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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017. LAKIP Pusat Analisis dan 
Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) tahun 2017 merupakan media 

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pusat Analisis dan 
Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) pada tahun 2017 dan berdasarkan  
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang 

mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai 
anggaran negara wajib menyampaikan laporan. 

Kinerja PASKA perlu diukur dan dievaluasi agar pencapaian sasaran 

strategis sesuai dengan harapan dan dapat membawa manfaat yang luas bagi 
pihak-pihak pengguna layanan PASKA.  LAKIP ini disusun dalam rangka 
memberikan pertanggungjawaban atas hasil/output program dan kegiatan 

yang dilaksanakan oleh PASKA pada tahun 2017, serta sebagai dokumen 
yang memberikan gambaran capaian indicator kinerja dan evaluasi yang 

perlu dilakukan bagi para pengambil kebijakan. 
Selain sebagai bahan evaluasi pada tahun berjalan, Laporan LAKIP ini 

disusun dalam rangka menggambarkan capaian dan  memberikan gambaran 

obyektif tentang kinerja PASKA selama satu semester. Laporan ini juga 
memuat analisis pencapaian, hambatan dan tantangan yang dihadapi PASKA 
selama tahun 2017. Selain itu, diuraikan bagaimana daya serap fisik 

maupun keuangan berdasarkan indikator akuntabilitas kinerja. Capaian 
indicator kinerja ini akan digunakan sebagai salah satu evaluasi ntuk 

kegiatan tahun berikutnya. Dengan demikian diharapkan kinerja pada masa 
yang akan datang akan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari 
aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun 

koordinasi pelaksanaannya.  
LAKIP tahun 2017 yang telah disusun ini tentu belum sepenuhnya 

sempurna, sehingga berbagai kritik yang membangun dan saran yang dapat 
menyempurnakan penulisan dan penyajian laporan akan sangat membantu 
pengungkapan informasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang 

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-
tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam 
proses penyusunan LAKIP tahun 2017. 

 

Jakarta, 5 Januari 2018 
Kepala PASKA, 

 

 
 
Hendarman 
NIP 196106301986031002 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud 
pertanggungjwaban tertulis suatu organisasi instansi kepada pemberi 

wewenang dan mandat. LAKIP memberikan gambaran mengenai tingkat 
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 
mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan media 

akuntabilitas setiap instansi. 

Visi Pusat Analisis dan sinkronisasi Kebijakan (PASKA) adalah 
terwujudnya fasilitasi Mendikbud yang prima melalui sinkronisasi kebijakan 

strategis dan pelibatan publik. Dalam mencapai visi tersebut PASKA memiliki 
3 misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi PASKA yaitu 1) Mewujudkan pelayanan 
yang responsif dan bermutu terhadap arahan dan penugasan lain dari 
Mendikbud; 2) Mewujudkan analisis dan sinkronisasi kebijakan strategis 

Kemendikbud yang selaras; 3) Mengoptimalkan pelibatan publik terkait 
kebijakan Kemendikbud. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, PASKA 

menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai selama tahun 2015-
2019 yaitu terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan. 

LAKIP PASKA Tahun 2017 menyajikan informasi capaian kinerja dari 

program terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan yang 
dijabarkan menjadi kegiatan untuk peningkatan layanan analisis dan 
sinkronisasi kebijakan. Keseluruhan kegiatan tersebut dibiayai dari APBN 

dengan jumlah total Rp 19.556.790.000,00. Realisasi anggaran PASKA pada 
sebesar Rp 18.835.299.603 (31 Desember 2017) sehingga persentase daya 

serap anggaran sebesar 96,31%. 

Hingga 31 Desember 2017, hasil yang telah dicapai berdasarkan IKK yang 
ditetapkan secara fisik antara lain: IKK (1) Jumlah kajian kajian kebijakan 

strategis hasil analisis dan sinkronisasi di lingkungan Unit Utama 
Kemendikbud telah tersusun 7 (tujuh) dokumen (116%) dari 6 dokumen yang 

ditargetkan; (2) Jumlah hasil pengelolaan isu dan masalah strategis 
Kemendikbud beserta masukan dan tindaklanjut penyelesaian telah tersusun 
2 (dua) dokumen dari 2 dokumen yang ditargetkan; (3) menyusun hasil 

pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program 
unggulan Kementerian 2 (dua) dokumen dari 2 dokumen yang ditargetkan.  

Sedangkan kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan antara lain 

perencanaan, pelayanan perkantoran, dan pengelolaan berbagai dokumen 
kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan PASKA. 

Melalui LAKIP tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan 
kinerja kegiatan untuk semester berikutnya sesuai dengan tujuan dan 
sasaran strategis Rencana Strategis PASKA tahun 2015-2019. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. GAMBARAN UMUM 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan 

wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya 

ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pusat Analisis dan 

Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) menyusun LAKIP Tahun 2017 sebagai 

wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

PASKA periode Januari hingga Desember 2017. PASKA yang dibentuk 

pada tanggal 28 Agustus 2015 berdasarkan Permendikbud No 11 tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, memiliki tugas dan fungsi PASKA meliputi: (1) analisis dan 

sinkronisasi kebijakan, (2) pengelolaan isu dan masalah strategis, (3) 

pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kementerian, dan (4) 

fasilitasi kegiatan Mendikbud. Namun dalam implementasinya tugas-

tugas PASKA disesuaikan dengan arahan Mendikbud.  

Laporan ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban program dan 

penggunaan anggaran tahun 2017, dengan penetapan target kinerja dan 

melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai. Diharapkan dari 

laporan ini diperoleh gambaran capaian pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi, serta dapat di gunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis 

dalam rangka meningkatkan kinerja PASKA. Hal ini berkaitan erat dengan 

tujuan dan fungsi utama LAKIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban 

dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja PASKA. 
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B. DASAR HUKUM 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5); 

2. Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang keuangan Negara; 

3. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

4. Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah ; 

5. Peraturan Menpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 

2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemdikbud. 

 

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Sesuai dengan Pasal 767 Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PASKA memiliki tugas 

melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan 

masalah strategis kementerian serta pemantauan dan evaluasi target 

rencana kerja kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

tersebut di atas PASKA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
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1. Pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan; 

2. Pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan Dan 

Kebudayaan; 

3. Pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan; 

4. Fasilitasi kegiatan Menteri; dan 

5. Pelaksanaan administrasi Pusat. 

 

Sesuai dengan Permendikbud No 11 tahun 2015, struktur organisasi 

PASKA terdiri dari tiga bidang, satu Subbagian Tata Usaha, dan satu 

kelompok jabatan Fungsional, yaitu: (1) Bidang Sinkronisasi Kebijakan; 

(2) Bidang Pengelolaan Strategis; (3) Bidang Pemantauan dan Evaluasi 

Kinerja Kementerian; (4) Subbagian Tata Usaha; dan (5) Kelompok 

Jabatan Fungsional.  

Adapun rincian tugas dan fungsi masing-masing bidang, dan subbag 

TU serta kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut: 

1. Bidang Sinkronisasi Kebijakan 

Bidang Sinkronisasi Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan 

analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Bidang sinkronisasi kebijakan menyelenggarakan fungsi: 

(a) Pelaksanaan analisis kebijakan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan; (b) Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan; (c) Penyusunan laporan pelaksanaan 

analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

2. Bidang Pengelolaan Strategis 

Bidang pengelolaan strategis; mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan dan masalah strategis Kementerian dan Kebudayaan. 

Bidang pengelolaan strategis menyelenggarakan fungsi: (a) Penyiapan 
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bahan koordinasi pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan; (b) Penyusunan masukan dan tindak 

lanjut penyelesaian isu dan masalah strategis Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan; dan (c) Penyusunan laporan pengelolaan 

isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

3. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian mempunyai 

tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 

Nasional dan program unggulan Kementerian. 

Bidang Pemantauan dan evaluasi kinerja Kementerian  

menyelenggarakan fungsi: (a) Penyusunan kriteria analisis dan 

mekanisme penilaian dan pelaporan pelaksanaan program Nasional 

dan program unggulan Kementerian; (b) Pengumpulan data dan 

analisis kinerja program Nasional dan program unggulan 

Kementerian; (c) Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program 

nasional dan program unggulan Kementerian; (d) Penyusunan laporan 

capaian kinerja program Nasional dan program unggulan 

Kementerian; dan (e) Penyajian informasi capaian kinerja program 

Nasional dan program unggulan Kementerian. 

4. Subbagian Tata Usaha 

Sub bagian Tata Usaha (Subbag TU) mempunyai tugas melakukan 

urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, 

barang milik Negara, kerumahtanggaan, dan ketatalaksanaan Pusat 

serta fasilitasi kegiatan Menteri.  
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Gambar 1. Struktur Organisasi Paska 

 

D. Permasalahan Utama 

Permasalahan yang dapat mempengaruhi capaian kinerja PASKA tahun 

2017 antara lain: 

1. Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan strategis antar unit kerja. 

Hal ini disebabkan karena kecenderungan unit – unit utama 

melaksanakan kebijakannya masing – masing dan kesibukan unit-unit 

utama dalam pelaksanaan kegiatannya.  Untuk itu diperlukan 

koordinasi yang efektif antar unit utama dengan PASKA sehingga 

terwujud sinkronisasi kebijakan strategis yang optimal. 
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2. Ketergantungan terhadap data dan informasi dari unit kerja yang 

terkait. 

Data dan informasi yang akurat dan tepat waktu dibutuhkan sebagai 

bahan analisis dan sinkronisasi kebijakan strategis, program nasional 

dan program unggulan Kemendikbud. Akan tetapi data dan informasi 

tersebut sering kali bersumber dari unit kerja lain. Oleh sebab itu 

koordinasi antara PASKA dengan unit utama dan satuan kerja terkait 

perlu ditingkatkan.  
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BAB II 

PERJANJIAN KINERJA 

PASKA menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan 

Kinerja tingkat Pusat yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) PASKA dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbud. 

Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja, target 

yang harus dicapai serta anggaran dari program-program yang disusun 

dan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun yakni dari Januari 

sampai Desember 2017.  

Dalam hal ini, KPA PASKA berkomitmen melaksanakan tugas dan 

menyelenggarakan layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan. Sesuai 

fungsinya selaku pimpinan unit kerja yang memiliki beberapa bidang di 

dalamnya, KPA PASKA berkomitmen untuk: (1) menyediakan kajian 

kajian kebijakan strategis hasil analisis dan sinkronisasi di lingkungan 

Unit Utama Kemdikbud; (2) Menyusun hasil pengelolaan isu dan masalah 

strategis Kemdikbud beserta masukan dan tindaklanjut penyelesaian; (3) 

menyusun hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program 

Nasional dan program unggulan Kementerian. 

Rencana Strategis (Renstra) PASKA 2015-2019 telah disusun dan 

disepakati di tingkat pimpinan, maka program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada tahun 2017 ini merupakan rangkaian dari program 

dan kegiatan 5 tahunan. Program yang direncanakan memiliki kontribusi 

terhadap capaian kinerja Eselon I, sedangkan kegiatan akan berimplikasi 

pada pencapaian kinerja Eselon II secara langsung dan secara tidak 

langsung juga berpengaruh kepada Eselon I. Target yang harus di capai 

oleh KPA PASKA dijabarkan dalam sasaran strategis yang tertuang dalam 

Renstra PASKA, yaitu terselenggaranya layanan analsisis dan sinkronisasi 

kebijakan. 

Dalam upaya pencapaian, sasaran strategis tersebut diuraikan ke 

dalam 3 indikator utama. Indikator Kinerja Pertama ditargetkan 6 (enam) 
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buah dokumen, Indikator Kinerja Kedua ditargetkan 2 (dua) buah 

dokumen dan Indikator Kinerja Ketiga ditargetkan 2 (dua) buah dokumen, 

sehingga menghasilkan output sebanyak 10 (sepuluh) buah dokumen. 

Indikator kinerja tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan dari program 

yang dilaksanakan. Indikator kinerja yang ada di dalam perjanjian kinerja 

menunjukan target-target terukur, spesifik, realistis dan relevan.  

Sasaran program PASKA yang tertuang dalam perjanjian kinerja 

tahun 2017 adalah terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi 

kebijakan. Sasaran program tersebut didukung oleh 3 (tiga) Indikator 

Kinerja Utama yaitu: 

1.  Tersedianya kajian kebijakan strategis hasil analisis dan sinkronisasi 

di lingkungan Unit Utama Kemdikbud. Indikator kinerja ini ditargetkan 

akan menghasilkan 6 (enam) dokumen dengan anggaran  sebesar Rp 

8.997.436.000,-. Namun karena terjadi revisi anggaran, maka anggaran 

untuk indikator kinerja ini menjadi Rp. 9.707.422.000,-. Indikator 

kinerja pertama ini dilaksanakan perealisasiannya melalui tahapan 

kegiatan koordinasi kebijakan strategis kementerian, Analisis dan 

sinkrorinisasi Kebijakan kementerian, serta Koordinasi Hasil Analisis 

dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian.  

2. Tersedianya hasil pengelolaan isu dan masalah strategis Kemdikbud 

beserta masukan dan tindak lanjut penyelesaian. Indikator kinerja ini 

ditargetkan akan menghasilkan 2 (dua) dokumen dengan anggaran Rp 

3.735.580.000,-. Namun karena terjadi revisi anggara, maka anggaran 

untuk indikator kinerja ini menjadi Rp 2.370.151.000,-. Indikator 

kinerja kedua ini dilaksanakan perealisasiannya melalui tahapan 

kegiatan koordinasi pengelolaan isu dan masalah strategis 

kementerian, penyelesaian isu dan masalah strategis kementerian, 

serta tindak lanjut penyelesaian isu dan masalah strategis 

kementerian. 

2. Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program 

nasional dan program unggulan Kementerian. Indikator kinerja ini 
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ditargetkan akan menghasilkan 2 (dua) dokumen dengan anggaran Rp 

3.386.235.000,-. Namun karena terjadi revisi anggaran, maka anggaran 

untuk indikator ini menjadi Rp 2.374.323.000,-. Indikator kinerja 

ketiga ini dilaksanakan perealisasiannya melalui tahapan kegiatan 

persiapan pemantauan dan evaluasi  capaian kinerja kementerian, 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja kementerian, 

serta pengelolaan hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja 

kementerian. 

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan merealisasikan 

penetapan/perjanjian kinerja PASKA selama tahun 2017, sehingga 

jumlah total Alokasi Anggaran Kegiatan Peningkatan Layanan Analisis 

dan Sinkronisasi Kebijakan yang semula sebesar Rp. 21.462.000.000,- 

menjadi Rp 19.556.790.000,- dikarenakan adanya efisiensi. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA  

A. Capaian Kinerja  

Sesuai perjanjian kinerja Tahun 2017, PASKA menetapkan satu 

sasaran strategis yaitu terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi 

kebijakan dengan 3 indikator kinerja kegiatan utama yaitu: (1) 

menyediakan kajian kajian kebijakan strategis hasil analisis dan 

sinkronisasi di lingkungan Unit Utama Kemdikbud; (2) menyediakan hasil 

pengelolaan isu dan masalah strategis Kemdikbud beserta masukan dan 

tindaklanjut penyelesaian; (3) menyediakan hasil pemantauan dan 

evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan 

Kementerian. 

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, PASKA 

berupaya semaksimal mungkin membangun koordinasi dan sinergi 

dengan unit lain. Koordinasi dan sinergi antar unit kerja merupakan poin 

penting dalam keberhasilan pencapaian target kinerja PASKA. Salah satu 

upaya untuk mewujudkan koordinasi dan sinergi yang baik dengan unit 

kerja lain adalah melalui forum Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) 

terkait materi/substansi isu – isu strategis pendidikan dan kebudayaan. 

Walaupun dalam perjalanannya PASKA mengalami pemotongan 

anggaran, namun koordinasi dan sinergi antara PASKA dan unit kerja 

lain selalu diupayakan untuk ditingkatkan dengan cara komunikasi yang 

efektif, intensif, transparan dan saling percaya. 

Berikut tingkat ketercapaian 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dari 

sasaran strategis PASKA selama tahun 2017 yang diuraikan berdasarkan 

pengukuran kinerja: 
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Tabel 3.1: Indikator kinerja kegiatan dari sasaran strategis Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan 

 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja (Indikator 

Kinerja Kegiatan)/Output 

TAHUN 2016 TAHUN 2017 

TARGET KETERCAPAIAN TARGET KETERCAPAIAN 

Fisik Fisik % Fisik Fisik % 

Terselenggaranya 

layanan analisis 

dan sinkronisasi 

kebijakan 

1.   Dokumen hasil analisis 

dan sinkronisasi di 
lingkungan Unit Utama 

Kemdikbud 

6 dok 8 dok 133 6 Dok 7 Dok 116 

1. Neraca Pendidikan  

2. Peta Jalan Generasi Emas 

Indonesia 2045 

3. Peta Jalan Gerakan Literasi 

Nasional 

4. Analisis Petunjuk Teknis 

Bantuan & Tunjangan 

5. Analisis Pelimpahan Kewenangan 

Pengelolaan Pendidikan Menengah 

6. Penguatan Pendidikan Karakter 

7. Data & Analisis Pendidikan 2016 

2.   Dokumen pengelolaan isu 

dan masalah strategis 

2 dok 3 dok 150 2 Dok 2 Dok 100 

1. Strategi Komunikasi UN 

2. Revitalisasi Pendidikan Kejuruan 

& Keterampilan 

3.   Dokumen hasil 

pemantauan dan evaluasi 

capaian kinerja program 

nasional dan program 
unggulan Kementerian 

2 dok 4 dok 200 2 Dok 2 Dok 100 

1. Lima Hari Sekolah, PPDB/Zonasi, 

Percepatan Peningkatan 
Persepakbolaan Nasional 

2. Kilasan Kinerja Kemendikbud 
2017 
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1. Indikator 1:  Tersedianya kajian kebijakan strategis hasil analisis dan 

sinkronisasi di lingkungan Unit Utama Kemdikbud.  

Indikator kinerja ini ditargetkan akan menghasilkan 6 (enam) 

dokumen dengan anggaran  awal sebesar Rp 8.998.436.000, namun 

dikarenakan adanya revisi anggaran maka anggaran untuk indikator 1 

menjadi sebesar Rp. 9.707.422.000. Indikator 1 mendukung output  

Rekomendasi Kebijakan dan isu strategis Kemdikbud dan sub output 

Kajian Analisis dan sinkronisasi kebijakan – kebijakan strategis 

kementerian.  

Hingga akhir Desember 2017, Indikator 1 telah menghasilkan 7 

(tujuh) buah dokumen dari 6 (enam) dokumen yang ditargetkan yaitu: 

1. Neraca Pendidikan Daerah (NPD)  

2. Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045 

3. Peta Jalan Gerakan Literasi Nasional 

4. Analisis Petunjuk Teknis Bantuan dan Tunjangan 

5. Analisis Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan 

Menengah 

6. Penguatan Pendidikan Karakter (Peta Jalan & Modul) 

7. Data & Analisis Pendidikan 2016 

Kelebihan capaian tersebut dikarenakan adanya penugasan dari 

Sekretaris Jenderal kepada PASKA untuk menganalisis data yang 

ditampilkan dalam Neraca Pendidikan Daerah. Analisis ini merupakan 

pengolahan data dari NPD keseluruhan secara nasional dengan tujuan 

ingin melihat bagaimana performa pendidikan jika dilihat secara nasional 

dan perbandingan antara tahun 2015 ke 2016.  

Dibandingkan dengan realisasi fisik tahun 2016 (8 dokumen), di 

2017 terjadi penurunan realisasi fisik 1 dokumen (7 dokumen). Hal ini 

disebabkan adanya perbedaan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan 

setiap tahunnya. Meskipun capaian di 2017 telah melebihi target, namun 

pada pelaksanaannya ditemukan hambatan/kendala yaitu: belum 

optimalnya pengumpulan data terkini baik dari lintas unit utama 
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maupun eksternal. Dalam proses pencapaian target pada indikator 1, 

PASKA berusaha secara optimal berkolaborasi dengan berbagai pihak 

terkait baik dengan unit di internal Kemendikbud maupun dengan pihak 

eksternal Kemendikbud (lintas K/L). 

Berikut analisis singkat terkait output yang telah dicapai oleh PASKA 

pada tahun 2017: 

a. Neraca Pendidikan Daerah (NPD)  

NPD merupakan kumpulan informasi terkait pendidikan di daerah yang 

memuat informasi anggaran pendidikan sekaligus potret capaian 

pendidikan di masing-masing daerah. NPD dapat dimanfaatkan oleh 

pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan 

pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan. 

NPD tersebut mendapat respon yang sangat baik dan apresiasi dari 

banyak pihak termasuk dari Kantor Staf Presiden (KSP), karena data-

data pendidikan di daerah dapat diakses dan dibaca dengan mudah. 

PASKA berharap dengan adanya NPD ini, publik dapat terus 

berpartisipasi dan berkolaborasi untuk ikut terlibat dalam 

meningkatkan kualitas serta bisa ikut mendorong perubahan 

pendidikan di daerah ke arah yang lebih baik. Selain itu, diharapkan 

NPD mampu memperkuat kapasitas pengendalian kinerja pelayanan 

publik, seperti pemantauan, evaluasi, penilaian dan pengawasan, 

termasuk pengawasan oleh masyarakat. 

NPD yang sarat data-data pendidikan, akan terasa kurang manfaatnya 

apabila data-data tersebut tidak disampaikan kepada para Kepala 

Daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, 

Kemendikbud melalui PASKA melaksanakan Diskusi Kelompok 

Terpumpun (DKT) “Pemanfaatan Neraca Pendidikan daerah (NPD)” 

guna mencari solusi atas permasalahan pendidikan di daerah.  

Pada kegiatan ini dilibatkan beberapa unsur yaitu: Komisi bidang 

Pendidikan DPRD Provinsi/Kab/Kota, BAPPEDA Provinsi/Kab/Kota, 
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Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota, LPMP/UPT lainnya di Provinsi 

yang dituju, Rektor Universitas yang ada di Provinsi tersebut, Dewan 

Pendidikan Daerah Provinsi/Kab/Kota, Kelompok Kerja Indeks 

Demokrasi Indonesia (IDI), Media Massa cetak/elektronik lokal, satuan 

pendidikan, maupun pegiat pendidikan. 

DKT ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi di daerah 

untuk bersama mencari solusi dan berbagi praktik baik. Banyak 

rekomendasi dan masukan yang dihasilkan dalam kegiatan DKT 

tersebut baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan 

masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan di daerah yang lebih 

baik. Hasil diskusi ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam 

perumusan kebijakan bagi unit utama terkait. Pada tahun 2017, 

PASKA telah melakukan DKT Pemanfaatan NPD kepada para 

pemangku kepentingan di 14 Provinsi dan pengumpulan bahan untuk 

penyusunan NPD tahun 2017. 

Kendala yang dihadapi PASKA adalah dalam proses pengumpulan data 

yang terkini baik dari internal dan eksternal Kemendikbud. Untuk 

mengatasi hal tersebut PASKA meningkatkan koordinasi dan 

komunikasi dengan berbagai unit kerja, terkait pengumpulan data 

pendidikan yang akurat dan tepat waktu. 
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b. Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045 

Dalam rangka menyiapkan bangkitnya generasi emas Indonesia tahun 

2045, diperlukan pembangunan pendidikan dalam perspektif masa 

depan, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, 

maju, mandiri, dan modern, serta meningkatkan harkat dan martabat 

bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan 

kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional 

secara keseluruhan.  

Cita-cita dan impian Indonesia untuk tahun 2045 adalah berdaulat, 

maju, adil dan  makmur.  Untuk itu harus didukung dengan empat 

pilar yang menopangnya, yakni  1) pembangunan SDM dan 

penguasaan Iptek, 2) perkembangan ekonomi berkelanjutan, 3) 

pemerataan pembangunan, dan 4) ketahanan nasional dan tatakelola 

pemerintahan. Untuk itu, dalam pembangunan yang berkelanjutan, 

diperlukan Peta Jalan Generasi Emas 2045  sebagai dokumen rencana 

yang memuat kebijakan  strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian 

kualitas pendidikan tahun 2016 (base line) hingga  tahun 2045 yang 

sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. 

Peta Jalan Generasi Emas 2045 untuk sektor pendidikan ini disusun 

agar dapat menjadi acuan utama dalam penyusunan grand design 

Kemendikbud dalam menyongsong Generasi Emas 2045, sehingga akan 

lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang 

dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan 

waktu realisasinya. Melalui peta jalan ini diharapkan kualitas 

pendidikan nasional memiliki visi yang jauh ke depan agar dapat 

menyamai negara-negara lain yang lebih maju.  

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan Peta Jalan Generasi Emas 

2045 adalah sulitnya mengoptimalkan sinkronisasi dan koordinasi 

dengan seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud. Untuk 

mengatasi hal tersebut, PASKA bersama dengan Staf Ahli Menteri 
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Bidang Inovasi dan Daya Saing serta unit terkait menggunakan buku 

“Menyiapkan Generasi emas 2045: Memori Akhir Jabatan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan 2010 – 2014” sebagai baseline dalam 

penyusunan Peta Jalan Generasi Emas 2045. 

 

 

c. Peta Jalan Gerakan Literasi Nasional 

Gerakan Literasi Nasional merupakan upaya untuk memperkuat 

sinergi antar unit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun 

semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam 

menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia. 

Gerakan ini akan dilaksanakan secara menyeluruh dan serentak, mulai 

dari ranah keluarga sampai ke sekolah dan masyarakat di seluruh 

wilayah Indonesia. 

Meningkatkan literasi bangsa perlu dibingkai dalam sebuah gerakan 

nasional yang terintegrasi, tidak parsial, sendiri-sendiri, atau 

ditentukan oleh kelompok tertentu. Gerakan literasi tidak hanya 

menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua 

pemangku kepentingan termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, 

organisasi sosial, pegiat literasi, orang tua, dan masyarakat. Oleh 

karena itu, pelibatan publik dalam setiap kegiatan literasi menjadi 
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sangat penting untuk memastikan dampak positif dari gerakan 

peningkatan daya saing bangsa.  

Pada peta jalan Gerakan Literasi Nasional memuat sasaran hingga 

tahun 2019 pada komponen sekolah, keluarga dan masyarakat serta 

strategis implementasi melalui Penguatan Kapasitas Fasilitator, 

Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar, Perluasan akses 

sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar, Peningkatan 

pelibatan public, Penguatan tata kelola 

Gerakan Literasi Nasional merupakan salah satu program prioritas 

dalam rangka mendukung arah dan kebijakan pembangunan 

pendidikan dan kebudayaan. GLN dilaksanakan sebagai upaya 

meningkatkan daya saing bangsa melalui penguatan ekosistem 

pendidikan. Hal ini sejalan dengan visi Kemendikbud untuk 

membentuk insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang 

berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong.  

Kendala yang dihadapi antara lain singkatnya waktu dalam 

penyelesaian buku ini. Untuk itu PASKA bersama dengan tim GLN 

menggunakan literatur dan dokumen-dokumen yang sebelumnya telah 

disusun sebagai dasar dalam penyusuan Peta Jalan Gerakan Literasi 

Nasional. 

 



LAKIP PASKA TAHUN 2017  19 
 

d. Analisis Petunjuk Teknis Bantuan dan Tunjangan 

Transfer daerah (DAK Fisik dan Non Fisik) Bidang Pendidikan 

digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan 

urusan wajib daerah sesuai prioritas nasional sebagai upaya 

pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Secara umum tujuan 

kegiatan transfer daerah bidang pendidikan adalah untuk pemenuhan 

perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan yang 

terdiri dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak 

Usia Dini (BOP-PAUD), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan 

Guru, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. 

Analisis Petunjuk Teknis Transfer Daerah Bidang Pendidikan 

dilaksanakan guna mengetahui hambatan dan permasalahan dalam 

implementasi petunjuk teknis di lapangan yang meliputi penyaluran 

dana, pelaksanaan program dan pelaporan.  

Tantangan yang dihadapi dalam penyusunan analisis petunjuk teknis 

bantuan dan tunjangan adalah PASKA dengan belum optimalnya 

koordinasi unit utama terkait antara lain Ditjen PAUD Dikmas, Ditjen 

Dikdasmen, dan Ditjen GTK yang menyelenggarakan berbagai jenis 

bantuan dan penyaluran tunjangan. Untuk mengatasi hal tersebut 

PASKA akan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan unit 

utama terkait. 
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e. Analisis Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan 

Menengah 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pengganti dari 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  

Salah satu perubahan yang penting dari Undang-Undang tersebut 

adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah 

Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota yaitu pada urusan Pendidikan telah terjadi pengalihan  

kewenangan pengelolaan Pendidikan menengah dan Pendidikan 

khusus menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dari 

sebelumnya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dampak 

dari pengalihan kewenangan tersebut adanya pengalihan pegawai, 

sarana dan prasarana dan anggaran Pendidikan menengah dan 

Pendidikan khusus ke provinsi.  

Meskipun pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sudah 

dilakukan secara konkuren antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014, dalam pelaksanaannya, masih mengalami kendala dan 

permasalahan khususnya dalam aspek manajemen terkait pengalihan 

personil, prasarana dan dokumen dari kabupaten/kota ke provinsi. 

Untuk meminimalisir terjadinya kendala dan permasalahan dalam 

implementasinya, PASKA melakukan Analisis Pelimpahan Kewenangan 

Pengelolaan Pendidikan Menengah Sesuai Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014. Analisis tersebut mencakup Manajemen Pendidikan, 

Kurikulum, Akreditasi Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan, Perizinan penyelenggaraan pendidikan,  Bahasa dan 

Sastra.  

Kendala yang dihadapi PASKA dalam menganalisis Pelimpahan 

Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah adalah belum adanya 

pola sinkronisasi dan koordinasi antara Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 dan peraturan lain di bawahnya yaitu Peraturan 
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Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 

tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang 

Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 61 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu PASKA 

bersama dengan Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi, Staf Ahli Menteri 

Bidang Hubungan Pusat Daerah, dan unit terkait berusaha 

berkoordinasi dengan baik dan optimal. 

 

 

f. Penguatan Pendidikan Karakter (Peta Jalan dan Modul) 

Pemerintah sangat berkepentingan dan memiliki perhatian yang sangat 

serius untuk membekali generasi Indonesia menghadapi berbagai 

perubahan dinamis masa depan tersebut. Perhatian tersebut 

dirumuskan melalui pembangunan karakter sebagai “fondasi dan ruh 

utama” penyelenggaraan pendidikan di seluruh tingkat dan jenjang 

pendidikan. Untuk itulah PASKA mendapat tugas untuk menyusun 

Peta Jalan Penguatan Pendidikan Karakter. 

PASKA juga melakukan kajian lanjutan terhadap modul-modul 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) demi menyempurnakan model 
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implementasi PPK melalui kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun 

(DKT) yang melibatkan para pelaku pendidikan dari berbagai kategori 

wilayah Indonesia dengan menghadirkan praktisi pendidikan dan 

akademisi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin memastikan bahwa Gerakan 

PPK mampu diadopsi di seluruh pelosok Indonesia meski berlatar 

belakang kondisi geografis dan kekhasan yang berbeda-beda. 

Dalam rangka mencapai target sebagaimana yang tertuang dalam peta 

jalan Gerakan PPK tahun 2017, PASKA juga mempersiapkan fasilitator 

dari seluruh perwakilan provinsi se-Indonesia. Para fasilitator yang 

dilatihkan tersebut dimaksudkan dapat menambah SDM bagi 

direktorat teknis untuk melatih dan membimbing satuan pendidikan 

yang menjadi target sekolah PPK tahun 2017. Fasilitator yang telah 

lulus tersebut kemudian akan diresmikan menjadi Tim Asistensi PPK di 

daerah yang menjadi penghubung sekaligus pendamping sekolah 

dalam menyelenggarakan PPK.  

Kendala yang dihadapi PASKA dalam penyusunan Peta Jalan 

Penguatan Pendidikan Karakter adalah tantangan dalam berkoordinasi 

dengan berbagai unit, seperti Direktorat Bindikkel, Ditjen Dikdasmen, 

dan Ditjen GTK. Untuk itu PASKA bersama Staf Ahli Bidang 

Pembangunan Karakter bersama unit terkait secara intesif melakukan 

koordinasi dan komunikasi. 
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g. Data & Analisis Pendidikan 2016 

Analisis Data Pendidikan 2016 adalah tindak lanjut dari Neraca 

Pendidikan Daerah (NPD). Analisis ini merupakan pengolahan data dari 

NPD keseluruhan secara nasional. Hasil analisis ini ingin melihat 

bagaimana performa pendidikan jika dilihat secara nasional dan 

perbandingan antara tahun 2015 ke 2016.  

Analisis Data Pendidikan 2016 terdiri dari alokasi anggaran pendidikan 

oleh Kabupaten/Kota di tahun 2016. Kondisi guru di tahun 2016 

meliputi total dan jumlah per jenjang, status kepegawaian, kualifikasi 

guru, rasio antara guru dan siswa dan kualitas guru yang diukur lewat 

Uji Kompetensi Guru (UKG) juga dimasukkan dalam analisis ini. 
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Terkait dengan performa satuan pendidikan, PASKA menyasar jumlah 

sekolah dan ruang kelas, kondisi infrastruktur serta jumlah akreditasi 

secara nasional. Dari performa hasil pendidikan, PASKA juga mencoba 

memasukkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni 

sampai jenjang kabupaten/kota. Performa siswa juga dinilai dari segi 

rata-rata Ujian Nasional dan Indeks Integritas Ujian Nasional sampai 

jenjang kabupaten/kota.  

PASKA juga melakukan uji hubungan antara UN dan IIUN dan UKG 

dan UN dengan melakukan uji statistik regresi sebagai pembuktian ada 

hubungan kualitas karakter dengan kualitas performa siwa (antara UN 

dan IIUN) dan kualitas guru dengan kualitas siswa (UKG dan UN) 

sehingga bisa menjadi bahan masukan untuk kebijakan ke depannya.  

 

 

2. Indikator 2:  Tersedianya hasil pengelolaan isu dan masalah strategis 

Kemdikbud beserta masukan dan tindaklanjut penyelesaian  

Indikator kinerja ini ditargetkan akan menghasilkan 2 (dua) dokumen 

dengan anggaran Rp 3.735.580.000. Namun dikarenakan adanya efisiensi 

maka anggaran untuk indikator 2 menjadi Rp. 2.770.151.000. Indikator 2 

mendukung output  Rekomendasi Kebijakan dan isu strategis Kemdikbud 

dan sub output Kajian pengelolaan isu – isu strategis kementerian. IKU 2 



LAKIP PASKA TAHUN 2017  25 
 

telah menghasilkan 2 (dua) buah dokumen  dari 2 (dua) dokumen yang 

ditergetkan yaitu Komunikasi Ujian Nasional dan Revitalisasi Pendidikan 

Kejuruan dan Keterampilan.  

Meskipun capaian telah sesuai target, namun pada pelaksanaannya 

ditemukan hambatan dalam pengelolaan isu – isu strategis Kementerian. 

Hambatan yang ditemui yaitu isu strategis yang bisa terjadi sewaktu-

waktu dan cenderung harus di selesaikan dengan waktu singkat, 

sehingga menuntut koordinasi antar unit dengan PASKA harus optimal. 

Namun dikarenakan beban kerja unit lain yang cukup tinggi 

menyebabkan kecenderungan koordinasi dalam mengatasi isu dan 

masalah strategis menjadi kurang responsif, informatif, dan koordinatif. 

Untuk itu diperlukan koordinasi yang efektif antar unit utama dengan 

PASKA sehingga terwujud pengelolaan isu-isu strategis kementerian yang 

optimal. 

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dengan realisasi 3 dokumen, 

capaian tahun 2017 mengalami penurunan 1 dokumen. Hal tersebut 

disebabkan adanya perbedaan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan 

setiap tahunnya. 

Berikut penjelasan terkait 2 (dua) dokumen yang telah dihasilkan pada 

Indikator 2 yaitu: 

a. Komunikasi Ujian Nasional 

Salah satu isu strategis yang ditangani PASKA di tahun 2017 adalah 

fokus pada pelaksanaan UN/USBN 2017 (Ujian Nasional dan Ujian 

Sekolah Berstandar Nasional). Khusus untuk UN/USBN 2017, PASKA 

fokus menganalisis komunikasi publik terkait isu pelaksanaan 

UN/USBN 2017. Dalam hal ini, PASKA berkoordinasi dengan Staf 

Khusus Menteri Bidang Komunikasi Publik, Balitbang, Ditjen GTK, 

Dikdasmen, dan BKLM. Kegiatan yang dilakukan PASKA adalah 

Pembuatan strategi komunikasi publik. PASKA membuat 3 versi 

usulan strategi komunikasi publik UN dan USBN, yaitu: 
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 Konsep pelibatan publik untuk gerakan pelaksanaan ujian yang 

jujur. Konsep ini bersifat usulan yang dikonsultasikan dan 

dikoordinasikan dengan Balitbang dan BKLM. Pelaksanaan 

strategi dibagi perbulan, dengan usulan kegiatan dan key points 

yang harus disampaikan kepada publik. 

 Inisiasi Deklarasi Publik “Siap UN Jujur”. salah satu kegiatan 

yang telah dilakukan oleh PASKA adalah menginisasi gerakan UN 

jujur dengan memanfaatkan acara Pesta Pendidikan 2017 di 

Ambon, yang dihadiri oleh banyak pemangku kepentingan dan 

pegiat pendidikan. Gerakan ini diharapkan dapat menjadi gaung 

pelaksanaan ujian yang mengedepankan nilai integritas. Hasil 

dokumentasi dari kegiatan tersebut, telah dikoordinasikan 

publikasinya dengan Balitbang dan BKLM. Mendikbud turut 

mengapresiasi dengan melakukan re-tweet melalui akun 

pribadinya di media sosial twitter. 

 Membuat konsep kunjungan kerja Mendikbud terkait UN. PASKA 

membuat konsep kunjungan kerja Mendikbud dalam rangka 

Ujian Nasional. Konsep utama adalah ujian yang berintegritas di 

daerah 3T/Indonesia Timur/non-perkotaan. PASKA terlibat 

penuh mulai dari level konsep hingga teknis di lapangan. 

Mendikbud melakukan 3 kali kunjungan kerja terkait UN yang 

diinisasi dan dikonsep oleh PASKA:  

1) Kunjungan kerja Mendikbud ke Sekolah UNBK di 

Wakatobi, Ambon (Hari Pertama UN),  

2) Kunjungan kerja Mendikbud ke Percetakan Naskah UN di 

Sidoarjo (pemantauan percetakan),  

3) Kunjungan Kerja Mendikbud ke Kepulauan Aru 

(pemantauan UN SMA). 
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b. Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan 

Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan merupakan salah satu 

program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam 

Nawacita. Oleh karena itu itu, fokus kepada revitalisasi pendidikan 

vokasi sangatlah besar. Di tengah masa Pemerintahan Kabinet 

2015-2019 gebrakan SMK sangat ditunggu oleh rakyat Indonesia. 

Maka dari itu, untuk menjawab tantangan ini, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan mulai membuat naskah akademik peta 

jalan Pendidikan Kejuruan. Pendidikan Kejuruan ini bukan hanya 

fokus kepada SMK tetapi juga tiap lembaga pendidikan yang 

mempunyai program kejuruan. Dengan konsep seperti ini maka 

Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) dan 

Direktorat Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat) 

juga dilibatkan dalam pengembangan pendidikan kejuruan.  

Target kegiatan ini adalah: (a) Pelaksanaan rencana revitalisasi 

Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan dan (b) Integrasi Pendidikan 

Kejuruan dan Keterampilan. Pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan 

Kejuruan dan Keterampilan merupakan implementasi dari 

pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 9/2016 yang meliputi (a) 

pembuatan naskah akademik, (b) penyelarasan kurikulum, (c) 
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peningkatan jumlah dan kompetensi guru dan tenaga 

kependidikan, (d) Peningkatan kerjasama Industri, (e) Peningkatan 

sertifikasi dan akreditasi dan (e) membentuk kerjasama 

pengembangan SMK. Poin 2 sampai 4 dilakukan dengan 

mengintervensi sejumlah 214 SMK Rujukan yang sudah 

dilaunching pada Juni 2017 oleh Ibu Menteri Koordinator 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Selanjutnya PASKA telah mensinkronisasi integrasi Pendidikan 

Kejuruan dan Keterampilan dimana SMK revitalisasi diharapkan 

bisa diintegrasikan dengan pihak lembaga pendidikan SMALB dan 

Kursus. Integrasi ini bisa bersifat resource sharing antara ketiga 

lembaga tersebut maupun penyelarasan kejuruan yang up to date. 

Kemudian 214 SMK rujukan ini akan didampingi oleh pihak 

Perguruan Tinggi untuk bisa mencapai target revitalisasi yang 

direncanakan.  

Selain keempat hal di atas, PASKA juga menyiapkan beberapa hal 

teknis untuk mendukung program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan 

dan Keterampilan seperti membuat rencana integrasi kegiatan 

komunikasi Kemendikbud 2017 agar lebih massif, membuat buku 

profil 125 SMK revitalisasi yang memuat SMK-SMK revitalisasi di 4 

bidang prioritas serta membuat laporan mengenai revitalisasi 

Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan di awal tahun. 
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3. Indikator:  Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja 

program nasional dan program unggulan Kementerian. 

Indikator kinerja ini ditargetkan akan menghasilkan 2 (dua) dokumen 

dengan anggaran Rp 3.386.235.000. Namun dikarenakan adanya efisiensi 

maka anggaran untuk indikator ini menjadi Rp 2.374.323.000,-. Indikator 

3 mendukung output  Rekomendasi Kebijakan dan isu strategis Kemdikbud 

dan sub output Hasil pemantauan dan evaluasi target dan rencana kerja 

kementerian.  

Meskipun capaian telah sesuai target, namun pada pelaksanaannya 

ditemukan hambatan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian 

tahun 2017 yaitu (1)belum optimalnya sinkronisasi kebijakan strategis 

antar unit kerja. Hal ini disebabkan karena kecenderungan unit – unit 

utama melaksanakan kebijakannya masing – masing dan kesibukan unit-

unit utama dalam pelaksanaan kegiatannya. (2) Kesulitan dalam 

mendapatkan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu dari unit 

kerja yang terkait sebagai bahan analisis, evaluasi serta sinkronisasi 

kebijakan strategis, program nasional dan program unggulan 

Kemendikbud. Akan tetapi data dan informasi tersebut sering kali 

bersumber dari unit kerja lain. Untuk itu, dalam pelaksanaan pemantauan 

dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan 

Kementerian tahun 2017, PASKA meningkatkan koordinasi, sinkronisasi 

dan komunikasi dengan unit utama terkait dan melibatkan unit-unit lain 

yang terkait, dan dalam satu kali pelaksanaan Monitoring sekaligus untuk 

memantau implementasi PPDB dan percepatan pembangunan 

persepakbolaan nasional. 

Indikator 3 telah menghasilkan 2 (dua) dokumen, yaitu 
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a. Monitoring Pelaksanaan PPDB, 5 Hari Sekolah, Persiapan Percepatan 

Pembangunan Persepakbolaan Nasional.  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya untuk 

mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh 

anak bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Salah satu upaya dari 

Kemendikbud tersebut adalah dengan menerbitkan Permendikbud 

Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas,  Sekolah Menengah Kejuruan, atau  Bentuk 

Lain yang Sederajat dan Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang 

Hari Sekolah. Kedua kebijakan tersebut akan mulai diterapkan pada 

tahun ajaran 2017/2018.  

Isu PPDB dipilih karena keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Permendikbud) nomor 17 Tahun 2017 yang mengatur 

tentang zonasi dalam penerimaan peserta didik. Di Permendikbud ini, 

jarak peserta didik ke satuan pendidikan juga harus menjadi bahan 

pertimbangan sekolah dalam menerima siswa. Hal ini menyebabkan 

PPDB bukan hanya berfokus pada nilai namun juga jarak siswa ke 

sekolah.  

Selain itu keluarnya Permendikbud nomor 23 tahun 2017 menimbulkan 

polemik di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya 

sekolah yang mengaku belum siap untuk melaksanakan kegiatan 

sekolah menjadi lima hari. Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk 

mengetahui pelaksanaan lima hari sekolah yang ada di lapangan 

sekaligus menggali manfaat serta hambatan yang dialami sekolah. 

Selain dua kebijakan baru tersebut, Kemendikbud mendapat arahan 

dari Presiden Repubik Indonesia untuk ikut terlibat dalam program 

percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. Program ini 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan kecintaan masyarakat 

terhadap sepakbola. Kegiatan pembinaan sepakbola di sekolah yang 
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dapat dijadikan sebagai wahana untuk pembinaan kegiatan kesiswaan 

dalam bidang olahraga sepakbola.  

Isu Sepakbola dipilih terkait dengan arahan Presiden dalam Rapat 

Terbatas yang diadakan di Bulan Januari 2017 yang memerintahkan 

beberapa Kementerian Terkait untuk segera membentuk peta jalan 

dalam pengembangan persepakbolaan nasional. Untuk bisa membuat 

peta jalan yang baik, dibutuhkan data yang tepat sehingga perlu 

dilakukan evaluais terkait dengan pelaksanaan sepak bola saat ini. 

Monitoring ini dilakukan dengan melakukan survey pada 61 sekolah di 

21 Kabupaten yang terdiri dari 21 jenjang SD, jenjang SMP dan 19 

jenjang SMA. 

Hasil dari kegiatan ini adalah satu dokumen hasil monitoring dan 

evaluasi yang memuat ketiga isu di atas. Temuan penting dari hasil 

monitoring dan evaluasi ini adalah sebagai berikut  

 PPDB : mayoritas sekolah sudah memahami Permendikbud 17/2017 

mengenai sistem zonasi, namun hanya 60% sekolah yang 

melaksanakan PPDB sesuai dengan Permendikbud tersebut. 

Ketidaksesuaian biasa terjadi pada kuota zonasi dimana mayoritas 

masih menerima dari nilai UN dibandingkan jarak rumah ke sekolah. 

 5 hari sekolah : mayoritas sekolah sudah memahami Permendikbud 

23/2017 sebagai dasar pelaksanaan lima hari sekolah, namun hanya 

15% sekolah yang dijadikan sample yang sudah melaksanakan hal 

tersebut. Isu sarana dan prasarana yang kurang lengkap menjadi 

hambatan bagi mayoritas sekolah dalam melaksanakan peraturan 

ini. Walau syarat 5 hari sekolah tidak menjadi syarat utama dalam 

menjalankan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) karena mayoritas 

sekolah sudah melakukan PPK (92% dari total sekolah) terlepas dari 

apakah mereka sudah menerapkan 5 hari sekolah atau belum. 

 Persiapan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional: 

Pembinaan sepak bola masih banyak dilakukan oleh sekolah 

walaupun mayoritas berada pada kegiatan ekstrakurikuler. Bagi 
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sekolah sarana prasarana menjadi hambatan dalam pembinaan 

sepakbola dan hal ini terjadi bagi sekolah yang sudah melakukan 

pembinaan sepak bola maupun yang belum. 

 

 

b. Buku Kilasan Kemendikbud 2017 

Buku Kilasan Kinerja 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menampilkan  secara sekilas kinerja seluruh Unit Utama selama satu 

tahun periode November 2016 hingga November 2017. Buku ini 

menghadirkan sudut pandang baru dalam informasi, sekaligus menjadi 

bahan refleksi atas perjalanan kebijakan pendidikan dan kebudayaan 

Indonesia selama tahun 2017. 

Sebagai unit yang menangani isu strategis dan kebutuhan pengawalan 

Mendikbud, diperlukan satu buku yang merangkum apa yang sudah 

dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 

2017. Buku ini sebagai dokumen yang menunjukkan performa 

Kemendikbud 2017, baik dalam bidang prioritas maupun dalam 

program rutin Kementerian dalam pendidikan dan kebudayaan. Buku 

ini selain menjadi rangkuman juga merupakan iktikad baik dari 

Kemendikbud untuk bisa transparan dan mengajak stakeholder 

pendidikan lain untuk bisa mengawasi dan terlibat dalam pendidikan 

Tahun ini, Buku Kilasan Kinerja 2017 Kemendikbud membawa tema 

“Memeratakan Pendidikan Berkualitas, Mewujudkan Insan Berkarakter, 
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dan Memajukan Kebudayaan” yang terbagi ke dalam 3 bagian besar 

yaitu (1) Program Prioritas Kemendikbud, (2) Perluasan Akses, 

Peningkatan Akses (3) Tata Kelola Pendidikan yang Berintegritas.  

Buku Kilasan 2017 ini juga dilengkapi satu lembar poster yang 

merangkum apa yang dilakukan Kemendikbud selama tiga tahun yaitu 

dari tahun 2015 – 2017. Hanya saja fokus poster ini hanya pada tema 

(1) Program Indonesia Pintar (2) Pendidikan Karakter (3) Revitalisasi 

Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan (4) Ujian Nasional (5) Sarana 

dan Prasarana dan (6) Pemajuan Kebudayaan. Buku Kilasan 2017 ini 

resmi diterbitkan ke public pada Taklimat Mendikbud dengan Media 

Pers pada 19 Desember 2017. 
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B. Realisasi ANGGARAN 

Anggaran Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan tahun 2017 sesuai 

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebesar Rp 21.462.000.000 dan 

mengalami 6 (enam) kali revisi sehingga Anggaran Pusat Analisis dan 

Sinkronisasi Kebijakan tahun 2017 menjadi Rp 19.556.790.000.  

Dari pagu anggaran Rp 19.556.790.000 yang dianggarkan untuk 

mencapai target yang ditetapkan  berhasil terserap pada tahun 2017 

sebesar Rp 18.835.299.603 (31 Des 2017) sehingga persentase daya serap 

anggaran sebesar 96,31%. 

Berikut realisasi kinerja keuangan pada 3 (tiga) indikator utama di 

Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan yang digunakan dalam 

pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan aplikasi 

SIMKEU dari biro Keuangan pada tahun 2017. 

 

Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja 
(Indikator Kinerja 

Kegiatan)/Output 

Tahun 2016 Tahun 2017 

Target Ketercapaian Target Ketercapaian 

Anggaran Anggaran % 
Anggaran 

Awal 

Anggaran 

Revisi 
Anggaran % 

Terselenggaranya 

layanan analisis 
dan sinkronisasi 
kebijakan 

1.   Dokumen hasil 
analisis dan 

sinkronisasi di 
lingkungan Unit 

Utama Kemdikbud 

 10,485,058,000   10,474,682,405  99,90  8,997,436,000   9,707,422,000  9,490,544,313 97,77 

2.   Dokumen 

pengelolaan isu 
dan masalah 

strategis 

   3,288,760,000     3,285,524,192  99,90  3,735,580,000   2,770,151,000  2,629,524,104   94,92 

3.   Dokumen hasil 
pemantauan dan 

evaluasi capaian 
kinerja program 

nasional dan 
program unggulan 

Kementerian 

   4,000,816,000  3,991,506,900.0  99,77  3,386,235,000   2,374,323,000  2,090,006,397   88,03 

 

1. Jumlah dokumen kajian kebijakan strategis hasil analisis dan 

sinkronisasi di lingkungan Unit Utama Kemdikbud, dari pagu anggaran 

sebesar Rp. 9.707.422.000 telah terealisasi sebesar Rp. 9.490.544.313 

dengan persentase sebesar 97,77%, indikator kinerja kegiatan ini 
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menghasilkan 7 (tujuh) output dokumen hasil analisis dan sinkronisasi 

di lingkungan Unit Utama Kemdikbud.  

2. Jumlah dokumen hasil pengelolaan isu dan masalah strategis 

Kemdikbud beserta masukan dan tindaklanjut penyelesaian, dari pagu 

anggaran sebesar Rp. 2.770.151.000 telah terealisasi sebesar Rp. 

2.629.524.104 dengan persentase sebesar 94,92%. indikator kinerja 

kegiatan ini menghasilkan 2 (dua) output dokumen hasil pengelolaan 

isu dan masalah strategis Kemdikbud.  

3. Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja 

program nasional dan program unggulan Kementerian, dari pagu 

anggaran sebesar Rp. 2.374.323.000 telah terealisasi sebesar 

Rp.2.090.006.397 dengan persentase sebesar 88,03 %. indikator 

kinerja kegiatan ini menghasilkan 2 (dua) output dokumen hasil 

pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan 

program unggulan Kementerian.  

 

 

Gambar 6: Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja  

 

BELANJA PEGWAI 
1.065.930.000; 5,45%

BELANJA MODAL 
600.000.000;  3,01%

BELANJA BARANG 
17.890.860.000; 91,48%

Anggaran Perjenis Belanja

 BELANJA PEGWAI

 BELANJA MODAL

 BELANJA BARANG
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Hambatan yang mempengaruhi ketercapaian realisasi anggaran (daya serap) 

adalah disebabkan pengadaan yang tidak bisa dilaksanakan karena waktu 

yang tidak mencukupi. Langkah antisipasi ke depan agar target anggaran 

dapat terealisasi adalah melakukan evaluasi adalah mengevaluasi 

penyelesaian pekerjaan sekaligus mengevaluasi proses pengadaan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan 

evaluasi kegiatan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Dokumen kajian kebijakan strategis hasil analisis dan sinkronisasi di 

lingkungan Unit Utama Kemdikbud telah selesai 7 (tujuh) dokumen 

dari 6 (enam) dokumen yang ditargetkan; 

2. Dokumen hasil pengelolaan isu dan masalah strategis Kemdikbud 

beserta masukan dan tindaklanjut penyelesaian telah selesai 2 (dua) 

dokumen dari 2 (dua) dokumen yang ditargetkan; 

3. Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program 

nasional dan program unggulan Kementerian telah selesai 2 (dua) 

dokumen dari 2 (dua) dokumen yang ditargetkan; 

4. Realisasi anggaran PASKA pada tahun 2017 sebesar Rp 

18.835.299.603 dari pagu Rp 19.556.790.000 atau sebesar 96,31%  

 

B. REKOMENDASI 

Beberapa saran dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan analisis di 

atas antara lain: 

1. Merancang dan menetapkan rencana kerja dengan memperhatikan 

isu-isu strategis dengan memperhatikan aspek kesiapan anggaran, 

dan ketersediaan SDM. 

2. Mencermati evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 

2107, untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada 

tahun 2018. 

3. Penambahan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan 

tugas dan fungsi Paska untuk meningkatkan kinerja PASKA. 
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4. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia yang ada dengan 

meningkatkan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan dan 

capacity building. 

  



LAKIP PASKA TAHUN 2017  39 
 

Lampiran 

Tabel 1: Perjanjian Kinerja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan 

Tahun 2017 

SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET 

 

ANGGARAN 

 

Terselenggaranya 

layanan analisis 

dan sinkronisasi 

kebijakan 

1. Dokumen hasil analisis 

dan sinkronisasi di 

lingkungan Unit Utama 

Kemdikbud 

6 dok 

 

8.997.000.000 

2. Dokumen pengelolaan isu 

dan masalah strategis 

2 dok 3.735.580.000 

3. Dokumen hasil 

pemantauan dan evaluasi 

capaian kinerja program 

nasional dan program 

unggulan Kementerian 

2 dok 3.386.235.000 
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Tabel 2. Realisasi Anggaran DIPA Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja (Indikator Kinerja 

Kegiatan)/Output 

TARGET Anggaran (dalam ribuan Rupiah) 

Fisik Anggaran Fisik % Realisasi % 

Terselenggaranya 

layanan analisis 

dan sinkronisasi 

kebijakan 

1. Jumlah dokumen hasil analisis dan 

sinkronisasi kebijakan Kemendikbud 

Output: Rekomendasi Kebijakan dan isu 

strategis Kemdikbud 

Sub Output: 

Kajian Analisis dan sinkronisasi kebijakan – 

kebijakan strategis kementerian 

menghasilkan dokumen: 

1. Neraca Pendidikan Daerah 

2. Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045 

3. Peta Jalan Gerakan Literasi Nasional 

4. Analisis Petunjuk Teknis Transfer Daerah 

Bidang Pendidikan 

5. Analisis Pelimpahan Kewenangan 

Pengelolaan Pendidikan Menengah 

6. Penguatan Pendidikan Karakter (Peta 

Jalan & Modul) 

7. Data & Analisis Pendidikan 2016 

6 dok 9.721.111.000 7 dok 116 9.490.544.313 97,77 

2. Jumlah dokumen pengelolaan isu dan 

masalah  strategis Kemendikbud 

Output Rekomendasi Kebijakan dan isu 

strategis Kemdikbud 

2 dok 2.785.412.000 2 dok 100 2.629.524.104 94,92 



LAKIP PASKA TAHUN 2017  41 
 

 

 

 

 

Sub Output: 

Kajian pengelolaan isu – isu strategis 

kementerian 

Dokumen pengelolaan isu dan masalah 

strategis dalam proses penyelesaian 

a. Strategi Komunikasi UN 

b. Revitalisasi Pendidikan Kejuruan & 

Keterampilan  

3. Jumlah dokumen hasil pemantauan dan 

evaluasi program nasional dan program 

unggulan Kemendikbud 

Output Rekomendasi Kebijakan dan isu 

strategis Kemdikbud 

Sub Output : kajian hasil pemantauan dan 

evaluasi program nasional dan program 

unggulan Kemendikbud 

a. Lima Hari Sekolah, PPDB/Zonasi, 

Percepatan Peningkatan 

Persepakbolaan Nasional 

b. Kilasan Kinerja Kemendikbud 2017 

2 dok 2.345.373.000 2 dok 100 2.090.006.397 88,03 
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GRAFIK PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2017 

 

 

 






