagai berikut : 

Pasal 84. Pendidikan jarak jauh berfungsi sebagai saran untuk melaksanakan 
perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi warga masyarakat 
yang terkendala oleh aspek tempat dan transportasi.  

Pasal 85.  
(1) Pendidikan jarak jauh bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan 

akses pendidikan,sertameningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. 
(2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud padaayat (1) mempunyai 

karakteristik terbuka, belajarmandiri, belajar tuntas, menggunakan 
teknologiinformasi dan komunikasi pendidikan, dan/ataumenggunakan 
teknologi pendidikan lainnya. 

Pasal 86. 
(1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan. 
(2) Penyelenggaraan pendidikan jarak jauhsebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakansesuai Standar Nasional Pendidikan dengan: 
a. menggunakan moda pembelajaran yang peserta didik dengan 

pendidiknya terpisah; 
b. menekankan prinsip belajar secara mandiri,terstruktur, dan terbimbing 

dengan menggunakan berbagai sumber belajar; 
c. menjadikan media pembelajaran sebagai sumber belajar yang lebih 

dominan daripada pendidik; 
d. menggantikan pembelajaran tatap muka dengan interaksi 

pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun 
tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara 
terbatas. 

(3) Pendidikan jarak jauh memberikan pelayananberbasis teknologi informasi 
dan komunikasi untukkegiatan: 

a. penyusunan bahan ajar; 
b. penggandaan dan distribusi bahan ajar; 
c. proses pembelajaran melalui kegiatan tutorial, praktik, praktikum, dan 

ujian; dan 
d. administrasi dan registrasi 

(4)  Pendidikan jarak jauh yang memberikan pelayananberbasis teknologi 
informasi dan komunikasisebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakantanpa mengesampingkan pelayanan tatap muka. 

 
Pasal 87. 
(1) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh dapatdiselenggarakan dalam modus 

tunggal, atau ganda. 
(2) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh modus tunggal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)berbentuk satuan pendidikan yangmenyelenggarakan 
program pendidikan hanyadengan moda jarak jauh. 



(3) Pengorganisasian modus ganda sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
berbentuk satuanpendidikan yang menyelenggarakan programpendidikan 
baik secara tatap muka maupun jarakjauh. 

(4) Struktur organisasi satuan pendidikan jarak jauhditentukan berdasarkan 
modus, cakupan, dansistem pengelolaan yang diterapkan. 

Pasal 88. 
(1) Pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat 

diselenggarakandengan lingkup mata pelajaran,program studi, atau satuan 
pendidikan. 

(2) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup matapelajaran sebagaimana 
dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan pada 1 (satu) atau lebihmata pelajaran 
dalam 1 (satu)program studi. 

(3) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup program studi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)dilaksanakan dalam 1 (satu) atau lebih programstudi secara 
utuh dalam 1 (satu) satuanpendidikan. 

(4) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup satuanpendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)merupakan penyelenggaraan pendidikan jarakjauh 
secara utuh pada 1 (satu) satuan pendidikan. 

Pasal 89. 
(1) Penyelenggara satuan pendidikan jarak jauh wajibmengembangkan sistem 

pengelolaan dan system pembelajaran berbasis teknologi informasi 
dankomunikasi. 

(2) Basis teknologi informasi dan komunikasi padasistem pengelolaan 
sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling sedikit mencakup: 
a. perencanaan program dan anggaran; 
b. administrasi keuangan; 
c. administasi akademik; 
d. administrasi peserta didik; dan 
e. administrasi personalia. 

(3) Basis teknologi informasi dan komunikasi padasistem pembelajaran jarak 
jauh paling sedikit mencakup: 
a. sarana pembelajaran; 
b. kompetensi pendidik; 
c. sumber belajar; 
d. proses pembelajaran; dan 
e. evaluasi hasil belajar; 

(4) Penjaminan mutu pendidikan jarak jauh dilakukan dengan berpedoman pada 
Standar Nasional Pendidikan dan dilaksanakan sesuai dengan 
karakteristikpendidikan jarak jauh. 

Pasal 90. Pendidikan jarak jauh pada jalur pendidikaninformal bagi warga 
masyarakat dapat dilakukan melalui: 
a. penyiaran televisi dan radio; 
b. penayangan film dan video; 
c. pemasangan situs internet; 
d. publikasi media cetak; 
e. pengiriman informasi melalui telepon seluler; dan 
f. bentuk-bentuk lain dari penyebarluasan informasi kepada masyarakat 

sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. 
 



Pasal 91. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelengga-raanpendidikan jarak jauh 
sebagaimana dimaksud dalamPasal 84 sampai dengan Pasal 90 diatur 
dengan Peraturan Gubernur  

Bagian Kesebelas. Menyesuaikan menjadi Bagian Keempat-belas, Pasal 64 

menyesuaikan menjadi Pasal 92 dengan materi pengaturan Pendidikan Keagamaan. 
 

Pasal.64 diubah : 
(1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi 

warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 
agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. 

(2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang 
memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi 
ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan 
berakhlak mulia 

Pasal 92 Usulan menjadi : 
i. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah    Provinsi dan/atau 

kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

ii. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi 
anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 
agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. 

iii. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk mengembangkan potensi spiritualitas 
dan moralitas peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. 

Pasal 66 menyesuaikan menjadi Pasal 93. 
(1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pemerintah daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada 

pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 93. 
(1) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, 

nonformal, dan informal. 
(2) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, 

pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. 
 

Usulan baru Pasal 94 dan 95 diubah dalam rangka penyesuaian. 
Pasal 94. 
(1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pemerintah Provinsi dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada 

lembaga pendidikan keagamaansebagamana dimaksud 95 ayat  sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 95. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan 
Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 
diatur dengan peraturan Gubernur. 



BAB VI. PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
Bagian Kesatu. Umum, pasal 68 menyesuaikan menjadi Pasal 96. 
    Pasal 68.  

(1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh : 
a. Pemerintah 
b. Pemerintah Daerah 
c. Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan 

formal dan badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur 
pendidikan nonformal. 

d. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan 
pada jalur pendidikan nonformal 

Usulan diubah menjadi : 
Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh : 

a. Pemerintah; 
b. Pemerintah Provinsi; 
c. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. 
d. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan 

pada jalur pendidikan nonformal. 
Ayat (2) Tetap  

 Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada :  
a. Pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan 

pendidikan; 
b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; 
c. Peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik. 

Pasal 69 menyesuaikan menjadi Pasal 97  sebagai berikut : 
Pasal 69. 

(1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 didasarkan 
pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). 

(3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang disusun badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur 
pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan 
pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-
masing mengacu pada RPJMD dan RPJPD 

(4) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang disusun satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan 
pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana 
strategis masing-masing yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD 

Usulan pengaturan baru menjadi bagian kedua Pasal 97. 
Bagian Kedua. Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi 

Pasal 97. 
(1) Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta, serta merumuskan danmenetapkan kebijakan daerah 
bidang pendidikan sesuaikewenangannya. 

(2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) 
merupakan penjabaran darikebijakan pendidikan nasional dan kebijakan 



pemerintahan provinsi pendidikansesuai dengan ketentuanperaturan perundang-
undangan. 

(3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam: 

a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi; 
b. rencana pembangunan jangka menengah provinsi; 
c. rencana strategis pendidikan provinsi; 
d. rencana kerja pemerintah provinsi; 
e. rencana kerja dan anggaran tahunan provinsi; 
f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan 
g. peraturan gubernur di bidang pendidikan. 

(4) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) merupakanpedoman bagi: 

a. semua jajaran pemerintah provinsi; 
b. pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; 
c. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di provinsi yang 

bersangkutan; 
d. satuan atau program pendidikan di provinsi yang bersangkutan; 
e. dewan pendidikan di provinsi yang bersangkutan; 
f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di provinsi yang 

bersangkutan; 
g. peserta didik di provinsi yang bersangkutan; 
h. orang tua/wali peserta didik di provinsi yang bersangkutan; 
i. pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi yang bersangkutan; 
j. masyarakat di provinsi yang bersangkutan; dan 
k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan diprovinsi yang 

bersangkutan. 
 
(5) Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaranpendidikan agar sistem 

pendidikan nasional diprovinsi yang bersangkutan dapat dilksanakansecara 
efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengankebijakan daerah bidang pendidikan 
sebagaimanadimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). 
 

Pasal 98. 
(1) Gubernur menetapkan target tingkat partisipasipendidikan pada semua 

jenjang dan jenispendidikan yang harus dicapai pada tingkatprovinsi. 
(2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagai-manadimaksud pada ayat 

(1) dipenuhi melalui jalurpendidikan formal dan nonformal. 
(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasipendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1),pemerintah provinsi mengutamakan perluasan 
danpemerataan akses pendidikan melalui jalurpendidikan formal. 

Pasal 99. 
Gubernur menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada 
tingkat provinsi yang meliputi: 

a. antar kota administrasi dan/atau kabupaten administrasi; dan antara 
laki-laki dan perempuan. 

b. Gubernur menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik 
memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang 
orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik 
pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus. 



Pasal 100. 
(1)  Pemerintah provinsi melaksanakan dan  mengoordinasikanpelaksanaan 

standar pelayanan minimal bidangpendidikan dengan berpedoman pada 
kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, 
dansistem penjaminan mutu pendidikan sesuai ketentuan 
peraturanperundang-undangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimanadimaksud pada ayat (1), 
pemerintah provinsiberkoordinasi dengan unit pelaksana teknisPemerintah 
yang melaksanakan tugas penjaminanmutu pendidikan. 

(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikansebagaimana dimaksud pada 
ayat (1),pemerintahprovinsi mengoordinasikan dan memfasilitasi 
pelaksanaan: 
a. akreditasi program pendidikan; 
b. akreditasi satuan pendidikan; 
c. sertifikasi kompetensi peserta didik; 
d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau 
e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan. 

(4) Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a 
dan huruf b Gubernur membentuk badan akreditasi provinsi untuk 
pendidikan formal dan pendidikan nonformal 

(5) Untuk melaksanakan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c sampai dengan huruf e Gubernur membentuk badan 
sertifikasi kompetensi provinsi.  

Pasal 101. 
(1) Pemerintah provinsi melakukan pembinaanberkelanjutan kepada peserta 

didik yang memilikipotensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 
untukmencapai prestasi puncak di bidang ilmupengetahuan, teknologi, seni, 
dan/atau olahragapada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota,provinsi, 
nasional, dan internasional. 

(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yangkondusif bagi pencapaian prestasi 
puncaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintahprovinsi 
menyelenggarakan dan/atau memfasilitasisecara teratur dan berjenjang 
kompetisi di bidang: 
a. ilmu pengetahuan; 
b. teknologi; 
c. seni; dan/atau 
d. olahraga 

(3) Pemerintah provinsi memberikan penghargaankepada peserta didik yang 
meraih prestasipuncaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaanpembinaan berkelanjutan 
sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan penyelenggaraan dan 
fasilitasikompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan 
Peraturan Gubernur. 
a. ilmu pengetahuan; 
b. teknologi; 
c. seni; dan/atau 
d. olahraga. 
 

Pasal 102. 



Gubernur menetapkan kebijakan tata kelola pendidikanuntuk menjamin 
efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitaspengelolaan pendidikan yang 
merupakan pedoman bagi: 
a. semua jajaran pemerintah provinsi; 
b. pemerintah kota administrasi dan kabupaten administrasi; 
c. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat; 
d. satuan atau program pendidikan; 
e. dewan pendidikan; 
f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis; 
g. peserta didik; 
h. orang tua/wali peserta didik; 
i. pendidik dan tenaga kependidikan; 
j. masyarakat; dan 
k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan. 

 
Pasal 103. 

(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di 
daerah, pemerintah provinsi mengembangkan dan melaksanakan sistem 
informasi pendidikan provinsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 

(2) Sistem informasi pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional. 

(3) Sistem informasi pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan 
akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua 
jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan pemerintah 
provinsi. 
 

Pasal 104. 
(1) Sistem informasi pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi 
pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan 
pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan 
pemerintah provinsi. 

(2) Kebijakan bidang pendidikansebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
merupakan penjabaran dan implementasi dari ketentuan pasal 97. 

(3) Kebijakan daerah kota administrasi/ kabupaten administrasi bidang 
pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan 
dalam: 
a. rencana pembangunan jangka panjang; 
b. rencana pembangunan jangka menengah 
c. rencana strategis pendidikan; 
d. rencana kerja dan anggaran tahunan; dan 
e. surat keputusan walikota/bupati di bidang pendidikan. 

Pasal 105. 
(1) Pemerintah kota administrasi / kabupaten administrasi mengalokasikan 

anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di wilayahnya dapat 
dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan 
daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 97. 

(2) Pemerintah kota administrasi / kabupaten administrasi mengarahkan, 
membimbing,menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, 



mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara,satuan, jalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan di wilayahnya sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan 
sebagaimana dimaksud dalamPasal 97. 

Pasal 106. 
Walikota / Bupatimelaksanakan dan mengoordinasikanpelaksanaan standar 
pelayanan minimal bidangpendidikan di wilayahnya sesuai dengan ketentuan 
peraturanperundang-undangan. 
Pasal 107. 
(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di 

wilayahnya, pemerintahkota administrasi / kabupaten administrasi 
mengembangkan danmelaksanakan sistem informasi 
pendidikankabupaten/kota berbasis teknologi informasi dankomunikasi. 

(2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakansubsistem dari sistem informasi pendidikan provinsi. 

(3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2)memberikan akses informasi administrasipendidikan dan akses sumber 
pembelajarankepada satuan pendidikan pada semua jenjang,jenis, dan jalur 
pendidikan sesuai kewenanganpemerintah kota administrasi / kabupaten 
administrasi. 
 

Bagian Keempat. Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan 
yang didirikan Masyarakat 

Pasal 108. 
(1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikanmasyarakat bertanggung 

jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan 
menetapkankebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan 
pendidikan. 

(2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) merupakan 
penjabaran dan implementasi darikebijakan pendidikan sebagaimana 
dimaksuddalam pasal Pasal 97 dan Padal 104 ayat (3). 

(3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) 
merupakan pedoman bagi: 
a. penyelenggara pendidikan yang didirikanmasyarakat yang bersangkutan; 
b. satuan atau program pendidikan; 
c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program 

pendidikan; 
d. peserta didik; 
e. orang tua/wali peserta didik; 
f. pendidik dan tenaga kependidikan; dan 
g. pihak lain yang terikat dengan satuan atauprogram pendidikan yang terkait. 

 
Pasal 109. 

(1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikanmasyarakat 
mengalokasikan anggaran pendidikanagar sistem pendidikan nasional 
pada tingkatsatuan atau program pendidikan yang yang menjadi tanggung-
jawabnya dapatdilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. 

(2) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikanmasyarakat mengarahkan, 
membimbing, menyupervisi,mengawasi, mengoordinasi, memantau, 
mengevaluasi,dan mengendalikan satuan atau program pendidikanyang 
terkait sesuai dengan kebijakan pendidikansebagaimana dimaksud dalam 



Pasal 97 serta sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 110. 
(1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikanmasyarakat 

bertanggungjawab terhadap satuan dan/atau program pendidikan yang 
diselenggarakannya. 

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan 

berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai 
dengan standar nasional pendidikan; 

b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi 
syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan; 

c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang 
diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan 
berpedoman pada kebijakan nasional dan kebijakan daerah bidang 
pendidikan, serta standar nasional pendidikan;  

d. menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada 
satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

e. memfasilitasipenjaminan mutu pendidikan di satuan atauprogram 
pendidikan dengan berpedoman padakebijakan daerah bidang pendidikan 
sebagaimana dimaksuddalam pasal 97, Standar Nasional Pendidikan, 
dan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan 
oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah, atau Badan Akreditasi 
Nasional Pendidikan Non-Formal;  

g. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga 
kependidikan sesuai kewenangannya dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 111. 
(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola satuan dan/atau program 

pendidikan yang diselenggarakannyapenyelenggara satuan pendidikan yang 
didirikanmasyarakat mengembangkan danmelaksanakan sistem informasi 
pendidikanberbasis teknologi informasi dankomunikasi. 

(2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakansubsistem dari sistem informasi pendidikan provinsi. 

(3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2)memberikan akses informasi administrasipendidikan dan akses sumber 
pembelajarankepada satuan dan/atau program pendidikan yang 
diselenggarakannya. 

 
Bagian Kelima. Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan/Program Pendidikan 

Pasal 112. 
Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, 
pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan 
prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi 
manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis 
sekolah/madrasah/satuan pendidikan nonformal 

Pasal 113. 



(1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagaimana dimaksud 
ketentuan pasal 13 huruf b. 

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagaimana dimaksud 
ketentuan pasal 13 huruf b. 

(3) Manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan 
dan akuntabilitas. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal pendidikan dan 
manajemen berbasis sekolah/madrasahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Pasal 114.  
(1) Satuan atau program pendidikan wajib bertanggungjawab mengelola sistem 

pendidikan nasional di satuanatau program pendidikannya serta merumuskan 
danmenetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengankewenangannya. 

(2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan 
penjabaran dari kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 97dan Padal 104 ayat (3).  

(3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan 
pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan 
menengah dituangkan dalam: 
a. rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan; dan 
b. peraturan satuan atau program pendidikan. 

Pasal 115. 
(1) Pengelolaan satuan pendidikan berkewajiban untuk : 

a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi 
peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, 
peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus. 

b. menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan. 
c. melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada 

kebijakan daerah bidang pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.  
d. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki 

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi 
puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga 
pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, 
nasional, dan internasional. 

e. Menjamin untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi 
pencapaian prestasi puncak dengan memfasilitasi secara teratur 
keikutsertaan peserta didik pada kompetisi di satuan atau program 
pendidikan dalam bidang: ilmu pengetahuan, teknolog, seni-budaya, 
dan/atau  olahraga.  

f. Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi 
puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud apad 
ayat (1), diatur dengan peraturan satuan atau program pendidikan. 

Pasal 116. 
Satuan atau program pendidikan wajib menetapkankebijakan tata kelola 
pendidikan untuk menjaminefisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan 
pendidikan yang mengikat: 



a. satuan atau program pendidikan;  
b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan atau 

program pendidikan; 
c. peserta didik; 
d. orang tua/wali peserta didik; 
e. pendidik dan tenaga kependidikan; dan 
f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang 

bersangkutan. 
Pasal 117. 

(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelolapendidikan, satuan dan/atau 
program pendidikanmengembangkan dan melaksanakan sistem informasi 
pendidikan berbasis teknologi informasidan komunikasi 

(2) Sistem informasi pendidikan satuan atau programpendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)merupakan subsistem dari sistem informasipendidikan 
provinsi dan nasional. 

(3) Sistem informasi pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) memberikanakses informasi administrasi pendidikan dan aksessumber 
pembelajaran kepada pendidik, tenagakependidikan, dan peserta didik 
 

BAB VII. KURIKULUM 

Pasal 118. 
(1) Kurikulum satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengahadalah kurikulum nasional yang ditetapkan Pemerintah dan 
kurikulum muatan lokal yang ditetapkan Pemerintah Provinsi mengacu 
standar nasional pendidikan. 

(2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, 
pendidikan berbasis keunggulan daerah, dan pendidikan khusus dan layanan 
khusus ditetapkan Pemerintah Provinsi mengacu standar nasional 
pendidikan, potensi dan keunggulan local. 

(3) Kurikulum pendidikan bertaraf internasional mengacu pada standar nasional 
pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju. 

Pasal 119. 
(1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi 
dari standar nasional pendidikan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta 
didik dan lingkungan; 

b. beragam dan terpadu; 
c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni 

dan budaya 
d. relevan dengan kebutuhan kehidupan; 
e. menyeluruh dan berkesinambungan; 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan 
kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
peraturan Gubernur. 
 

BAB VIII. PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN 



Keseluruhan isi BAB VII – diusulkan untuk didrop saja, karena sudah dimasukkan 
substansinya pada BAB. V.  Jalur, jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada 
bagian-bagian pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal. 
 
BAB IX. BAHASA PENGANTAR 
Pasal 120. 

(1) Bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia 
(2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa 

Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. 
 

BAB X. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
Bagian Kesatu. Umum 

Pasal 121. 
(1) Pendidik terdiri dari guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam 
menyelenggarakan pendidikan. 
a. Guru adalah pendidik yang bertugas di satuan pendidikan formal pada TK/RA, 

SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB. 
b. Dosen adalah pendidik yang bertugas di Perguruan Tinggi. 
c. Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai 

dengan kekhususannya adalah pendidik yang bertugas di satuan pendidikan 
non formal atau lembaga pendidikan dan pelatihan (lemdiklat) selanjutnya 
disebut Pendidik PNFI. 

(2) Tenaga kependidikan meliputi Kepala Sekolah/Madrasah, Kepala Satuan 
Pendidikan PNFI/PKBM, Kepala Tata Usaha Sekolah dan staf, Pengawas 
Sekolah, PenilikPNFI, Peneliti, Pustakawan, Laboran, dan Teknisi sumber 
belajar. 

(3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertugas 
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen Sekolah/Madrasah/PKBM, dan 
pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, 
sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
sampai dengan ayat (4) terdiri atas Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan Non 
Pegawai Negeri Sipil (Non PNS). 

Bagian Kedua. Guru dan Pendidik PNFI 
Paragraf  1. Tugas, Hak, dan Kewajiban 
(1) Guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (1) huruf a merupakan 

tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, 
menganalisis, dan menindak-lanjuti hasil pembelajaran pada TK/RA/BA, atau 
SD/MI, atau SMP/MTS, atau SMA/MA, atau SMK/MAK. 

(2) Pendidik PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf c 
bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan 
menindak-lanjuti hasil pembelajaran pada satuan pendidikan non-formal. 

Pasal 123. 
(1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1), dalam melaksanakan 

tugasnya berhak: 
a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan 

kesejahteraan sosial;  



b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi 
kerja; 

c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas 
kekayaan intelektual; 

d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; 
e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran 

untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; 
f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan 

kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai 
dengan kaidah pendidikan, kode etik profesi, dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan 
tugas; 

h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; 
i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan 

pendidikan; 
j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau 
k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya 

(2) Guru dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berkewajiban: 
a. menyusun rencana pembelajaran; 
b. melasanakan kegiatan pembelajaran berpedoman pada kurikulum yang 

berlaku, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode 
pembelajaran yang sesuai; 

c. mengevaluasi hasil belajar dan menganalisis hasil evaluasi belajar peserta 
didik; 

d. melaporkan kemajuan belajar peserta didik; 
e. menjadi teladan bagi peserta didiknya dalam menjaga nama baik lembaga dan 

profesi, serta mewujudkan dan mengembangkan budaya belajar. 
f. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara 

berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni; 

g. memotivasi peserta didik memanfaatkan  waktu belajar di luar jam sekolahsecara 
efektif;  

h. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, 
agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan 
status sosial ekonomi peserta didik; 

i. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai 
agama, dan etika; 

j. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa 
Pasal 124. 
Hak guru atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a,untuk :  
a. Guru PNS, meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta 

penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan 
khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang 
ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Guru Non-PNS, meliputi gaji pokok dan  tunjangan yang melekat pada gajiyang 
ditetapkandengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi, dan penghasilan lain 



seperti antara lain tunjangan profesi, tunjangan fungsional sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 125. 
(1). Pendidik PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2), dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya berhak:  
a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan 

kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas 
serta prestasi kerja; 

b. memperoleh kesempatan untuk promosi dan penghargaan sesuai dengan 
tugas dan prestasi kerja; 

c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas 
kekayaan intelektual; 

d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; 
e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran 

untuk menunjang kelancaran tugasnya; 
f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan 

kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai 
dengan kaidah pendidikan, kode etik profesi, dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

g. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik 
pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga 
pendidikan nonformal; 

h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan 
pendidikan; 

i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan 
kualifikasi akademik dan kompetensi 

j. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; 
(2) Pendidik PNFI dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kewenangannya 

berkewajiban : 
a. menyusun rencana pembelajaran; 
b. melasanakan kegiatan pembelajaran berpedoman pada kurikulum yang 

berlaku, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode 
pembelajaran yang sesuai; 

c. mengevaluasi hasil belajar dan menganalisis hasil evaluasi belajarpeserta 
didik; 

d. melaporkan kemajuan belajar peserta didik; 
e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal; 
f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal; 
g. menjadi teladan bagi peserta didiknya dalam menjaga nama baik lembaga 

dan profesi, serta mewujudkan dan mengembangkan budaya belajar. 
h. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi 

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni; 

i. memotivasi peserta didik memanfaatkan  waktu belajar di luar jam sekolah 
secara efektif;  

j. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis 
kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang 
keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik; 

k. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-
nilai agama, dan etika;  



l. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa 
Pasal 126. 
Hak Pendidik PNFI atas penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a,untuk :  
a. Pendidik PNFI yang berstatus PNS, meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat 

pada gaji, serta penghasilan lain yang terkait dengan tugasnya sebagai pendidik 
pendidikan non formal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

b. Pendidik PNFINon-PNS, meliputi gaji dan/atau honorarium  serta penghasilan lain 
yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 2. Persyaratan Untuk Menjadi Guru dan Pendidik PNFI 
Pasal 127. 

(1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a, dan ayat 
(1) huruf c, wajib memiliki Kualifikasi Akademik, Kompetensi,Sertifikat 
Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memilikikemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikannasional 

(2) Kualifikasi Akademiksebagaimanadimaksud dalam ayat (1) adalah kualifikasi 
pendidikan minimum yang harus dimiliki diploma empat (D-IV) atau sarjana 
(S1) dalam bidang yang sesuai dengan bidang tugasnya 

(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah merupakan 
seperangkat pengetahu-an, keterampilan,dan perilaku yang harus dimiliki, 
dihayati, dikuasai,dan diaktualisasikan dalam melaksanakantugas 
keprofesionalan 

(4) Kompetensi Guru dan atau Pendidik PNFI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3)meliputi kompetensi pedagogik, kompetensikepribadian, kompetensi sosial, 
dan kompetensiprofesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

(5) Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bagi Guru dan atau 
Pendidik PNFIdiperoleh melalui programpendidikan profesi yang 
diselenggarakan olehperguruan tinggi yang memiliki program 
pengadaantenaga kependidikan yang terakreditasi, lembaga pendidikan 
profesi/sertifikasiyang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Pasal 128.  
Seseorang yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimum dan sertifikat 
pendidik sebagaimana dimaksud pada pasal 126 ayat (2) dan ayat (5), tetapi 
memiliki keahlian khusus yang relevan dan diperlukan dapat menjadi pendidik pada 
satuan pendidikan PNFI setelah mengikuti dan dinyatakan lulus uji kelayakan dan 
kesetaraan dari lembaga yang berwenang untuk itu. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tenaga pendidik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 121  sampai dengan Pasal 128 diatur dengan ketentuan 
peraturan Gubernur. Dipindahkan dan digabung sekaligus dengan pasal tentang 
tenaga kependidikan. 
 

Bagian Ketiga. Kepala Sekolah/Madrasah dan Kepala Satuan Pendidikan 

PNFI/PKBM 
 

Paragraf 1. Tugas, Hak, dan Kewajiban  
 Pasal 129  

  (1) Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) 
adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 



  (2) Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
121 ayat (2) adalah pendidik PNFI yang diberi tugas tambahan sebagai 
Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM. 

 Kepala Sekolah/Madrasah dan Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dalam jabatan tenaga 
kependidikan bukan jabatan struktural. 
 

Pasal 
130 

(1) 
 
 
 
 

 
Kepala Sekolah/Madrasah atau Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM 
bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan 
pengelolaan proses pendidikan pada Sekolah/Madrasah atau Satuan 
Pendidikan PNFI/PKBM yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Sekolah/Madrasah dan Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban 
untuk : 
a. menyusun perencanaan induk pengembangan sekolah/madrasah; 
b. menyusun rencana tahunan kegiatan dan anggaran sekolah/madrasah; 
c. melaksanakan kegiatan kurikulum, pembelajaran dan pengujian; 
d. melaksanakan kegiatan pembinaan kepeserta-didikan dan ekstra kurikuler; 
e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidik dan 

tenaga kependidikan; 
f. melaksanakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pendidikan; 
g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penjaminan mutu 

pendidikan; 
h. melaksanakan kegiatan administrasi dan manajemen sekolah/madrasah. 

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
Kepala Sekolah/Madrasah atau Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM 
bertanggung-jawab untuk : 
c. mewujudkan iklim sekolah yang nyaman bagi berlangsungnya proses 

pembelajaran yang bermutu dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. 
d. melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah/madrasah atau 

satuan pendidikan PNFI/PKBM dan demoralisasi peserta didik 
e. mewujudkan kawasan sekolah/madrasah atau satuan pendidikan 

PNFI/PKBM  yang bersih, aman, tertib, sehat, asri, hijau, dan 
kekeluargaan, serta sebagai kawasan bebas asap merokok. 

f. melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga 
kependidikan terhadap penggunaan dan beredarnnya minuman beralkohol 
dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika; 

g. melarang peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan membawa dan 
menggunakan berbagai jenis senjata; 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan mekanisme pelaksanaan 
ketentuan dalam ayat (3) wajib dituangkan dalam peraturan 
sekolah/madrasah atau atau satuan pendidikan PNFI/PKBM sesuai 
kewenangannya. 

  
Pasal 
131 

 
Kepala Sekolah/Madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggung-



(1) jawabnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 130, berhak : 
a.mendapatkan tunjangan jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan; 
b.memperoleh semua haknya sebagai pendidik sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Pasal 124huruf a untuk Kepala Sekolah/Madrasah 
berstatus guru PNS, dan atau Pasal 124 huruf b untuk Kepala 
Sekolah/Madrasah berstatus guru non-PNS . 

(2) Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM dalam melaksankan tugas dan 
tanggung-jawabnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 130, berhak : 
a. mendapatkan tunjangan jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan; 
b. memperoleh semua haknya sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Pasal 126 huruf a untuk Kepala satuan pendidikan 
PNFI/PKBM yang berstatus PNS, dan atau Pasal 126 huruf b untuk Kepala 
satuan pendidikan PNFI/PKBM yang berstatus non-PNS. 

  
 Paragraf 2. 

Persyaratan Untuk Menjadi Kepala Sekolah/Madrasah dan Kepala Satuan 
Pendidikan PNFI/PKBM 

Pasal 
132 

Kepala Sekolah/Madrasah dan Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM wajib 
memiliki Kualifikasi Umum dan Khusus, Kompetensi,sehat jasmani dan 
rohani, serta memilikikemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional 

  
Pasal 
133 

(1) 

 
Kualifikasi Umum Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud 
dalamPasal 132, meliputi; 
a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) 

kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;  

b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun;  

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut 

jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/RA/BA memiliki pengalaman 

mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/BA; dan  

d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan 

bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau 

lembaga yang berwenang.  

(2) Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), meliputi; 
c. Berstatus sebagai Guru pada sekolah yang sejenis sekolah yang diampu dan 

dipimpinnya; 

d. Memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru pada sekolah sejenis dengan sekolah 

yang diampu dan dipimpinnya ; dan 

e. Memiliki Sertifikat Kepala Sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan 

Pemerintah. 

(3) Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan 
sosial. 

  
Pasal 
134 

(1) 

 
Kualifikasi Umum Kepala Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, meliputi; 
a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) 



kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;  

b. Pada waktu diangkat sebagai kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM berusia 

setinggi-tingginya 50 tahun;  

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun padasatuan 

pendidikan PNFI/PKBM; dan 

d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/b bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan 

bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan 

atau lembaga yang berwenang. 

(2) Kualifikasi Khususkepala satuan pendidikan PNFI/PKBMsebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), meliputi; 
a. Berstatus sebagai pendidik pada satuan pendidikan PNFI/PKBM; 

b. Memiliki Sertifikat Pendidik PNFI; dan 

c. Memiliki Sertifikat kepala satuan pendidikan PNFI/PKBMyang diterbitkan oleh 

lembaga yang ditetapkan Pemerintah. 

(3) Kompetensi Kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 132 meliputi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, 
supervisi dan sosial. 

  
 Pada bagian ini, semua usulan baru secara substansial, yang mempengaruhi 

sistematika penyajian dan urutan pasal. 
 
Bagian Keempat. Pengawas Sekolah/Madrasah dan Penilik PNFI  
 

 Paragraf 1. Tugas, Hak dan Kewajiban 

Pasal 
135 

(1) 

 
Pengawas Sekolah/Madrasahsebagaimana dimaksud Pasal 121 ayat (2) 
adalah guru pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan tenaga 
kependidikan sebagai Pengawas Sekolah/Madrasah. 

(2) Penilik PNFI sebagaimana dimaksud Pasal 121 ayat (2)adalah pegawai 
negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan tenaga kependidikan sebagai 
Penilik PNFI. 

(3) Pengawas Sekolah/Madrasah dan Penilik PNFI sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2)dalam jabatan tenaga kependidikan bukan jabatan 
strukturaltetapi jabatan fungsional. 

  
Pasal 
136 

(1)  
 

 
Pengawas Sekolah/Madrasah bertugas melaksanakan pengawasan 
pendidikan, pembimbingan dan pelatihan professional, serta menilai kinerja 
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah/satuan pendidikan non-formal. 

(2) 
 
 
 
 
 

Pengawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
melalui kegiatan : 
a. memantau, mensupervisi, mengevaluasi dan melaporkan hasil 

pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan.  
b. membimbing satuan pendidikan untuk meningkatkan atau 

mempertahankan kelayakan program dan / atau satuan pendidikan. 
 

(3) Pembimbingan dan pelatihan professional pendidik dan tenaga kependidikan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan : 
a. membimbing dan melatih profesinalitas pendidik dalam melaksanakan 

tugas pokok untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses 



pembelajaran/ pembimbingan, dan  
b. membina tenaga kependidikan lainnya, baik pada satuan pendidikan 

maupun melalui KKG/MGMP/MKKS atau bentuk lain yang dapat 
meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. 

 
 

(4) 

Menilai kinerja pendidk dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan : 
a. membimbing dan memfasilitasi pendidik dan kepala 

sekolah/madrasah/kepala satuan pendidikan non-formal dalam menyusun 
portofolio penilaian sesuai kewenangannya; 

b. menilai kinerja pendidik dan kepala sekolah/madrsah/kepala satuan 
pendidikan non-formal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 
sesuai kewenangannya; 

c. Menilai kinerja tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya sesuai kewenangannya;. 
 

Pasal 
137 

(1) 

 
Penilik PNFI bertugas melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi 
dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan 
dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal 
(PNFI) 

(2) Jenis Penilik berdasarkan bidang tugasnya sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) terdiri atas Penilik PAUD, Penilik pendidikan kesetaraan dan 
keaksaraan, serta Penilik kursus. 

(3) Tugas Penilik PNFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam 
kegiatan-kiatan sebagai berikut: 
a. Kegiatan pengendalian mutu program PNFI, meliputi: 

1. perencanaan program pengendalian mutu PNFI; 
2. pelaksanaan pemantauan program PNFI; 
3. pelaksanaan penilaian program PNFI; 
4. pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan 

tenaga kependidikan pada satuan PNFI; dan 
5. penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PNFI. 

b. Kegiatan evaluasi dampak program PNFI, meliputi: 
1. penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak program PNFI; 
2. penyusunan instrumen evaluasi dampak program PNFI; 
3. pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program 

PNFI; dan 
4. presentasi hasil evaluasi dampak program PNFI. 

c. Kegiatan pengembangan profesi, meliputi: 
1. pembuatan karya tulis ilmiah (KTI) dan/atau penelitian di bidang PNFI; 
2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang PNFI; dan 
3. pembuatan standar buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk 

teknis di bidang pengendalian mutu PNFI. 
4. menjadi juara dalam lomba karya ilmiah. 

d. Kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Penilik, meliputi: 
1. pengajaran/pelatihan di bidang pengendalian mutu dan evaluasi dampak 

program PNFI; 
2. keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang PNFI; 
3. partisipasi aktif dalam penerbitan buku/majalah di bidang PNFI; 
4. studi banding di bidang pengendalian mutu program PNFI; 



5. keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penilik; 
6. perolehan penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan/satya lancana 

karya satya; 
7. keanggotaan dalam organisasi profesi jabatan fungsional Penilik; dan 
8. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya. 

Pasal 
138 

 

 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengawas 
Sekolah/Madrasahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 atau sebagai 
Penilik PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, berkewajiban untuk : 
a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan kegiatan secara 

teratur dan berkelanjutan; 
b.  meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi 

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni 

c. mendorong kepala sekolah/madrasah, atau kepala satuan pendidikan 
PNFI untuk mewujudkan iklim yang nyaman bagi berlangsungnya proses 
pembelajaran yang bermutu dalam rangka peningkatan mutu pendidikan; 

d. berperan aktif dalam melarang kegiatan yang dianggap merusak citra 
sekolah/madrasah, atau satuan pendidikan PNFI, dan demoralisasi peserta 
didik; 

e. mendorong kepala sekolah/madrasah, atau kepala satuan pendidikan PNFI 
untuk mewujudkan kawasan sekolah/madrasah, atau satuan pendidikan 
PNFI  yang bersih, aman, tertib, sehat, asri, hijau, dan kekeluargaan, serta 
sebagai kawasan bebas asap merokok; 

f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis 
kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang 
keluarga, dan status sosial ekonomi warga sekolah/madrasah, atau satuan 
pendidikan PNFI; 

g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 
  
Pasal 
139 

(1) 

 
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai Pengawas 
Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dan pasal 
138,berhak untuk: 
a. mendapatkan tunjangan jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan; 
b. mendapatkan semua haknya sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Pasal 124 huruf a untuk Pengawas Sekolah/Madrasah 
yang berstatus PNS, dan atau Pasal 124 huruf b untuk Pengawas 
Sekolah/Madrasah yang berstatus non-PNS 

 
(2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai sebagai Penilik 

PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dan Pasal 138,berhak untuk: 
a. mendapatkan tunjangan jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan; 
b. mendapatkan semua haknya sebagai Pendidik PNFI sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan Pasal 126 huruf a untuk Penilik PNFI yang 
berstatus PNS, atau Pasal 126 huruf b untuk Penilik PNFI yang berstatus 
non-PNS sesuai ketentuan perundang-undangan. 

  
 Paragraf 2. Persyaratan Untuk Menjadi Pengawas Sekolah/Madrasah, dan 



Penilik PNFI 
 

Pasal 
140 
 

 
Pengawas Sekolah/Madrasah dan Penilik PNFI wajib memiliki Kualifikasi 
Umum dan Khusus, Kompetensi,sehat jasmani dan rohani, serta 
memilikikemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

Pasal 
141 

(1) 

 
Kualifikasi UmumPengawas Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 140 meliputi; 
a. Memiliki kualifikasi akademik : 

1. Sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non-kependidikan 

pada perguruan tinggi yang terakreditasi untuk Pengawas TK/RA/BA dan 

Pengawas SD/MI;  

2. Magister (S2) kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang 

terakreditasi untuk Pengawas SMP/MTs, Pengawas SMA/MA, dan Pengawas 

SMK/MAK; 

b. Pada waktu diangkat sebagai Pengawas Sekolah/Madrasah berusia setinggi-

tingginya 54 tahun;  

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya delapan (8) tahun dan 

pengalaman menjadi Kepala Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya empat (4) 

tahun pada Sekolah/Madrasah yang sejenis dengan tugas kepengawasannya: 

d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya penata tingkat I golongan ruang III/d.  

(2) Kualifikasi Khusus Pengawas Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 140 meliputi; 
a. Pada saat seleksi untuk menjadi Pengawas Sekolah berstatus sebagai Guru dan 

atau Kepala Sekolah pada sekolah yang sejenis dengan tugas kepengawasannya; 

b. Memiliki Sertifikat Pendidik sebagai : 

1. guru TK/RA/BA untuk Pengawas TK/RA/BA; 

2. guru SD/MI untuk Pengawas SD/MI; 

3. guru SMP/MTs untuk Pengawas SMP/MTs; 

4. guru SMA/MA untuk Pengawas SMA/MA; dan 

5. guru SMK/MAK untuk Pengawas SMK/MAK. 

c. Memiliki Sertifikat Pengawas Sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang 

ditetapkan Pemerintah. 

(3) Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud 
dalampasal 136 meliputi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, 
supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan 
kompetensi sosial. 

(4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui uji 
kompetensi dan atau pendidikan danpelatihan fungsional pengawas 
sekolah/madrasah pada lembaga yang ditetapkanpemerintah. 

  
Pasal 
142 

(1) 

 
Kualifikasi Umum Penilik PNFI sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, 
meliputi; 
a. memiliki kualifikasi akademik  serendah-rendahnya Sarjana (S1) atau 

Diploma IV (D4) kependidikan atau non kependidikan yang relevan pada 
perguruan tinggi teraktreditasi; 

b. pada waktu diangkat sebagai Penilik PNFI berusia setinggi-tingginya 50 
tahun; 



c. memiliki pengalaman mengajar/membimbing pada satuan pendidikan PNFI 
sekurang-kurangnya enam (6) tahun dan atau pengalaman menjadi Kepala 
Satuan Pendidikan PNFI sekurang-kiurangnya tiga (3) tahun; 

d. memiliki pangkat serendah-rendahnya penata golongan ruang III/c. 
(2) Kualifikasi KhususPenilik PNFI sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 

meliputi; 
a. pada saat seleksi untuk menjadi Penilik PNFI berstatus sebagai Pendidik PNFI dan 

atau Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM; 

b. memiliki Sertifikat Pendidik PNFI; 

c. memiliki Sertifikat Penilik PNFI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan 

Pemerintah. 

(3) Kompetensi Penilik PNFI sebagaimana dimaksud dalampasal 140 meliputi 
kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi 
pendidikan, pengembangan profesi, dan kompetensi sosial. 

(4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui uji 
kompetensi dan atau pendidikan danpelatihan fungsional pengawas 
sekolah/madrasah pada lembaga yang ditetapkanpemerintah. 

  
 Bagian Kelima. Pembinaan dan Pengembangan 
  
Pasal 
143 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, 
dan/atau masyarakat penyelenggara satuan pendidikan wajib melaksanakan 
pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai 
dengan kewenangannya. 

  
Pasal 
144 

(1) 

 
Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 meliputi pendidikan dan pelatihan 
teknis fungsional, promosi, rotasi, dan demosi dalam jabatan didasarkan pada 
prestasi kerja dan disiplin tanpa diskriminasi. 

(2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dimaksudkanuntuk meningkatkan atau 
mengembangkan kompetensi dan profesionalitas secaraberkelanjutan. 

  
Pasal 
145 

(1) 

 
Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, bagi pendidik dan tenaga 
kependidikanPNS dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sesuai 
kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten 
Administrasi sesuai kewenangannya dapat membantu dan memfasilitasi 
Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS 
dan atau pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

  
Pasal 
146 

(1) 

 
Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan 
pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan atau satuan pendidikan 
PNFIyang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab 



Kepala Dinas. 
(2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan 

pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan atau satuan pendidikan 
PNFIyang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab 
penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. 

(3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten 
Administrasi sesuai kewenangannya dapat membantu dan memfasilitasi 
pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS dan atau 
pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat. 

  
Pasal 
147 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan mekanisme Pembinaan dan 
Pengembangansebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 143 sampai 
dengan pasal 146 diatur dalam Peraturan Gubernur. 
 

 Bagian Keenam. Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan 

Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Paragraf 1. Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
 

Pasal 
148 

(1) 

 
Untuk diangkat sebagai Pendidik dan atau Tenaga Kependidikan setiap orang 
harus memenuhi persyaratan kepribadian utama meliputi : 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 

menyeluruh dari dokter PNS; 
d. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pidana 
penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat 
keterangan dari Kepolisian setempat; 

e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; 
(2) Selain memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (1) untuk diangkat menjadi 

Pendidik pada satuan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah 
jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan PNFI, juga harus memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127. 

(3) Selain memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (1) untuk diangkat menjadi : 
a. Kepala Sekolah/Madrasah, juga harus memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 133; dan atau 
b. Kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM, juga harus memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 134. 
(4) Selain memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (1) untuk diangkat menjadi : 

a. Pengawas Sekolah/Madrasah, juga harus memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dan Pasal 141; dan atau 

b. Penilik PNFI, juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 140 dan Pasal 142; 

Pasal 
149 

(1) 

 
Pengangkatan Guru, Pendidik PNFI, Kepala Sekolah/Madrasah, Kepala 
Satuan Pendidikan PNFI/PKBM, Pengawas Sekolah/Madrsah, dan Penilik 
PNFI yang berkedudukan sebagai PNS,  selain memenuhi persyaratan 



sebagaimana dimaksud pada Pasal 147, juga harus memenuhi persyaratan 
lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Pengangkatan Guru, Pendidik PNFI, Kepala Sekolah/Madrasah, Kepala 
Satuan Pendidikan PNFI/PKBMyang berkedudukan sebagai PNS, dan 
diperbantukan untuk bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan 
masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 
147, juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku 
pada yayasan/badan penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Pengangkatan Guru, Pendidik PNFI, Kepala Sekolah/Madrasah, Kepala 
Satuan Pendidikan PNFI/PKBM yang berkedudukan sebagai non-PNS, dan 
bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 147, juga harus 
mempertimbangkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku pada 
yayasan/badan penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

  
Pasal 
150 

(1) 

 
Pengangkatan Guru, Pendidik PNFI, Kepala Sekolah, Kepala Satuan 
Pendidikan PNFI/PKBM, Pengawas Sekolah, dan Penilik PNFI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 148  ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan 
kewenangan Pemerintah Provinsi. 

(2) Pengangkatan Guru, Pendidik PNFI, Kepala Sekolah, Kepala Satuan 
Pendidikan PNFI/PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148   ayat (3) 
menjadi tanggung jawab dan kewenangan yayasan/badan penyelenggara 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  
Pasal 
151 

(1) 

 
Pengangkatan Guru Madrasah, Kepala Madrasah, dan Pengawas Madrasah 
yang berkedudukan sebagai PNS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 
ayat (1) dan ayat (2) yang bertugas pada Madrasah yang diselenggarakan 
oleh Kanwil Kementerian Agama dan atau Madrasah yang diselenggarakan 
oleh masyarakat  menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kanwil 
Kementerian Agama. 

(2) Pengangkatan Guru Madrasah dan atau Kepala Madrasah yang 
berkedudukan sebagai Non-PNS, pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 
ayat (3) menjadi tanggung jawab dan kewenangan yayasan/badan 
penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

 Paragraf 2. Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

 
Pasal 
152 

(1) 

 
Penempatan Guru, Pendidik PNFI, Kepala Sekolah, Kepala Satuan 
Pendidikan PNFI/PKBM, Pengawas Sekolah, dan Penilik PNFI yang 
berkedudukan sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 ayat (1) 
dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi 
dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas. 

(2) Penempatan Guru, Pendidik PNFI,dan Kepala Sekolah, Kepala Satuan 



Pendidikan PNFI/PKBM yang berkedudukan sebagai Non-PNS sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 148 ayat (3) menjadi tanggung jawab, kewenangan, 
dan dilaksanakan oleh yayasan/badan penyelenggara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

  
Pasal 
153 

(1) 

 
PenempatanGuru Madrasah, Kepala Madrasah, dan Pengawas Madrasah 
yang berkedudukan sebagai PNS, sebagaimana dimaksud pada Pasal 150 
ayat (1) yang bertugas pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Kanwil 
Kementerian Agama dan atau Madrasah yang diselenggarakan oleh 
masyarakat  menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kanwil Kementerian 
Agama. 

(2) PenempatanGuru Madrasah dan atau Kepala Madrasah, yang 
diselenggarakan oleh masyarakatsebagaimana dimaksud pada Pasal 150 
ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewenangan yayasan/badan 
penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  
 Paragraf 3. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

  
Pasal 
154 

(1) 

 
Pemindahan Pendidik dan atau Tenaga Kependidikan merupakan kegiatan 
mutasi kepegawaian yang meliputi kegiatan promosi, rotasi, dan demosi.  

(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan 
Pendidik dan atau Tenaga Kependidikan pada jabatan tertentu yang lebih 
tinggi dari jabatan lama, sebagai penghargaan dan pengakuan atas prestasi 
kerja yang telah dicapai. 

(3) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemindahan 
Pendidik dan atau Tenaga Kependidikan pada jabatan tertentu yang setara ke 
unit kerja lain untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan untuk memberikan 
pengalaman dan keahlian bagi yang bersangkutan. 

(4) Demosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemindahan 
Pendidik dan atau Tenaga Kependidikan pada jabatan tertentu yang lebih 
rendah dari jabatan lama sebagai tindakan untuk penegakan disiplin kerja dan 
untuk memicu peningkatan prestasi kerja. 

  
Pasal 
155 

Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai tindakan 
kepegawaian harus memenuhi salah satu unsur/kriteria yang tersebut dalam 
Pasal 153, dan berdasarkan pada prinsip adil tanpa diskriminasi, transparan 
dan akuntabel, serta professional dan memberdayakan. 

  
Pasal 
156 

(1) 

 
Promosi dan atau Demosi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang 
berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan PNFI yang diselenggarakan 
Pemerintah Daerah dan atau yang diselenggarakan oleh masyarakat, 
dilakukan oleh BKD atas usul Kepala Dinas. 

(2) 
 
 

Rotasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai PNS 
pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 
menengah dan PNFI yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan atau 
yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan oleh Kepala Dinas setelah 



mengkoordinasikan dengan BKD. 
(3) Promosi, rotasi, dan demosi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang 

berkedudukan sebagai Non-PNS pada satuan pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan PNFI yang diselenggarakan 
oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab dan kewenangan yayasan/badan 
penyelenggara, dan dapat dikonsulatsikan pada Pengawas Sekolah atau 
Penilik PNFI sesuai kewenangannya. 

  
Pasal 
157 

(1) 

 
Promosi, rotasi, dan demosi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang 
berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan 
Kementerian Agama, dilakukan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 
sesuai kewenangannya. 

(2) Promosi, rotasi, dan demosi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang 
berkedudukan sebagai Non-PNS pada RA/BA, MI, MTs, MA, dan MAK yang 
diselenggarakan oellh masyarakat, menjadi tanggung jawab dan kewenangan 
yayasan/badan penyelenggara, dan dapat dikonsulatsikan pada Pengawas 
Madrasah sesuai kewenangannya 

  
 Paragraf 4. Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
  
Pasal 
158 

(1) 

 
Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas 
pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, dan 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan atas dasar : 
a. permohonan sendiri; 
b. meninggal dunia; 
c. mencapai batas usia pension; dan 
d. diangkat dalam jabatan lain. 

(3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan atas dasar : 
a. hukuman jabatan; 
b. dipidana penjara berdasakan keputusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hokum tetap; 
c. melakukan perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan yang diancam dengan hukuman pidana penjara; dan 
d. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. 

  
Pasal 
159 

(1) 

 
Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 157, yang berkedudukan sebagai PNS dan bertugas pada 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau yang 
diselenggarakan oleh`masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan 
Pemerintah Daerah; 

(2) Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 157, yang berkedudukan sebagai Non-PNS dan bertugas pada 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau 



menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah; 
(3) Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 157, yang berkedudukan sebagai PNS dan bertugas pada 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau yang 
diselenggarakan oleh`masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan 
Kanwil Kementerian Agama; 

(4) Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 157, yang berkedudukan sebagai Non-PNS dan bertugas pada 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh`masyarakat menjadi tanggung 
jawab yayasan/badan penyelenggara sesuai kewenanganya; 

  
 Pasal 160 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan mekanisme Pengangkatan, 

Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pendidik dan Tenaga 
Kependidikansebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 148 sampai 
dengan pasal 159 diatur dalam Peraturan Gubernur. 

  
 Bagian Ketujuh. Penghargaan 

Penyesuaian pasal 96 pada Perda lama menjadi Pasal 161 dengan substansi 
yang diusulkan berubah menjadi sebagai berikut : 

Pasal 
161 

(1) 

 
Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar 
pertimbangan prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan dan berjasa pada 
Negara, karya inovasi dan penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dan/atau karena meninggal 
dalam melaksanakan tugas. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikanoleh 
Pemerintah Daerah, Badan Penyelenggara Pendidikan, Dunia Usaha dan 
Dunia Industri, dan Pihak lain yang peduli pada pendidikan. 

(3) Wujud penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk ; 
a. Kenaikan pangkat dan/atau promosi jabatan; 
b. Tanda jasa, piagam, lencana, dan/atau bintang penghargaan; 
c. Uang dalam bentuk Tunjangan kemaslahatan baik yang bersifat periodik 

atau berdasarkan jenis kegiatan;  
d. Bantuan dana beasiswa untuk melanjutkan pendidikan; 
e. Bantuan pembiayaan untuk menjalankan ibadah haji/umrah atau ibadah 

keagamaan lainnya; dan 
f. Bentuk penghargaan lainnya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik 
dan atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3), diatur dengan peraturan Gubernur. 
 

 Bagian Kedelapan. Perlindungan 

  
Pasal 
162 

(1) 

 
Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penyelenggara Pendidikan wajib 
memberikan jaminan perlindungan kepada setiap pendidik dan tenaga 
kependidikandalam menlaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya. 

(2) Jaminan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a. jaminan perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, 

perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakukan tidak adil dari peserta 



didik, orangtua/wali peserta didik, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak 
lain; 

b. jaminan perlindungan profesi terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga 
profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, pemberian sanksi disiplin yang 
tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau 
bentuk pelarangan yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas; 

c. jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup 
perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan, kecelakaan, dan 
kesehatan kerja,dan bentuk resiko lain yang dapat menghambat dalam 
pelaksanaan tugas. 
 

Pasal 163 dibawah ini adalah usulan baru 
Pasal 
163 

(1) 

 
Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penyelenggara Pendidikan dapat 
memberikan bantuan perlindungan hukum kepada setiap pendidik dan tenaga 
kependidikan yang terkait dengan masalah hukum, selama tindakan hokum 
dimaksud berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan tanggung-
jawabnya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana JaminanPerlindungankepada 
pendidik dan atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 
162 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 163 ayat (1), diatur dengan peraturan 
Gubernur. 

  
Bagian ini usulan baru yang mengubah secara substansial  isi pasal sebelumnya yaitu 
Pasal 98 dan menyesuaikan menjadi Pasal 164   
 Bagian Kesembilan. Organisasi Profesi 
Pasal 
164 

(1) 

 
Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi/Asosiasi 
profesi sebagai wadah penjaminan profesi dan pengembangan 
profesionalitas, yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Organisasi/Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
terdaftar pada instansi yang berkewenangan untuk itu, dan memiliki peraturan 
yang mengatur kehidupan organisasi, serta kode etik profesi yang mengikat 
anggotanya. 

(3) Organisasi/Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 
atas dasar pertimbangan bidang keahlian dan atau bidang tugas jabatan. 

(4) Organisasi/Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
untuk membina perilaku dan kehidupan profesionalisme, meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuanprofesionalitas, dan kesejahteraananggotanya. 

(5) Pemerintah Daerah dapatmembantu dan memfasilitasi organisasi/Asosiasi 
profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi bagi 
anggotanya. 

  
 Bagian Kesepuluh. Pendidik Berkewarga Negaraan Negara Asing 

  
Pasal 
165 

(1) 

 
Untuk memacu upaya peningkatan mutu pendidikan, penyelenggara 
pendidikan dapat memanfaatkan pendidik berkewarga negaraan asing yang 



memiliki kemampuan dan keahlian tertentu yang langka dan sangat 
diperlukan sebagai pendidik. 

(2) Pendidik berkewarga negaraan  asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
harus mendapat izin bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

  
 Substansi dari paragraf 4 sudah terakomodasi pada ketentuan tentang 

Organisasi Profesi, karenanya diusulkan untuk didrop/hapus. 

  
 BAB XI. PRASARANA DAN SARANA 

  
Pasal 
166 

(1) 
 
 
 

 
Tetap : Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan 
prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai 
pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, 
emosional, dan kejiwaan peserta didik. 

(2) Kewajiban menyediakan prasarana dan sarana pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan 
dilakukan oleh : 
a. Pemerintah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah; 
b. b.Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah; 
c. Kanwil Kementerian Agama untuk satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Agama; 
d. d.Yayasan/ Badan Penyelenggara Pendidikan untuk satuan pendidikan 

yang diselenggarakan oleh masyarakat 
(3) Tetap : Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan 

fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan 
pendidikan. 

Pasal 
167 

(1) 

 
Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana 
pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan 
masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh 
Kantor Wilayah Kementerian Agama. 

(2) Tetap : Gubernur menetapkan standar prasarana dan sarana minimal pada 
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 
168 

(1) 

 
Gubernur dapat memberikan penghargaan atau insentif tertentu kepada 
perorangan, kelompok masyarakat dan/atau badan usaha yang memberikan 
bantuan prasarana dan sarana pendidikantanpa ikatan tertentu. 

(2) Tetap : Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 
169 

 

(1) Tetap : Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, wajib memenuhi 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya. 



(2) Tetap : Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan 
bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan 
bangunan. 

(3) Tetap : Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan dan 
kelaikan bangunan gedung. 

     (4) 
 
 

Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 
170 

Tetap : Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 
pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

  
BAB XII. EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI  
Bagian Kesatu. Evaluasi 

  
Pasal 
171 

(1) 

 
Evaluasi dilakukan dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu 
pendidikan, sertapencapaian standar nasional pendidikan, yang dilakukan 
sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan. 

(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, 
lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan 
pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh 
pemamgku kepentingan secara hirearkis, periodik dan berkelanjutan, dengan 
berpedoman prinsip-prinsip objektif, adil tanpa diskriminasi, transparan, 
sesuai kebutuhan, dan memberdayakan. 

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) setelah diolah 
dan dianalisis oleh Kepala Dinas dilaporkan kepada Gubernur. 

  

Pasal 
172 

(1) 

Pasal 72 Diubah secara substansial dan penyesuaian pada urutan pasal. 
Evaluasi hasil belajar dan perkembangan peserta didik dilaksanakan pendidik 
melalaui kegiatan pemantauan dan penilaian dengan teknik-teknik penilaian 
yang relevan dengan tujuan pendidikan, serta digunakan untuk perbaikan dan 
peningkatan prestasi akademik dan non-akademik belajar peserta didik. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
disampaikan/dilaporkan kepada peserta didik dan pemangku kepentingan 
secara periodik dan berkelanjutan oleh pengelola satuan pendidikan. 

(3) Dihapus/di drop out, karena sudah terwakili pada pasal 168 ayat  
 

 Bagian Kedua. Akreditasi  
Pasal 114 usulan diubah secara substansial dan mengubah pula urutan 
menjadi Pasal 173.  

Pasal 
173 

(1) 

 
Gubernur membentuk Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah disebut 
BAP-S/M dan Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Nonformal disebut BAP-



PNF yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi 
kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan 
Akreditasi Provinsi Pendidikan Nonformal. 

(2) Membantu pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah : 
a. BAP-S/M mempunyai tugas melaksanakan akreditasi program dan/atau 

satuan pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M di 
wilayah Provinsi DKI Jakarta. 

b. BAP-PNF mempunyai tugas melaksanakan akreditasi program dan/atau 
satuan pendidikan jalur pendidikan formal berdasarkan kriteria yang telah 
ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-PNF di wilayah Provinsi DKI Jakarta.  

(3) BAP-S/M dan/atau BAP-PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan Badan Non Struktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang 
bertanggung jawab kepada Gubernur. 

(4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah evaluasi kelayakan 
program dan/atau satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang 
dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan 
menggunakan instrumen dan kriteria dengan mengacu pada standar nasional 
pendidikan. 
 

 Pasal 174 dan 175 merupakan usulan baru. 
Pasal 
174 

(1) 

 
Pelaksanaan akreditasi program dan/atau satuan pendidikan pada jalur 
pendidikan formal dan/atau pendidikan formal dilaksanakan setiap 5 (lima) 
tahun sekali. 

(2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan kurang 

dari 5 (lima) tahun apabila program dan/atau satuan pendidikan yang bersangkutan 

mengajukan permohonan untuk diakreditasi ulang.  

  

Pasal 
175 

(1) 

 
BAP-S/M dan/atau BAP-PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat 
(1) dan ayat (3), masing-masing memiliki susunan organisasi sebagai berikut: 
a. Ketua merangkap anggota; 
b. Sekretaris merangkap anggota 
c. Anggota. 

(2) Anggota BAP-S/M dan/atau BAP-PNF masing-masing berjumlah paling sedikit 
11 orang dan paling banyak 15 orang, terdiri dari unsur Dinas, Perguruan 
Tinggi, Pakar, Pemerhati/Peminat, Lembaga/Masyarakat yang perduli pada 
bidang pendidikan. 

(3) Ketua dan Sekretaris BAP-S/M dan/atau BAP-PNF dipilih oleh dan anggota 
berdasarkan suara terbanyak. 

(4) Untuk mendukung pelaksaan tugas BAP-S/M dan/atau BAP-PNF dibentuk 
masing-masing sebuah secretariat. 

(5) Kepala Sekretariat BAP-S/M dan/atau BAP-PNF dijabat masing-masing oleh 
Sekretaris BAP-S/M dan/atau BAP-PNF. 
 

Pasal 
176 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan mekanisme pelaksanaan 
ketentuan Pasal 171sampai dengan pasal 173 diatur dengan Peraturan 



Gubernur. 
 

 Pada bagian ini usulan diubah substansi, definisi dan ditambah dengan  
evaluasi kelayakan pendidik. 

  
 Bagian Ketiga. Sertifikasi 

  
Pasal 
177 

(1) 

 

Sertifikasi adalah evaluasi kelayakan pendidik, tenaga kependidikan, peserta 
didik pendidikan menengah kejuruan, dan peserta didik pendidikan non 
formalsebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, 
transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria 
mengacu pada standar kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan. 

(2) Evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan dan 
pelatihan yang memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diwujudkan 
dalam bentuk sertifikat kompetensi untuk satu jenis kompetensi/keahlian 
tertentu atau gabungan lebih dari dua jenis kompetensi/keahlian dari rumpun 
kompetensi yang sejenis. 

  
Pasal 
178 

(1) 

 
Selain sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada pasal 177, sertifikat 
kelayakan dapat diberikan kepada program dan atau satuan pendidikan untuk 
jenis sertifikat mutu manajemen/pelayanan pendidikan mengacu pada 
Standar Nasional Pendidikan, yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi mutu 
yang memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Program dan atau satuan pendidikan dapat memperoleh sertifikat mutu 
manajemen/ pelayanan pendidikan bertaraf internasional. 

(3) Untuk menerbitkan sertifikat mutu manajemen/ pelayanan pendidikan bertaraf 
internasional, lembaga sertifikasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat bekerjasama dengan lembaga sertifikasidari negara maju yang diakui 
Pemerintah. 

  
BAB XII. PENDANAAN PENDIDIKAN 
Bagian Kesatu. Umum 

  
Pasal 
179 

(1) 

 
Tetap : Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. 
 

(2) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah dialokasikan di 
dalam APBN, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah 
Provinsi dialokasikan di dalam APBD, dan pendanaan pendidikan yang 
menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan d 
alokasikan di dalam rencana kegiatan dan anggaran tahunan satuan 
pendidikan. 



 
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; 
b. Peserta didk, orangtua/wali peserta didik; dan 
c. Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang 

mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 
(4) Pendanaan pendidikan ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, 

kecukupan,kebermanfaatan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel. 
 

(5) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan 
dana pendidikan guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu 
pendidikan. 

  
Pasal 
180 

(1) 

 
Komponen pendanaan pendidikan meliputi: 
a. biaya satuan pendidikan; 
b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan 
c. biaya pribadi peserta didik. 

(2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a terdiri 
atas: 
a. biaya investasi, yang terdiri atas: 

1. biaya investasi lahan pendidikan; dan 
2. biaya investasi selain lahan pendidikan. 

b. biaya operasi, yang terdiri atas: 
1. biaya personalia; dan 
2. biaya nonpersonalia. 

c. bantuan biaya pendidikan; dan 
d. beasiswa. 

(3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. biaya investasi, yang terdiri atas: 

1. biaya investasi lahan pendidikan; dan 
2. biaya investasi selain lahan pendidikan. 

b. biaya operasi, yang terdiri atas: 
1. biaya personalia; dan 
2. biaya nonpersonalia. 

 
Pada bagian kedua, materi pengaturan adalah usulan baru sehingga 
mengubah urutan pasal berikutnya. 

  
 Bagian Kedua. Pendanaan Biaya Investasi Lahan Dan Biaya Investasi Selain 

Lahan 
  
Pasal 
181 

(1) 

 
Pendanaan biaya investasi lahan dan/atau biaya investasi selain lahan satuan 
pendidikan dasar dan menengah, baik formal maupun nonformal, yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah 
daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam APBD. 

(2) Investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik lahan 
maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja 



modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan 
(3) Investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk 

meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan 
investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayaimelalui belanja 
pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Tanggung jawab pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional 
Pendidikan. 

  
Pasal 
182 

(1) 

 
Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat 
membantu pendanaan biaya investasi lahan dan/atau biaya investasi selain 
lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. 

(2) Pendanaan biaya investasi lahan dan/atau biaya investasi selain lahan satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab 
badan penyelenggara/yayasan. 

  
Pasal 
183 

(1) 

 
Pemerintah daerah dapat dapat mendanaibiaya investasi selain lahankepada 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk 
hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Bantuan biaya investasi selain lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam rangka terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan dan dialokasi dalam 
APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemberian bantuan biaya 
investasi selain lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Gubernur. 

  
Pasal 
184 

(1) 

 
Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan dan/atau biaya investasi 
selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan 
program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah 
sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis 
keunggulan lokal dapat bersumber dari : pemerintah,  pemerintah daerah, 
masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain 
yang sah. 

(2) Anggaran biaya investasi lahan dan/atau biaya investasi selain lahan satuan 
pendidikan yangdikembangkan menjadi bertaraf internasional 
dan/atauberbasis keunggulan lokal harus merupakan bagianintegral dari 
anggaran tahunan satuan pendidikan yangditurunkan dari rencana kerja 
tahunan yang merupakanpelaksanaan dari rencana strategis satuan 
pendidikan. 
 
Usulan untuk ditambahkan dengan pengaturan baru seperti dibawah ini : 

  
 Bagian Ketiga : Pendanaan Biaya Operasi Personalia Danbiaya 

Nonpersonalia 
Pasal 
185 

(1) 

Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya operasi 
personalia PNS meliputi: 
a. gaji pokok bagi guru dan pegawai,  



b. tunjangan yang melekat pada gaji, 
c. tunjangan struktural bagi pejabat struktural, 
d.  tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional dan guru,  
e. tunjangan profesi bagi guru, dan  
f. tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya operasi 
personalia non-PNS meliputi: 
a. tunjangan profesi bagi guru tetap pada satuan pendidikan yang didirikan 

masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan 
oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang 
didirikan masyarakat; 

c. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah; 
dan 

d. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan,keaksaraan, dan 
pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah 
atau masyarakat atas inisiatif pemerintah daerah. 

(3) Pendanaan biaya operasi personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2 dialokasikan dalam APBD. 

  
Pasal 
186 

(1) 

 
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung 
jawabterhadap pendanaan biaya operasi personalia yang bertugas pada 
satuan pendidikan yang bersangkutan, meliputi setidak-tidaknya gaji pokok 
beserta tunjangan yang melekat di dalamnya, honorarium, dan/atau 
penghasilan lain yang sah yang jumlah seluruhnya setidak-tidaknya setara 
dengan UMP yang berlaku dan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Pendanaan biaya operasi personalia sebagaimana dimaksud padaayat (1) 
dialokasikan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan satuan 
pendidikan. 
 

 Pasal usulan baru : 
Pasal 
187 

(1) 

 
Pendanaan biaya operasi nonpersonalia meliputi: 
a. biaya alat tulis sekolah (ATS) dan/atau alat tulis kantor (ATK),  
b. biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), 
c. biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, 
d. biaya daya dan jasa,  
e. biaya transportasi/perjalanan dinas,  
f. biaya konsumsi,  
g. biaya asuransi,  
h. biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler,  
i. biaya uji kompetensi,  
j. biaya praktek kerja industri, dan  
k. biaya pelaporan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tanggung jawab Pendanaan biaya operasi nonpersonalia sebagai mana 
disebutkan pada ayat (1) ; 
a. untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 



menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam APBD; 
b. untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian 

Agama menjadi tanggungjawab Kanwil Kementerian Agama 
c. untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi 

tanggung jawab Badan Penyelenggara/Yayasan dan dialokasikan dalam 
Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan satuan pendidikan. 
 

 Seluruh bagian Ketiga usulan baru sebagai berikut : 
 Bagian Ketiga. Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa 
Pasal 
188 

(1) 

 
Pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya 
pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya 
tidak mampu membiayai pendidikannya. 
 

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi 
beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi 

  
Pasal 
189 

(1) 
 

 
Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) 
mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung 
peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik 

(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) mencakup 
sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, 
termasuk biaya pribadi peserta didik. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan dan 
beasiswa kepada peserta didik oleh pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur. 

  
 Bagian Keempat. Sumber Pendanaan Pendidikan 
  
Pasal 
190 

(1) 

 
Sumber Pendanaan pendidikan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan 
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah, dan Masyarakat. 

(2) Sumber Pendanaan pendidikan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan 
pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari 
masyarakatsebagaimanadimaksud pada pasal 179 ayat (3),dan bantuan 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan bantuan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah. 

(3) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan musyawarah 
danbersifat sukarela, danpengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Dana pendidikan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dialokasi dalam 
APBD dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sesuai 
dengan sistem pengelolaan anggaran negara berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur. 

  



  
 BAB XIV. PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN,DAN 

PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN 
Bagian Kesatu. Umum 

Pasal 124 menyesuaikan urutan pasal menjadi Pasal 191. 
  
Pasal 
191 

(1) 

Tetap : Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaan, penambahan, 
penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia 
dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 

  
 Bagian Kedua. Pembukaan Satuan/Program Pendidikan 
  

Pasal 
192 

(1) 

 
Setiap pembukaan satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal 
dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan. 

(2) Pembukaan satuan/program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi wajib 
memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah setelah 
mendapatkan rekomendasi dari Gubernur. 

(3) Izin penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
melalui tahapan: 
a. izin prinsip penyelenggaraan pendidikan; 
b. izin operasional penyelenggaraan pendidikan. 

(4) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dievaluasi secara 
berkala setiap tahun. 

(5) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Izin operasional tersebut pada ayat (5) dievaluasi secara berkala setiap 5 
(lima) tahun sekali bersamaan dengan pelaksanaan akreditasi oleh BAP-S/M 
atau BAP-PNF sesuai kewenanganya. 

(7) Tetap : Izin penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk 
apapun. 

(8) Tetap : Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan satuan 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Gubernur. 

  
 Bagian Ketiga. Penambahan dan PenggabunganSatuan/Program Pendidikan 
  
Pasal 
193 

(1) 

 
Penambahan dan/ataupenggabungan satuan pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau program keahlian pada 
pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan nonformal dapat dilakukan 
setelah memenuhi persyaratansebagaimana dimaksudkan dalam pasal 192. 

(2) Tetap : Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan 
penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Gubernur. 

  
 Bagian Keempat. Penutupan Satuan/Program Pendidikan 



  
Pasal 
194 

(1) 

 
Satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan 
nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat 
yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup. 

(2) Tetap : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah 
ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

(3) Tetap : Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Gubernur. 

  
 Bagian Kelima. Satuan/Program Pendidikan di Bawah Pembinaan Kantor 

Wilayah Kementerian Agama 
  
Pasal 
195 
 

 
Pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan 
di bawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. 

  
 Bagian Keenam. Lembaga Pendidikan Asing 

  
Pasal 
196 

(1) 

 
Tetap : Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan anak 
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal 
di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tetap : Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan anak 
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal 
di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah, dan harus 
mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan berkewarganegaraan 
Indonesia. 

  
Pasal 
197 

Tetap : Satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing 
yang berlokasi di luar wilayah kedutaan besar, pelaksanaannya harus sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  
 BAB XIV. PENJAMINAN MUTU 

  
Pasal 
198 

(1) 

 

Tetap : Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. 

(2) Tetap : Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. 

(3) Tetap : Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program 
penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. 
 



 Pasal 132 menjadi Pasal 199,usulan perubahan sebagai berikut : 
Pasal 
199 

(1) 

 

Pemerintah Provinsi melakukan dan/ataumemfasilitasi penjaminan mutu 
pendidikan di wilayah provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada 
kebijakan nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan.  

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimanadimaksud pada ayat (1), 
pemerintah provinsiberkoordinasi dengan unit pelaksana teknisPemerintah 
yang melaksanakan tugas penjaminanmutu pendidikan 

(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat 
(1),pemerintahprovinsi mengoordinasikan dan memfasilitasi: 
a. akreditasi program pendidikan; 
b. akreditasi satuan pendidikan; 
c. sertifikasi kompetensi peserta didik; 
d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau 
e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan 
 

 BAB XVI. PERAN SERTA MASYARAKAT  
Bagian Kesatu . Umum 

  
Pasal 
200 

(1) 

 
Tetap : Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peranserta 
perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan 
organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan 
pengendalian mutu pelayanan pendidikan. 

(2) Tetap : Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. 

(3) Tetap : Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan. 
 
Ayat 4 diusulkan tambahan Dewan Pendidikan Kota 

(4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam 
perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang 
dilaksanakan melalui dewan pendidikan provinsi dan/ataudewan pendidikan 
kota administrasi/kabupaten administrasi dan komite sekolah/madrasah atau 
nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan 
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal; 

(5) Tetap : Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan. 

  

Pasal 
201 

(1) 

 
Peran serta perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat sebagai 
sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga 
kependidikan, dana, prasarana dan sarana pendidikan, pengendalian dan 
penjaminan mutu pendidikan kepada satuan pendidikan. 

(2) Tetap : Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat 
berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan nara sumber dalam 



penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan 
informal. 

(3) Tetap : Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa 
penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan 
nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan 
nonformal dan pendidikan informal. 

(4) Tetap : Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa 
penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan 
nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan 
nonformal dan pendidikan informal. 

  
Pasal 
202 

(1) 

 
Peranserta perseorangan, keluarga,dan/atau kelompokmasyarakatdalam 
pengelolaanpendidikan dapat berupa partisipasi dalam perencanaan, 
pengelolaan, dan pengawasan eksternal. 

(2) Peranserta organisasi profesi dalam pengelolaanpendidikan dapat berupa 
memberi pertimbangan bagi peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil 
evaluasi dan kajiannya sendiri, pengawasan eksternal, dan/atau pembentukan 
lembaga akreditasi mandiri. 

(3) Peranserta dunia usaha/dunia industri dalam pengelolaanpendidikan dapat 
diwujudkan dengan menerimadan memfasilitasi peserta didik dan/atau tenaga 
pendidik asal sekolah DKI Jakarta untuk magang/praktik kerja lapangan, 
pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan 
pendidikan sebagai institusi pasangan. 

(4) Peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pendidikan dapat 
diwujudkan sebagai penyelenggaradan pengelola satuan pendidikan, 
melaksanakanpengawasaneksternal, dan memberikan pembinaan pada 
satuan pendidikan. 

  
Pasal 
203 

(1) 

 
Tetap : Peranserta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil 
pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam 
penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, 
dan kerjasama pengembangan jaringan informasi. 

(2) Tetap : Dunia usaha/dunia industri dapat menyelenggarakan program 
penelitian dan pengembangan, bekerjasama dengan satuan pendidikan 
menengah dan pendidikan tinggi. 

  

Pasal 
204 

(1) 

 
Tetap : Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, 
Pemerintah Daerah bersama pendidikan tinggi dan/atau pelaku usaha 
dan/atau dunia Industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum 
Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama. 

(2) Tetap : Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan 
Gubernur. 

  
 Bagian Kedua. Dewan Pendidikan 

  
Pasal  



205 
(1) 

Tetap : Dewan Pendidikan merupakan wadah peranserta masyarakat dalam 
peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, 
pengawasan dan evaluasi program pendidikan. 

(2) Tetap : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
lembaga mandiri berkedudukan di Provinsi dan kotamadya/kabupaten 
administrasi kepulauan seribu. 

  
Pasal 
206 

(1) 

 
Tetap : Dewan Pendidikan Provinsi berperan memberikan pertimbangan, 
saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana, serta pengawasan 
dalam penyelenggaran pendidikan kepada Gubernur. 

(2) Dewan Pendidikan Kota Administrasi dan/atau Kabupaten Administrasi 
berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana 
dan sarana, serta pengawasan dalam penyelenggaran pendidikan kepada 
Walikota dan/atau Bupati Administratif. 
 

 Pasal 207 adalah usulan baru, sebagai berikut : 
Pasal 
207 

(1) 

 
Dalam melaksanakan perannya Pendidikan Provinsi dan Dewan Pendidikan 
Kota Administrasi dan/atau Kabupaten Administrasi berkewajiban : 
a. Menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan program kerja 

tahunan secara berkala dan berkelanjutan. 
b. Menyusun dan melaksanakan peraturan/kode etik yang mengikat seluruh 

anggota Dewan Pendidikan sesuai kewenangannya. 
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Gubernur 

dan atau Walikota dan/atau Bupati Administratif sesuai kewenangannya. 
(2) Untuk dapat melaksanakan peran dan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) secara lebih efektif dan produktif Pemerintah Daerah berkewajiban 
mengalokasikan anggaran operasional Dewan Pendidikan Provinsi dan 
Dewan Pendidikan Kota Administrasi dan/atau Kabupaten Administrasi. 

  
 Bagian Ketiga. Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non- Formal 

  
Pasal 
208 

(1) 

Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non-Formal atau nama lain yang 
sejenis merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu 
layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program 
pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 

(2) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non-Formal atau nama lain yang 
sejenis merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu 
layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program 
pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 

(3) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non-Formal atau nama lain yang 
sejenis merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu 
layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program 
pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 

(4) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non-Formal atau nama lain yang 



sejenis merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu 
layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program 
pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 

  
 Bagian Keempat. Penghargaan di Bidang Pendidikan 

  
Pasal 
209 

(1) 

 
Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, 
kelompok masyarakat, dan/atau lembaga yang berjasa di bidang pendidikan. 

(2) Tetap : Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non-Formal atau nama lain 
yang sejenis merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan 
mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi 
program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 
 
Penyesuaian terhadap urutan pasal tanpa mengubah substansi 
pengaturannya yaitu Pasal 142 menjadi Pasal 210. 

  
BAB XVI. KERJASAMA 

  
Pasal 
210 

(1) 

Tetap : 

Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dapat melakukan kerjasama 
dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau 
asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka 
meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. 
 
Perubahan hanya terjadi pada urutan pasal, dari Pasal 143, 144, 145 menjadi 
Pasal 211, 212. 

  
 

 BAB XVII. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
  
Pasal 
211 

(1) 

 
Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah/ Satuan 
Pendidikan Non-Formal atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan 
atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan 
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai dengan 
kewenangan masing-masing. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip 
profesional, transparan dan akuntabel. 

  
Pasal 
212 

(1) 

 
Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan 
kewenangan Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas. 



(2) Pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan di bawah pembinaan 
Kanwil Kementerian Agama dilaksanakan Kepala Kanwil Kementerian 
Agama. 
 

 BAB  XIX. DINAS PENDIDIKAN 
 

Pasal 
213 

(1) 

 
Untuk memimpin pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, 
Gubernur membentuk SKPD Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Gubernur. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wakil 
Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Kepala 
Dinas dan Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi ; 
a. menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, 

rencana strategis, dan  rencana kerja dan anggaran tahunan provinsi 
bidang pendidikan; 

b. mengelola pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka 
menengah, rencana strategis, dan  rencana kerja dan anggaran tahunan 
provinsi bidang pendidikan; 

c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perbantuan 
bidang pendidikan dari Pemerintah. 

d. memimpin dan mengelola instansi dan pejabat di bidang pendidikan yang 
berada di bawah pembinaannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
sesuai kewenanangan; 

e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
dan pengelolaan pendidikan. 

f. mempersiapkan dan menyusun rancangan peraturan Gubernur bidang 
pendidikan. 

  
Pasal 
214 

(1) 

 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 209 
disusun susunan organisasi dan tata kelola Dinas Pendidikan dengan 
Peraturan Gubernur. 

(2) Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi : 
a. Bagian Administrasi dan Manajemen, dan Bidang Teknis pada tingkat 

Provinsi; 
b. Suku Dinas Pendidikan beserta sub-bagian administrasi dan seksi teknis 

pada tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi; dan  
c. seksi pendidikan pada tingkat kecamatan. 

(3) Bagian Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, sekurang-kurangnya mencakup ;  
a. Sekretariat, 
b. Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan; 
c. Sarana & Prasarana Pendidikan, 
d. Standarisasi, Akreditasi, dan Pendidikan Tinggi, 
e. Pengolahan dan Penyajian Informasi Pendidikan; dan, 



f. Hubungan Kerja Sama dan Pelayanan Masyarakat. 

(4) Bidang Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-
kurangnya mencakup ; 
a. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar 
b. Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Umum; 
c. Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan; 
d. Bidang Pembinaan Sekolah Swasta; 
e. Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal dan Informal; dan 
f. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

(5) Sub-bagian administrasi dan Seksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b, pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan 
beban kerja mengacu pada susunan organisasi pada tingkat Provinsi. 

  
Bab XIX Lama : SANKSI ADMINISTRASI, Diubah menjadi : SANKSI 
Semuanya pasal baru, dimaulai dari pasal 218’ 

  
Pasal 218 

 Pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya dapat menutup satuan 
pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 dan Pasal 192. 

Pasal 219 
 Pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi 

administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau 
pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, 
pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan 
yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (2), (3), dan (4); pasal 106, 
pasal 108 ayat (3), pasal 112, pasal 114, pasal 118, pasal 119, pasal 120, 
pasal 150, pasal 185, pasal 186, dan pasal 197. 

Pasal 220 
(1).  Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, 
dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan 

(2).  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan. 

  
Pasal 221 

(1).  Guru yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 125 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (2) tanpa alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2).  Pendidik PNFI yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), dan Pasal 129 ayat (2) tanpa alasan yang 
dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3).  Kepala Sekolah/Madrasah dan Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM yang 
melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
134 ayat (2) dan ayat (3) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan 



dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(4).  Pengawas Sekolah/Madrasah yang melalaikan tugas dan tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 tanpa alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5).  Penilik PNFI yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 141 dan Pasal 142 tanpa alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(6).  Pendidik atau tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 222 
(1).  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 217 berupa teguran 

tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, 
penurunan pangkat setingkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian 
dengan hormat, dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat. 

(2).  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh : 

a. Kepala Dinas Pendidikan atas nama Gubernur untuk pendidik dan tenaga 
kependidikan PNS dan Non-PNS yang diangkat dan bertugas pada satuan 
pendidiian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi; 

b. Kepala Dinas Pendidikan atas nama Gubernur untuk pendidik dan tenaga 
kependidikan PNS dan Non-PNS yang diangkat dan bertugas pada satuan 
pendidiian yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenetrian Agama; dan 

c. Yayasan/Badan Penyelenggara satuan pendididk yang diselenggarakan 
masyarakat untuk pendidik dan tenaga kependidikan bertugas pada 
satuan pendidiian yang bersangkutan. 

Pasal 223 
 Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dan dinyatakan mulai berlaku, 

peraturan sebelumnya yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Sistem Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Peraturan lain yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan 
pendidikan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2006 dan masih belum diganti, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentang dengan Peraturan Daerah ini. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  VII 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

C. Kesimpulan 

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukan berkenaan dengan 
manajemen sistem pendidikan, mutu dan standar nasional pendidikan terkait 
dengan tujuan penyusunan naskah kajian akademik sistem dan manajemen 
pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 

9. Terkait dengan sistem, pendidikan sebagai suatu sistem dimana di dalamnya 
terdapat komponen-komponen yang saling terkait dan saling mempengaruhi 
kinerja sistem secara keseluruhan dalam memproduksi hasil pendidikan 
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Masing-masing komponen 
tersebut merupakan satu sistem sendiri dengan ciri karakteristik tersendiri, 
baik dilihat dari dimensi manajemen, dimensi bidang pendidikan, maupun  
dimensi ruang lingkupnya. Oleh karena itu, pemecahan masalah yang 
berkenaan dengan dunia pendidikan harus mempertimbangkan semua 
dimensi termasuk aspek-aspek di dalamnya. Artinya harus bersifat 
komprehensif-integratif, penyelesaian secara parsial akan berdampak pada 
sistem (komponen) lainnya. 

10. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang 
saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 
Pendidikan sebagai suatu sistem di dalamnya terdapat berbagai bidang 
sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional. Setiap bidang memiliki 
dan melaksanakan fungsi manajemen, secara garis besarnya antara lain 
meliputi : perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.  

11. Manajemen pendidikan sebagai seni dan ilmu untuk mengelola sumber daya 
pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, produktif 
dan akuntabel, dalam bidang-bidang 1) Pengelolaan satuan pendidikan, (2) 
Kurikulum, (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (4) Peserta Didik, (5) 
Sarana dan Prasarana Pendidikan, (6) Pembiayaan Pendidikan, dan (7) 
Peran Serta Masyarakat. 

12. Terkait dengan masalah mutu pendidikan, dapat disimpulkan bahwa mutu 
pendidikan adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan 
yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan di dalam rencana strategisnya, 
atau kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan. Dan Jaminan mutu 
adalah keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari sistem untuk 
memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan selalu 
konsisten sesuai dengan yang direncanakan/ dijanjikan. Dalam jaminan mutu 
terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan 
pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh 
stakeholders memperoleh kepuasan. 

13. Sistem Jaminan Mutu yang relevan dengan kondisi wilayah Provinsi DKI 
Jakarta setidaknya harus  mencakup : standar akademik, mutu 



pembelajaran, mutu dukungan pelayanan, tingkat pencapaian peserta didik, 
mutu pengembangan dan konsultasi, dan tingkat kepuasan stake holders. 

14. Dengan MBS (manajemen berbasis sekolah), pemecahan masalah internal 
sekolah, menyangkut proses pembelajaran dan sumberdaya pendukung-nya 
cukup dibicarakan pada tingkat sekolah dengan masyarakatnya, sehingga 
tidak perlu diangkat ke tingkat pemerintah (pusat dan daerah). Tugas 
pemerintah, memberikan fasilitasi dan bantuan manakala sekolah menemui 
jalan buntu. Fasilitasi bisa berbentuk capacity building, bantuan teknis 
pembelajaran atau manajerial, subsidi bantuan sumberdaya, serta 
pengendalian mutu pendidikan.  

15. Terkait standar nasional pendidikan (SNP) sebagai kriteria minimal tentang 
sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, maka oleh karena itu, 8 (delapan) SNP harus dijadikan sebagai 
dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan pengendalian 
pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. 

16. Terkait dengan masalah perubahan, perubahan terjadi pada judul, 
pertimbangan yuridis, sruktur dan sistematika, dan substansi dari pasal-
pasal, ada yang dihilangkan karena tidak relevan lagi, ada penambahan, dan 
ada perubahan pada redaksi substansi pasal.  

D. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas dan sejalan 
dengan hasil kajian ini, dapat direkomendasikan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan penyusunan naskah rancangan peraturan Daerah 
Provinsi DKI Jakarta tentang penyelenggaraan dan pengelolaan sistem 
pendidikan di Daerah Provinsi DKI Jakarta, sebagai pengganti Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, mempertimbangkan dan 
menjadi dasar bagi penyusunan naskah rancangan Peraturan Daerah (legal 
drafting) dimaksud. 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan terintegrasi, 
sehingga memungkinkan kinerja pendidikan DKI Jakarta yang lebih bermutu dan 
bermartabat, direkomendasikan juga, agar DPRD sebagai pemegang kekuasaan 
legislasi lebih melibatkan partisipasi masyarakat Jakarta, khususnya yang 
berkepentingan langsung dengan dunia pendidikan  dalam proses 
pembahasannya, disebabkan karena produk legislasi ini bukan hanya untuk 
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan saja, tetapi 
jauh lebih menyentuh kepentingan masyarakat DKI Jakarta dalam membangun 
dan mengembangkan dirinya agar lebih bermartabat. 
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BAB  VII 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

E. Kesimpulan 

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukan berkenaan dengan 

manajemen sistem pendidikan, mutu dan standar nasional pendidikan terkait dengan 

tujuan penyusunan naskah kajian akademik sistem dan manajemen pendidikan di 

Provinsi DKI Jakarta dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

17. Terkait dengan sistem, pendidikan sebagai suatu sistem dimana di dalamnya terdapat 

komponen-komponen yang saling terkait dan saling mempengaruhi kinerja sistem 

secara keseluruhan dalam memproduksi hasil pendidikan sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Masing-masing komponen tersebut merupakan satu sistem sendiri 

dengan ciri karakteristik tersendiri, baik dilihat dari dimensi manajemen, dimensi 

bidang pendidikan, maupun  dimensi ruang lingkupnya. Oleh karena itu, pemecahan 

masalah yang berkenaan dengan dunia pendidikan harus mempertimbangkan semua 

dimensi termasuk aspek-aspek di dalamnya. Artinya harus bersifat komprehensif-

integratif, penyelesaian secara parsial akan berdampak pada sistem (komponen) 

lainnya. 

18. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling 

terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan 

sebagai suatu sistem di dalamnya terdapat berbagai bidang sebagai subsistem dari 

sistem pendidikan nasional. Setiap bidang memiliki dan melaksanakan fungsi 

manajemen, secara garis besarnya antara lain meliputi : perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengendalian.  

19. Manajemen pendidikan sebagai seni dan ilmu untuk mengelola sumber daya 

pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, produktif dan 

akuntabel, dalam bidang-bidang 1) Pengelolaan satuan pendidikan, (2) Kurikulum, 

(3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (4) Peserta Didik, (5) Sarana dan Prasarana 

Pendidikan, (6) Pembiayaan Pendidikan, dan (7) Peran Serta Masyarakat. 

20. Terkait dengan masalah mutu pendidikan, dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan 

adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan 

oleh institusi pendidikan di dalam rencana strategisnya, atau kesesuaian dengan 

standar yang telah ditentukan. Dan Jaminan mutu adalah keseluruhan aktivitas dalam 

berbagai bagian dari sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang 

dihasilkan selalu konsisten sesuai dengan yang direncanakan/ dijanjikan. Dalam 

jaminan mutu terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar mutu 

pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh 

stakeholders memperoleh kepuasan. 

21. Sistem Jaminan Mutu yang relevan dengan kondisi wilayah Provinsi DKI Jakarta 

setidaknya harus  mencakup : standar akademik, mutu pembelajaran, mutu dukungan 

pelayanan, tingkat pencapaian peserta didik, mutu pengembangan dan konsultasi, dan 

tingkat kepuasan stake holders. 

22. Dengan MBS (manajemen berbasis sekolah), pemecahan masalah internal sekolah, 

menyangkut proses pembelajaran dan sumberdaya pendukung-nya cukup dibicarakan 



pada tingkat sekolah dengan masyarakatnya, sehingga tidak perlu diangkat ke tingkat 

pemerintah (pusat dan daerah). Tugas pemerintah, memberikan fasilitasi dan bantuan 

manakala sekolah menemui jalan buntu. Fasilitasi bisa berbentuk capacity building, 

bantuan teknis pembelajaran atau manajerial, subsidi bantuan sumberdaya, serta 

pengendalian mutu pendidikan.  

23. Terkait standar nasional pendidikan (SNP) sebagai kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka 

oleh karena itu, 8 (delapan) SNP harus dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan dan pengendalian pendidikan dalam rangka 

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. 

24. Terkait dengan masalah perubahan, perubahan terjadi pada judul, pertimbangan 

yuridis, sruktur dan sistematika, dan substansi dari pasal-pasal, ada yang dihilangkan 

karena tidak relevan lagi, ada penambahan, dan ada perubahan pada redaksi substansi 

pasal.  

F. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas dan sejalan dengan hasil 

kajian ini, dapat direkomendasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

penyusunan naskah rancangan peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang 

penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan di Daerah Provinsi DKI Jakarta, 

sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, 

mempertimbangkan dan menjadi dasar bagi penyusunan naskah rancangan Peraturan 

Daerah (legal drafting) dimaksud. 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan terintegrasi, sehingga 

memungkinkan kinerja pendidikan DKI Jakarta yang lebih bermutu dan bermartabat, 

direkomendasikan juga, agar DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislasi lebih 

melibatkan partisipasi masyarakat Jakarta, khususnya yang berkepentingan langsung 

dengan dunia pendidikan  dalam proses pembahasannya, disebabkan karena produk 

legislasi ini bukan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di bidang 

pendidikan saja, tetapi jauh lebih menyentuh kepentingan masyarakat DKI Jakarta dalam 

membangun dan mengembangkan dirinya agar lebih bermartabat. 
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