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KATA PENGANTAR 

Rencana Strategis Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) 2015 – 2019 merupakan 

turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 2015 – 2019, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 2015 – 2019. 

PASKA merupakan unit yang dibentuk sebagai salah satu upaya peningkatan mutu sinkronisasi 

kebijakan dan pengelolaan isu strategis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dalam menindaklanjuti perubahan kondisi dan anggaran yang terjadi di PASKA diperlukan revisi 

Renstra PASKA sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terukur, 

terarah, dan berkualitas. Renstra ini juga sebagai dasar penyusunan danpenetapan Rencana Kerja 

Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), 

pelaksanaan Rencana Program Kerja Tahunan, serta Pemantauan dan Evaluasi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Kementerian yang mendapat amanah 
serta tanggung jawab untuk mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional, serta 
memajukan kebudayaan nasional Indonesia sesuai amanah Pasal 31 dan 32 Undang- Undang 
Dasar (UUD) Tahun 1945.  Tema pembangunan pendidikan jangka panjang mengacu pada 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Penyelarasan tema dan fokus pembangunan pendidikan tiap 
tahap kemudian dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka 
Panjang (RPPNJP) 2005 – 2025. Dalam perencanaan jangka panjang tersebut, masih 
dimungkinkan adanya penyesuaian atau perbaikan tema sesuai dengan kondisi terkini melalui 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tiap periode pemerintahan, serta 
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian yang ditugaskan.  

RPJMN 2015 – 2019 telah menetapkan sembilan agenda prioritas yang dikenal sebagai 
Nawacita, dan diantaranya terkait dengan bidang pendidikan dan kebudayaan antara lain 
sebagai berikut: (1) membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, 
dan terpercaya; (2) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (3) meningkatkan 
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga  bangsa Indonesia bisa 
maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (4) melakukan revolusi karakter 
bangsa; dan (5) memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 
Berpedoman pada RPJMN 2015-2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) telah menyusun Renstra Kemendikbud 2015 – 2019 yang telah ditetapkan 
melalui Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015. Kemendikbud menetapkan Visi Kemendikbud 
2015 – 2019 yaitu “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang 
Berkarakter dengan dilandasi Semangat Gotong Royong” dan dijabarkan ke dalam 5 misi 
yaitu: 1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat; 2) Mewujudkan Akses 
yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan; 3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;                    
4) Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa; dan 5) Mewujudkan 
Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik. 

Selanjutnya dengan mengacu pada visi dan misi Kemendikbud, dan merujuk pada 
Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja, dan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka PASKA telah menyusun Rencana Strategis 
untuk periode 2015 – 2019. 

Setelah dua tahun terbentuk, PASKA melakukan evaluasi terhadap perubahan kondisi, 
tantangan, anggaran dan target kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diperlukan 
Revisi  Renstra untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan PASKA sebagai dasar 
penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), pelaksanaan Rencana Program Kerja Tahunan, 
serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja. 
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B. Landasan Hukum 

Renstra ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang 
meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2005-2025;  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan;  

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 

2015—2019;  

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan; 

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 

2014—2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 83/P Tahun 2016 

tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019; 

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman 

penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 

2015 - 2019;  

13. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja; 

14. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan; 

15. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

C. Paradigma Kebijakan Strategis Pendidikan dan Kebudayaan 

Renstra PASKA 2015—2019 disusun berdasarkan beberapa paradigma, untuk mewujudkan 
PASKA yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perincian paradigma itu adalah sebagai 
berikut:  
1. Profesional, memiliki kapabilitas, kompetensi dan integritas; 

2. Respon Cepat, bekerja dengan inisiatif, kreatif, inovatif, dan tepat dalam merespon setiap 

isu dan permasalahan strategis; 

3. Satuan Penghubung, koordinasi dan inisiasi kerjasama dengan unit lainnya dalam 

memastikan program-program strategis Kemendikbud dapat terimplementasi secara 

berkualitas; 

4. Wadah pemikir, memberikan masukan yang akurat berdasarkan telaah, pengumpulan data, 

analisis, dan studi literatur, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan 

strategis Kemendikbud; 

5. Akuntabilitas, menjelaskan rencana kerja prosedur dan mekanisme kerja, dengan sistem 

pertanggung jawaban yang jelas serta pemberlakuan sistem pemberian ganjaran dan sanksi 

yang konsisten; 



 

(enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu 

5
 

5
 

 

RENSTRA PASKA 2015 – 2019 (REVISI I) 

     5 

  

6. Efektif dan efisien, suatu proses dan pengorganisasiannya memaksimalkan anggaran untuk 

menghasilkan keluaran yang optimal; 

7. Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat, fokus pada peningkatan pemberdayaan 

masyarakat dan mengakomodasi kontrol sosial masyarakat, serta keterlibatan setiap warga 

negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan, baik secara langsung maupun melalui 

institusi yang mewakili kepentingannya. 

 

D. Kondisi Umum PASKA 

PASKA terbentuk karena adanya kebutuhan untuk mendorong serta meningkatkan capaian 

program-program prioritas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai 

target dengan lebih cepat, terukur, dan berkualitas. PASKA merupakan unsur pendukung tugas 

Kemendikbud di bidang analisis dan sinkronisasi kebijakan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, 

PASKA berkoordinasi dan bekerjasama dengan satuan kerja pada unit-unit utama di 

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

 

Pembentukan PASKA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

yang tugasnya diatur dalam pasal 766 yaitu melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan, 

pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian, serta pemantauan dan evaluasi target 

rencana kerja kementerian. Berdasarkan tugas tersebut, PASKA menjalankan 5 (lima) fungsi, 

yaitu: 1) pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kemendikbud; 2) pengelolaan isu 

dan masalah strategis Kemendikbud; 3) pemantauan dan evaluasi target rencana kerja 

Kemendikbud; 4) fasilitasi kegiatan Mendikbud; dan 5) pelaksanaan administrasi Pusat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Lingkup Tugas PASKA 

 



 

(enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu 

6
 

6
 

 

RENSTRA PASKA 2015 – 2019 (REVISI I) 

     6 

  

Lingkup tugas unit PASKA seperti yang terlihat pada Gambar 1.1, PASKA sebagai Penghubung, 

bertugas untuk memastikan program-program prioritas Kemendikbud maupun 

ide/terobosan/arahan baru yang muncul dari Mendikbud tersampaikan kepada unit – unit 

utama sehingga dapat terimplementasi secara berkualitas. Sebagai unit respon cepat, 

mendukung tugas dan kebutuhan yang bersifat insidental dari Mendikbud. Sebagai Wadah 

Pemikir, memberikan masukan yang akurat berdasarkan riset, pengumpulan data, analisis, 

dan studi literatur, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan strategis 

Kemendikbud maupun ide/terobosan/arahan baru dari Mendikbud. Sedangkan hubungan 

kerja antara PASKA dengan Mendikbud, eselon 1, eselon 2 dan pemangku kepentingan lainnya 

ditunjukkan sebagaimana Gambar 1.2. 

 

 

 
 

 
Gambar 1.2 Alur Kerja PASKA 

 

 

Dapat dilihat pada gambar 1.2, PASKA sebagai unit Eselon II yang berada di bawah Sekretariat 

Jenderal mempunyai keunikan dibanding unit Eselon II yang lain karena PASKA bertanggung 

jawab langsung kepada Mendikbud  melalui Sekretaris Jenderal dan memiliki posisi strategis 

untuk bersinergi dan bekerjasama dengan  unit – unit utama Kemendikbud maupun pihak-

pihak lain dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Mendikbud melalui 

Sekretaris Jenderal. 

 

E. Potensi dan Permasalahan  

Sebagai penguat perencanaan ke depan, PASKA perlu mengidentifikasi faktor – faktor yang 
menjadi potensi maupun tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. 

1. Analisis Lingkungan Strategis   

Beberapa hal yang dapat dipetakan menjadi potensi atau faktor yang mendukung tugas dan 

fungsi PASKA antara lain: (1) PASKA merupakan satuan kerja yang mempunyai akses 

koordinasi dan posisi strategis dalam mengerjakan tugas yang mendukung Mendikbud;   

(2) Komposisi pegawai yang berusia relatif muda, energik serta memiliki kompetensi  

akademis  untuk menunjang  tugas  dan  fungsi  PASKA;  (3)  Kemampuan staf yang baik di 
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bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga tugas dapat diselesaikan dengan lebih 

cepat, terukur, dan berkualitas; dan (4) Dukungan fasilitas yang memadai untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi. 

2. Permasalahan dan Tantangan 

a. Permasalahan 

Selain faktor pendukung di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh 

PASKA, antara lain:  

1) Berdasarkan analisis perhitungan beban kerja dan peta jabatan yang telah 

dilakukan, PASKA membutuhkan 51 orang PNS. Sedangkan saat ini PNS PASKA 

sebanyak 17 orang. Kurangnya jumlah PNS menghambat PASKA untuk memenuhi 

beban pekerjaan yang diemban. Penambahan pegawai dengan kompetensi di 

bidang analisis, penyusun kebijakan, sinkronisasi kebijakan, monitoring dan 

evaluasi, keuangan, perencanaan, teknologi informasi, dan tatalaksana sangat 

diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PASKA. 

2) Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan strategis antar unit kerja. 

Hal ini disebabkan karena kecenderungan birokrasi saat ini masih kurang 

responsif, informatif, koordinatif dan efisien antar unit utama dengan PASKA. Untuk 

itu diperlukan koordinasi yang efektif antar unit utama dengan PASKA sehingga 

terwujud sinkronisasi kebijakan strategis yang optimal. 

3) 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 tetapi data dan informasi tersebut masih bersumber dari unit kerja 

lain. Oleh sebab itu koordinasi antara PASKA dengan unit utama dan satuan kerja 

terkait perlu ditingkatkan.  

b. Tantangan 

Berdasarkan pemetaan permasalahan yang terjadi, maka tantangan yang dihadapi 

antara lain:  

1) Pemenuhan kebutuhan pegawai PASKA sesuai analisis perhitungan beban kerja dan 

peta jabatan 

Dengan kondisi jumlah pegawai PASKA yang belum memadai dan belum sesuai 

dengan peta jabatan menuntut PASKA untuk mengoptimalkan semua potensi SDM 

yang dimiliki. 

2) Peningkatan kompetensi pegawai 

Dengan kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi di bidang analisis, penyusun 

kebijakan, sinkronisasi kebijakan, monitoring dan evaluasi, keuangan, perencanaan, 

teknologi informasi, dan tatalaksana, menuntut PASKA untuk dapat meningkatkan 

kompetensi pegawainya dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Untuk itu 

diperlukan usaha konkrit untuk meningkatkan kompetensi serta keterampilan 

pegawai antara lain melalui diklat fungsional yang relevan dengan jabatan, 

pelatihan, seminar, magang, dan studi banding. 

3) Membangun budaya kerja yang sehat dan berorientasi terhadap mutu di lingkungan 

birokrasi 

Dibutuhkan langkah strategis sebagai upaya pembentukan sikap dan perilaku kerja 

yang handal dan sehat berdasarkan visi, misi, dan tata nilai guna menghadapi 

tantangan yang terjadi. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kinerja dan 

mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien melalui perubahan sikap dan 

perilaku yang jujur, disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan produktif. 
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4) Membangun koordinasi dan sinergi dengan unit kerja lainnya 

Koordinasi dan sinergi antar unit kerja merupakan poin penting di dalam organisasi. 

Koordinasi dan sinergi antara PASKA dan unit kerja lain dapat ditingkatkan dengan 

cara komunikasi yang efektif, intensif, transparan dan saling percaya. 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 

5) Memenuhi tugas-tugas yang diberikan dari Mendikbud dan Sekretaris Jenderal  

PASKA sebagai wadah pemikir, satuan penghubung, dan respon cepat akan 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Mendikbud dan Sekretaris Jenderal 

terkait analisis dan sinkronisasi kebijakan, penanganan isu dan masalah strategis, 

serta monitoring dan evaluasi rencana target kerja Kemendikbud. Selain itu PASKA 

juga akan memfasilitasi masukan/ide baru/arahan dari Mendikbud terkait program 

nasional dan unggulan yang akan mendukung ketercapaian tujuan nasional 

Kemendikbud. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

(enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu 

9
 

9
 

 

RENSTRA PASKA 2015 – 2019 (REVISI I) 

     9 

  

BAB II 

VISI, MISI, DAN TUJUAN 

PUSAT ANALISIS DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN 
 

Untuk menyusun kerangka kerja yang sesuai dengan harapan terbentuknya PASKA dan 

berdasarkan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kemendikbud, serta mengacu pada Visi dan Misi Sekretariat Jenderal, maka PASKA merumuskan 

Visi dan Misi sebagai berikut: 

A. Visi 

PASKA sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan perlu menyelaraskan visinya dengan visi Sekretariat Jenderal, 

maka visi dari PASKA adalah:  

 

“ Terwujudnya fasilitasi Mendikbud yang prima melalui sinkronisasi 

kebijakan strategis dan pelibatan publik “ 

 

Visi di atas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh PASKA, dengan 
mempertimbangkan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan 
pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan perencanaan untuk masa yang akan 
datang.  
Rumusan dari Visi PASKA di atas adalah sebagai berikut: 

1. Memfasilitasi Mendikbud yang Prima dimaksudkan untuk merespon cepat arahan 
Mendikbud terkait penyediaan bahan-bahan rapat dan pelaksanaan kegiatan strategis 
Kemendikbud. Layanan prima dapat diartikan sebagai pelayanan yang cepat, tepat, aman, 
dan akuntabel, yang dapat dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan dan kepuasan 
pemangku kepentingan yang menerima layanan tersebut.  
 

2. Sinkronisasi adalah penyelarasan berbagai kebijakan Strategis Kemendikbud baik yang 
telah ada maupun yang sedang disusun. Pengertian kebijakan strategis adalah kebijakan-
kebijakan yang merupakan prioritas Kemendikbud. Proses sinkronisasi bertujuan untuk 
melihat adanya keselarasan antara kebijakan yang satu dan lainnya, proses ini dapat 
dilakukan baik secara vertikal dengan peraturan di atasnya maupun secara horizontal 
dengan yang setara. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur 
tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer) dan saling terkait. Dengan demikian 
diharapkan kebijakan strategis Kemendikbud akan bersifat tepat guna, tepat sasaran, tepat 
waktu dapat bermanfaat sesuai dengan sasaran, serta dapat diimplementasikan dengan 
baik oleh unit-unit terkait dalam rangka peningkatan kinerja Kemendikbud.  

  
3. Pelibatan publik diartikan menempatkan atau mendudukan masyarakat sebagai pelaku 

utama pembangunan pendidikan untuk mendapatkan masukan dalam pengambilan 
keputusan, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. 
Pelibatan publik dapat dilakukan dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan 
berbasis data, riset, dan bukti lapangan, serta membantu penguatan kapasitas tata kelola 
pada birokrasi di daerah.  
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4. Ketiga hal tersebut bermuara pada tercapainya visi Sekretariat Jenderal yaitu Terwujudnya 
Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Efektif, Efisien, Transparan, dan 
Akuntabel dengan Penguatan Pelibatan Publik Berlandaskan Gotong Royong  

B. Misi 

Untuk mewujudkan visi dimaksud, PASKA menjalankan 3 (tiga) misi sebagai berikut: 

1. Mewujudkan pelayanan yang responsif dan bermutu terhadap arahan dan penugasan dari 

Mendikbud 

2. Mewujudkan analisis dan sinkronisasi Kebijakan Strategis Kemendikbud yang selaras 

3. Mengoptimalkan pelibatan publik terkait kebijakan Kemendikbud. 

Misi Renstra PASKA 2015—2019 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mewujudkan pelayanan yang responsif dan bermutu terhadap arahan dan penugasan dari 
Mendikbud melalui respon cepat dan tepat terhadap arahan Mendikbud terkait penyediaan 
bahan-bahan rapat dan pelaksanaan kegiatan strategis dengan cepat, tepat, aman, dan 
akuntabel, yang dapat dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pemangku 
kepentingan yang menerima layanan Kemendikbud. 

2. Mewujudkan analisis dan sinkronisasi Kebijakan Strategis Kemendikbud yang selaras 

melalui penyamaan paradigma, persepsi, dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian visi 

PASKA dan Kemendikbud. 

3. Mengoptimalkan pelibatan publik terkait kebijakan Kemendikbud melalui perolehan data, 

informasi dan aspirasi dari praktisi pendidikan, akademisi, dan pemangku kepentingan 

lainnya.  

C. Tujuan Strategis 

Visi dan Misi PASKA dijabarkan dalam langkah-langkah operasional yang lebih terarah dalam 

beberapa tujuan strategis sebagai berikut:  

KODE TUJUAN STRATEGIS 

T1 
Pengkajian dan Penyelarasan kebijakan strategis Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan secara mendalam dan proporsional 

T2 
Pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan dengan cepat, tepat, dan akurat 

T3 

Penyajian informasi capaian kinerja program nasional dan program 

unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang valid, akuntabel 

dan transparan 

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode 

2015-2019: 

1. Tujuan Strategis 1: Pengkajian kebijakan strategis Kemendikbud secara mendalam 

bertujuan untuk menghasilkan kajian yang dapat dijadikan sebagai bahan 

koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana program Kemendikbud. 

Penyelarasan kebijakan strategis Kemendikbud secara proporsional bertujuan agar 

kebijakan yang diimplementasikan oleh unit utama selaras dengan kebijakan 

strategis Kemendikbud. 

2. Tujuan Strategis 2: Pengelolaan isu dan masalah strategis Kemendikbud dengan 

cepat, tepat, dan akurat bertujuan untuk mengelola isu dan masalah strategis, serta 
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memberikan masukan dan tindak lanjut penyelesaiannya di lingkungan 

Kemendikbud. 

3. Tujuan Strategis 3: Penyajian informasi capaian kinerja program nasional dan 

program unggulan Kemendikbud yang valid, akuntabel, dan transparan bertujuan 

untuk memberikan informasi ketercapaian kinerja program nasional dan unggulan 

Kemendikbud, yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam perencanaan dan 
penentuan strategi peningkatan kualitas pelaksanaan program tahun berikutnya. 

D. Sasaran Strategis PASKA 

Untuk mewujudkan tujuan strategis dalam sinkronisasi kebijakan dan pengelolaan isu 

strategis, dapat dicirikan dengan tercapainya indikator-indikator kinerja sasaran strategis 

seperti pada tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1  

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

 

KODE SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA  

SASARAN STRATEGIS 

SS.1 

 

Terselenggaranya layanan 

analisis dan sinkronisasi 

kebijakan 

Tersedianya kajian kebijakan strategis hasil 

analisis dan sinkronisasi di lingkungan unit utama 

Kemendikbud. 

Tersedianya hasil pengelolaan isu dan masalah 

strategis Kemendikbud beserta masukan dan 

tindak lanjut penyelesaian. 

Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi 

capaian kinerja program nasional dan program 

unggulan Kemendikbud 

 

E. Tata Nilai 

Sebagai unit baru, PASKA mempunyai tata nilai sebagai berikut: 

1.  

rima, mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, dan berkulitas serta 

melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati. 

2. 

ntisipatif, cepat tanggap dalam menganalisis hal-hal yang sedang dan akan 

terjadi.  

3. 

inergi, mampu bekerjasama dengan semua pihak. 

4. 

reatif, berpikir dan bekerja secara cerdas untuk mendapatkan hasil yang 

tepat dan bermanfaat. 

5. 

manah, jujur, dapat dipercaya dan mampu memberikan hasil yang maksimal. 

 

P 

A
P 
S 
K 
A 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS,  

KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 
 

A. Arah Kebijakan dan Strategi SETJEN 

Arah Kebijakan Sekretariat Jenderal 2015—2019 disusun sebagai implementasi dari strategi 

program yang ditetapkan untuk mendukung tujuan peningkatan tata kelola pendidikan dan 

kebudayaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta penguatan pelibatan publik.  

Program yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 2015—2019. Sekretariat Jenderal sebagai koordinator pelaksanaan tugas, 

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 

lingkungan Kemendikbud memiliki program dengan nomenklatur Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud. 

Arah Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Sekretariat Jenderal untuk mencapai 

peningkatan Tata Kelola pendidikan dan kebudayaan yang efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel serta penguatan pelibatan publik terkait tugas dan fungsi PASKA adalah 

peningkatan kualitas hasil analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan masalah 

strategis Kemendikbud serta pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kemendikbud. 

Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah 

a. Peningkatan kualitas pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan;  

b. Penguatan pengelolaan  isu dan masalah  strategis Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan;  

c. Penguatan pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

 

B. Arah Kebijakan dan Strategi PASKA 

Arah Kebijakan PASKA 2015—2019 disusun sebagai implementasi dari strategi program yang 

ditetapkan untuk mendukung tujuan “Terwujudnya fasilitasi Mendikbud yang Prima melalui 

sinkronisasi kebijakan strategis dan pelibatan publik”. Program yang disusun sesuai dengan 

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019, 

PASKA sebagai pelaksana analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan masalah 

strategis Kemendikbud, serta pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kemendikbud. 

 

Arah Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh PASKA untuk mencapai Sasaran Strategis 

(SS) Terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan penjelasannya sebagai 

berikut: 

1. Pengkajian dan penyelarasan kebijakan strategis Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan secara mendalam dan proporsional adapun strategi yang digunakan untuk 

mendorong tercapainya tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kompetensi SDM PASKA dalam melakukan analisis kebijakan; 

b. Melakukan analisis yang terukur dengan metode yang tepat; 

c. Melakukan  koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan unit utama dan pihak 

terkait. 
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2. Pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 

cepat, tepat, dan akurat, adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya 

tujuan strategis tersebut: 

a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan isu strategis; 

b. Melakukan respon taktis isu strategis; 

c. Mengelola informasi strategis Kemendikbud; 

d. Menindaklanjuti penyelesaian masalah strategis Kemendikbud 

e. Melakukan respon cepat terhadap arahan yang diberikan oleh Mendikbud. 

f. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit utama dan pihak terkait. 

 

3. Penyajian informasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang valid, akuntabel dan transparan, adapun 

strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pemantauan dan 

evaluasi; 

b. Melakukan koordinasi dengan unit utama dan pihak yang terkait; 

c. Meningkatkan   kualitas   penyajian   data   dan informasi capaian kinerja program 

nasional dan program unggulan Kemendikbud; 

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi program nasional dan program  unggulan 

Kemendikbud. 

 

Pengukuran keberhasilan dari strategi tersebut di atas, dapat dinilai dari ketercapaian Sasaran 

Program yang dicapai dengan tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) seperti 

yang disajikan pada Table 3.1 : 

Tabel 3.1 
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) 

Sasaran Program (Outcome) Indikator Kinerja Program (IKP) 

Terselenggaranya layanan analisis dan 

sinkronisasi kebijakan 

Hasil analisis dan sinkronisasi 

kebijakan  

 

Indikator kinerja program dapat dicapai dan diukur  melalui ketercapaian Indikator 

Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:  

1. Jumlah dokumen hasil analisis dan sinkronisasi kebijakan Kemendikbud 

2. Jumlah dokumen pengelolaan isu dan masalah  strategis Kemendikbud 
3. Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi program nasional dan program unggulan 

Kemendikbud 
4. Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran 
5. Jumlah Dokumen tatalaksana dan kepegawaian dan layanan perkantoran 

 

Keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja 

kegiatan seperti yang disajikan pada Tabel 3.2 
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Tabel 3.2 
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

Terlaksananya analisis, sinkronisasi 
kebijakan strategis, dan pengelolaan isu 
strategis 
 

Jumlah dokumen hasil analisis dan 
sinkronisasi kebijakan Kemendikbud 
Jumlah dokumen pengelolaan isu dan 
masalah  strategis Kemendikbud 

Jumlah dokumen hasil pemantauan dan 
evaluasi program nasional dan program 
unggulan Kemendikbud 

Jumlah dokumen perencanaan, 
pelaksanaan dan pelaporan anggaran 

Jumlah dokumen tatalaksana dan 
kepegawaian dan layanan perkantoran 

 

C. Kerangka Regulasi  

Kerangka regulasi dibutuhkan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan untuk mendukung 

tercapainya Tujuan Strategis PASKA. 

Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung 

pencapaian tujuan strategis PASKA, dijelaskan pada tabel 3.3 

 
Tabel 3.3 

Kerangka Regulasi PASKA 
 

No 
Kerangka Regulasi / 
Kebutuhan Regulasi 

Urgensi Perlunya Regulasi 

1 Prosedur Operasional Standar 
dalam menyelaraskan kebijakan 
strategis Kemendikbud  

Adanya standarisasi pelaksanaan proses 
penyelarasan/ sinkronisasi kebijakan 
strategis Kemendikbud 

2 Prosedur Operasional Standar 
dalam mengelola isu dan masalah 
strategis Kemdikbud 

Adanya standarisasi pelaksanaan proses 
pengelolaan isu dan masalah strategis 
Kemendikbud 

3 Prosedur Operasional Standar 
dalam pemantauan dan evaluasi 
target rencana kerja Kemendikbud 

Adanya standarisasi pelaksanaan proses 
pemantauan dan evaluasi target rencana 
kerja Kemendikbud 

4 Prosedur Operasional Standar 
penunjang kegiatan lainnya 

Adanya standarisasi pelaksanaan proses 
perencanaan, pelaporan anggaran, 
tatalaksana, kepegawaian, dan layanan 
perkantoran 
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D. Kerangka Kelembagaan 

PASKA merupakan salah satu Unit Kerja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang 

secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal, sedangkan untuk tugas dan 

fungsinya bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretariat 

Jenderal. Unit organisasi eselon II Kemendikbud ini dipimpin oleh Kepala Pusat.   

 

Struktur Organisasi PASKA dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PASKA 

 

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015, PASKA merupakan salah satu unit yang 

mendukung kelancaran tugas Mendikbud dalam bidang sinkronisasi kebijakan dan 

pengelolaan isu strategis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang di 

dalamnya terdapat 3 (tiga) Bidang yang dikepalai oleh Kepala Bidang, yaitu Bidang 

Sinkronisasi Kebijakan, Bidang Pengelolaan Strategis, Bidang Pemantauan dan Evaluasi 

Kinerja Kementerian, dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha  yang dikepalai oleh  seorang Kepala  

Subbagian. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional 

Tertentu antara lain:  1) Analis Kebijakan Muda, 2) Analis Kebijakan Pertama. 

  

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEKRETARIAT JENDERAL 
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Tabel 3.4  

Penanggung jawab Eselon II s.d Eselon IV 

NO KEGIATAN 
 PENANGGUNG JAWAB 

ESELON 

1 
Peningkatan Layanan Analisis dan Sinkronisasi 

Kebijakan 

Kepala Pusat Analisis dan 

Sinkronisasi Kebijakan 

2 
Pengelolaan Hasil Analisis dan Sinkronisasi 

Kebijakan Kemendikbud 

Kepala Bidang Sinkronisasi 

kebijakan 

3 
Pengelolaan Isu dan Masalah Strategis 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Kepala Bidang Pengelolaan 

Strategis 

4 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian  

Kepala Bidang Pemantauan 

dan Evaluasi Kinerja 

Kementerian 

5 
Perencanaan, Pelaporan, Tata Kelola, Layanan 

Perkantoran, dan Fasilitas Perkantoran 

Kepala Subbagian Tata 

Usaha 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

A. Target Kinerja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan 

Target kinerja sasaran kegiatan PASKA disusun dengan mengacu pada target kinerja sasaran 

strategis dan kinerja sasaran program yang telah ditetapkan pada Renstra Setjen. Target 

kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun         

(2015-2019). Penjelasan dari setiap target kinerja PASKA, adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.1 

Target Kinerja Utama PASKA 

Program/ Kegiatan 

Sasaran Program 
(Outcome)/ Indikator 

Kinerja Program 
(IKP) 

2015 

TARGET 

2016 2017 2018 2019 

Program dukungan manajemen dan 
pelaksanaan tugas teknis lainnya      

SP 1.13 

Terselenggaranya 

layanan analisis dan 

sinkronisasi kebijakan 
     

IKP1.13.1 
Hasil analisis dan 

sinkronisasi kebijakan 
1 1 1 1 1 

 

Indikator Kinerja Program dapat dicapai dan diukur melalui ketercapaian Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) sebagai berikut. 

 

Table 4.2.  

Indikator Kinerja Kegiatan 

Kegiatan 
Sasaran Kegiatan 

(Output)/ Indikator 
Kinerja Kegiatan (IKK) 

satuan 2015 
TARGET 

2016 2017 2018 2019 

Terlaksananya analisis, sinkronisasi 
kebijakan strategis, dan pengelolaan isu 
strategis 

 
 

     

IKK.1.5625.1.1 

Jumlah dokumen hasil 

analisis dan sinkronisasi 

kebijakan kemendikbud 
Dok 8 6 6 6 6 

IKK.1.5625.1.2 

Jumlah dokumen 
penggelolaan isu dan 
masalah  strategis 
Kemendikbud 

Dok 2 2 2 2 2 

IKK.1.5625.1.3 

Jumlah dokumen hasil 
pemantauan dan 
evaluasi program 
nasional dan program 
unggulan Kemendikbud 

Dok 2 2 2 2 2 
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Kegiatan 
Sasaran Kegiatan 

(Output)/ Indikator 
Kinerja Kegiatan (IKK) 

satuan 2015 
TARGET 

2016 2017 2018 2019 

IKK.1.5625.1.4 

Jumlah dokumen 
perencanaan, 
pelaksanaan dan 
pelaporan anggaran  

Dok 13 3 3 3 3 

IKK 1.5625.1.5 
Dokumen tatalaksana 
dan kepegawaian dan 
Layanan Perkantoran 

Dok 11 4 4 4 4 

 

B. Kerangka Pendanaan Sasaran Kegiatan (SK) 

Kerangka pendanaan Renstra PASKA 2015-2019, disusun dengan memperhatikan berbagai 

peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan tentang pengelolaan keuangan negara, 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, agenda 

prioritas dalam RPJMN 2015-2019 terutama Nawacita nomor dua yaitu membangun tata 

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, diperhatikan pula 

Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi N o m or  11 

Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019.  Selain itu juga mengacu pada 

Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

Selanjutnya Pengalokasian pendanaan selama periode 2015-2019 berpedoman pada tugas dan 

fungsi serta beban kerja yang menjadi tanggung jawab PASKA. Penjelasan mengenai rancangan  

pendanaan selama lima tahun untuk PASKA adalah sebagai berikut. 

Table 4.3 

Rancangan Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) PASKA 2015-2019 

 

IKK 
Kondisi 

awal 2015 

Alokasi (dalam ribu rupiah) 

2016 2017 2018 2019 

Jumlah dokumen hasil 

analisis dan sinkronisasi 

kebijakan kemendikbud 

17.200.248 17.366.694 9.051.596 8.641.436 10.475.064 

Jumlah dokumen 
penggelolaan isu dan 
masalah  strategis 
Kemendikbud 

2.451.207 5.040.011 3.693.980 2.563.980 3.834.491  

Jumlah dokumen hasil 
pemantauan dan evaluasi 
program nasional dan 
program unggulan 
Kemendikbud 

2.273.880 6.818.124 3.383.835 2.913.825 3.608.491 
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IKK 
Kondisi 

awal 2015 

Alokasi (dalam ribu rupiah) 

2016 2017 2018 2019 

Jumlah dokumen 
perencanaan, 
pelaksanaan dan 
pelaporan anggaran  

1.254.789 2.295.831 1.504.695 1.504.695 1.589.335 

Dokumen tatalaksana 
dan kepegawaian dan 
Layanan Perkantoran 

3.271.556 5.077.980 3.627.894 3.065.497 3.827.171 
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BAB V 

P E N U T U P 
 

Revisi Renstra PASKA ini disusun berdasarkan perubahan – perubahan terkait dengan analisis 

lingkungan strategis yang ada serta  permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi organisasi 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam Renstra ini, PASKA sudah menetapkan arah kebijakan 

yang tertuang dalam Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan 

Sasaran Strategis (SS) yakni terlaksananya analisis, sinkronisasi kebijakan strategis, dan 

pengelolaan isu strategis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pada hakikatnya Renstra ini akan menjadi pedoman PASKA dalam menetapkan kegiatan yang 

selaras dengan Visi, Misi, Sasaran Strategis, dan Tujuan Strategis organisasi. Kegiatan yang 

ditetapkan harus jelas output, sasaran, dan ukuran indikator keberhasilan, serta waktu 

pelaksanaannya. Agar kegiatan yang dilakukan PASKA efektif dan bermanfaat maka perlu 

dilakukan evaluasi setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. 

Revisi Renstra ini tetap mengakomodasi semua tugas dan fungsi PASKA sesuai dengan yang 

ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan diharapkan dapat 

dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan, melaksanakan, mengendalikan program dan 

kegiatan PASKA secara cepat, tepat, terukur, dan berkualitas, serta dalam upaya penyelarasan 

kebijakan dan pengelolaan isu strategis. 

 

 


