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KATA PENGANTAR 

 

 

     Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

limpahan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen bisa tersusun 

dengan baik. 

       Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai media 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi 

Kepala Daerah Kabupaten Sragen tahun 2017. 

       Kami yakin bahwa penyusunan LKJiP Dinas Pendidikandan Kebudayaan   

Kabupaten Sragen Tahun 2017 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan 

kritik yang membangun sangat kami nantikan untuk perbaikan Laporan ini dan dapat kami 

pergunakan untuk menentukan kebijakan pada masa yang akan datang. 

       Akhirnya kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah   

ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. 

 

       Sragen,    Februari  2018 

   Kepala Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  

        Kabupaten Sragen       

              

     

 

 

 Drs. SUWARDI, MM 

 Pembina  

  NIP. 19630503 198304 1 005 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Pada tahun 2017 ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen telah 

melaksanakan 182 kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari 

Rencana Kinerja Tahun 2017. Untuk mencapai  5 sasaran atau dengan kata lain seluruh 

kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan penilaian atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2017, 

menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 5 sasaran yang telah ditetapkan adalah 

97.84  %. Sedangkan realisasi dari pencapaian sasaran tersebut adalah: 

No SASARAN CAPAIAN 

1 meningkatkan mutu guru, mutu peserta didik dan meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sarana prasarana pendukung serta penguatan aspek kelembagaan 

PAUD dan PNF 

94.69 

2. meningkatkan mutu guru, mutu peserta didik dan meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sarana prasarana pendukung serta penguatan aspek kelembagaan 

Sekolah Dasar 

92.33 

3. meningkatkan mutu guru, mutu peserta didik dan meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sarana prasarana pendukung serta penguatan aspek kelembagaan 

SMP 

102.16 

4. Peningkatan pelestarian cagar budaya dan permuseuman, pelestarian sejarah 

dan tradisi, serta pengembangan kesenian tradicional dan kesenian daerah 
100 

5. Peningkatan layanan administrasi perkantoran dalam arti luas, peningkatan 

kapasitas aparatur, layanan terhadap kebutuhan guru serta optimalisasi tata 

kelola, akuntabilitas dan pencitraan public berbasis teknologi dan informasi. 

100 

Keberhasilan capaian secara umum dipengaruhi: 

1. Kegiatan yang telah  ditetapkan bergeser menjadi kegiatan lain 

2. Kegiatan yang telah ditetapkan dobel anggaran yang lainnya  

3. Kegiatan  telah ditetapkan tapi DIPA dari Pusat belum turun 

4. Kegiatan  telah ditetapkan tapi hingga akhir tahun  belum ada Juknis dari Pusat   

      Sedangkan realisasi Capaian Kinerja Keuangan tidak bisa 100% dikarenakan : 

1. Kegiatan dilelangkan sehingga terdapat pengembalian ke kas negara karena selisih 

nilai lelang. 

2. Efisiensi anggaran. 

3. Bergeser menjadi kegiatan lain 

Secara keseluruhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen  telah 

menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatan sebesar Rp. 138,392,100,000.00 dengan dana 

yang tidak terserap/terealisasi sebesar Rp 3,716,784,89 dari total anggaran tersebut. Dana 

yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung 5 sasaran strategis. Alokasi ini 

pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai 

input tiap kegiatan pendukung strategis. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar 

Rp. 134,675,315,102    atau  97.31 %. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat dan 

Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah propinsi/Kab/Kota untuk mengurus dan 

memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. 

Dalam pelayanan di bidang pendidikan berdasarkan hukum berdirinya organisasi Dinas 

Pendidikan adalah: 

1. Undang-undang Nomor : 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

Sragen dalam lingkungan Propinsi Jawa tengah 

2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom. 

4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. 

7. Peraturan Bupati Sragen Nomor Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen; 

Tugas pokok  organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten  Sragen adalah melaksanakan sebagian 

tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan yang meliputi Sekretariat, Bidang Pembinaan  

SD, Bidang Pembinaan SMP,  Bidang  Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Bidang 

Pembinaan Kebudayaan, dan Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.     

Sedangkan fungsi  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  adalah Perumusan kebijakan  tehnis di 

bidang pendidikan dan Kebudayaan,  Pemberian perijinan dan pelaksanaan  pelayanan umum. 

Pembinaan  terhadap UPTD Pendidikan, Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas Pendidikan, 

dan Kebudayaan serta  Pelaksanaan tugas lain  yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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B. Landasan Hukum 

Penyusunan Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen 

Tahun 2017 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut: 

1.    Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

2. Peraturan Presiden no 29 tahun 2014, tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

3.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

nomor. B/01/M.RB.06/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporaan Bidang Reformasi 

Birokraasi, Akuntabiltas Aparatur dan Pengawasan. 

3.    Surat  Sekda Kabupate Sragegn no 051.2/013/008/2018. Tentang Penyusunan LKJip Tahun 

2017 dan perjanjian Kinerja tahun 2018  

 

C. Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) 

Tahun 2017  Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sragen adalah :  

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam Renstra SKPD. 

2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam 

perencanaan kinerja tahun mendatang. 

3   Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumberdaya dalam rentang waktu 

satu tahun.   

D. Gambaran Umum Organisasi 

Berdasarkan PERDA Kabupaten Sragen Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen dan Peraturan Bupati Nomor 103 

tahun 2016 tentang penjabaran Tupoksi serta tata kerja SKPD Dinas Pendidikan. 

Tugas pokok  organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten   Sragen adalah melaksanakan 

sebagian tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan yang meliputi Sekretariat, Bidang 

Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP.  ,Bidang  Pendidikan Pembinaan Paud  dan 

Pendidikan Non Formal, Bidang Pembinaan Kebudayaan serta Bidang Pembinaan  Tenaga 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan   

               Adapun Fungsi Dinas Pendidikan adalah :  

1) Perumusan kebijakan    tehnis di bidang pendidikan, dan Kebudayaan  

2) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum.  

3) Pembinaan  terhadap UPTD Pendidikan,  

4) Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan serta 

5) Pelaksanaan tugas lain  yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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E. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana  

1) Susunan Kepegawaian : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, terdiri dari : 

a. Sub Bag  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

b. Sub Bag Umum dan Kepegawaian 

c. Sub Bag Keuangan dan Aset 

3. Bidang Pembinaan SD, terdiri dari: 

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD 

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 

c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD 

4. Bidang Pembinaan SMP , terdiri dari: 

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP 

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 

c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP 

5. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal , terdiri dari : 

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Paud  dan Pendidikan Non Formal 

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana  Paud dan Pendidikan Non Formal 

c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Paud dan Pendidikan Non Formal 

6. Bidang  Pembinaan Tenaga Pendidikan dan  Tenaga Kependidikan, terdiri dari : 

a. Seksi Pendidik dan tenaga Kependidikan TK Paud, Pendidikan Non Formal dan 

Tenaga Kebudayaan. 

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD 

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP 

7. Bidang Pembinaan Kebudayaan 

      a. Seksi Kesenian 

      b. Seksi Cagar Budaya dan Permosiuman 

      c. Seksi Sejarah dan Tradisi 

8. UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

9. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan 

10. Satuan Pendidikan (TK,SD, dan SMP,) 
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F. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

 
1. Sumber Daya Manusia (SDM)  

 
Data Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen 

tahun 2017 tercatat sebanyak 384 pegawai yang penyebarannya ada pada Sekretariat, 

Bidang dan UPT dengan sebaran seperti tabel berikut ini :  

 

Tabel 1. 1 
 

Data Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan 
 
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017 

 

No UNIT KERJA 
JML   Tingkat Pendidikan   

 

ORG 
       

 

SD SMP SMA DIPL S1 S2 S3 
 

  
 

          
 

I. Tenaga Administrasi         
 

          
 

1. Sekretariat 23 - - 6 1 15 3 - 
 

          
 

2. Bidang Pembinaaan SD 11   4  2 5  
 

          
 

3. Bidang Pembinaan SMP 10   3  5 2  
 

          
 

4. Bidang Pebinaan Paud dan PNF 9   2 1 4 2   

 

Bidang Pembinaan Kebudayaan 
 

5 8     2 6  
 

  

        
 

6. Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan 11   3 - 5 3 -  

 

Non Kependidikan 
 

         
 

          
 

7. UPTD Pendidikan Kecamatan (20 Kecamatan)         
 

          
 

    J u m l a h         
 

II Jab Fungsional         
 

          
 

1. Pengawas 112 - - - - 62 50  
 

         - 
 

2. Pamong Belajar - - - -     
 

      - - - - 
 

3. Penilik Dikmas 
8 - - - - 8  - 

 

 

 J u m l a h 192 - - 18 2 103 71 - 
 

          
 

       Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sragen 
 

 

Berdasarkan data tersebut diatas, struktur pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Sragen cukup baik, karena sebagaian besar telah berkualifikasi 

SLTA sebanyak 18 orang, Diploma 2 orang S1 sebanyak 103 orang dan yang 

berkualifikasi S2 sebanyak 71 orang. 

 

2. Sumber Daya Aset.  
 

Sumber daya aset yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Sragen dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 



 

 
 

5 

 

Tabel 1.2 

Data Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2017 

No Akun Neraca 
Nilai BMD s.d 31 Desember 2017 

Saldo Awal Mutasi Total (3+4) 

A ASET LANCAR       

  1 Persediaan 
                         

82,268,250.00  

-                    

783,000.00  

                    

81,485,250.00  

B ASET TETAP 
              

507,315,864,212.19  

        

46,781,606,791.03  

         

554,097,471,003.22  

  1 Tanah 
                

45,470,378,740.00  
-            

150,390,000.00  
           

45,319,988,740.00  

  2 Peralatan dan Mein 

              

111,050,276,696.90  

        

10,698,302,299.48  

         

121,748,578,996.38  

  3 Gedung dan Bangunan 
              

301,517,700,600.85  
        

27,070,571,198.55  
         

328,588,271,799.40  

  4 

Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 

                   

2,440,825,334.00  

              

157,565,900.00  

              

2,598,391,234.00  

  5 Aset Tetap Lainnya 
                

46,499,682,840.44  
          

9,342,557,393.00  
           

55,842,240,233.44  

  6 KDP 

                      

337,000,000.00  

-            

337,000,000.00  

                                           

-    

C ASET LAINNYA 
                

30,938,992,540.95  

-      

16,751,460,923.37  

           

14,187,531,617.58  

  1 Aset tidak berwujud 

                      

153,334,748.04  

                                        

-    

                 

153,334,748.04  

  2 Aset lain-lain 
                

30,785,657,792.91  
-      

16,751,460,923.37  
           

14,034,196,869.54  

  3 

Kerjasama dengan Pihak 

Ketiga 

                                                

-    

                                        

-    

                                           

-    

D 
Total Intrakompatabel 
(A+B+C) 

              

538,337,125,003.14  

-                    

783,000.00  

         

538,336,342,003.14  

E Extrakompatabel 

                   

6,894,553,500.43  

              

688,665,254.52  

              

7,583,218,754.95  

F Gabungan (D+E) 
              

545,231,678,503.57  

              

687,882,254.52  

         

545,919,560,758.09  

          
Sumber : Data Aset Dinas Pensumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen 

 

G. Fungsi Strategis Dinas Pendidikan Kab.Sragen 

1) Adanya Kurikulum Pendidikan yang sesuai kebutuhan; 

2) Terlaksananya Proses Belajar Mengajar (PBM) sesuai dengan standar yang telah ditentukan; 

3) Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

4) Tercapainya standar kompetensi bagi satiap lulusan satuan pendidikan; 

5) Adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai kebutuhan; 

6) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; 

7) Terlaksananya pengelolaan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditentukan; 

8) Tersedianya pembiayaan pendidikan yang sesuai kebutuhan; 

9) Terwujudnya penilaian pendidikan yang sesuai standar; 

10) Adanya komitmen dari pemerintah maupun masyarakat akan pentingnya pendidikan. 

Tersedianya dana baik yang bersumber dari APBD Kab Sragen, APBD Prov dan APBN 
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     H. Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pendikan Kab. Sragen 

1. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK)PAUD; 

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik yang masih rendah, khususnya 

pada Satuan Pendidikan PAUD dan SD; 

3. Penyebaran guru belum merata dan masih kurang; 

4. Masih kurang  efektif pembelajaran di SD karena jumlah siswa kecil; 

5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran; 

6. Belum adanya staf adm di SD; 

7. Adanya gedung/ruang kelas yang rusak pada semua jenjang pendidikan. 
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BAB  II 

PERENCANAAN  KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEJIK  2016 -  2021 

  Sesuai tugas pokok dan\ fungsinya Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen telah menyusun 

rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima 

tahun, yaitu periode  tahun 2011 – 2016 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala  

yang ada atau mungkin timbul. Rencana Stratejik Dinas Pendidikan yang mencakup  visi, misi, 

tujuan dan sasaran serta strategi  pencapaian sasaran akan diuraikan dalam Bab ini. Sedangkan 

uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2017  berikut program dan 

kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 

 

1. Visi 

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sragen adalah:  
 
“Bangkit bersama mewujudkan bumi sukowati yang sejahtera dan bermartabat “  

 
Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Visi tersebut adalah: bahwa segala daya dan upaya 

pembangunan di Kabupaten Sragen harus mampu membangkitkan semangat gotong royong, 

guyup rukun seluruh potensi yang ada di masyarakat Sragen dan di arahkan semata-mata untuk 

dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat Sragen dengan menjunjung tinggi 

norma-norma peradaban yang berlaku. 

Makna yang terkandung didalam visi tersebut adalah: 

a. Bangkit  

Bangkit adalah sebuah tindakan yang berangkat dari keyakinan untuk bangun menggugah   

dan   membangkitkan   seluruh   potensi   agar   aktif   dan   proaktif bergerak melakukan 

pembangunan. 

b. Bersama  

Bersama dimaksudkan pemerintah berkewajiban mewujudkan dan meningkatkan peran 

serta dan partisipasi masyarakat Sragen di setiap bidang pembangunan yang menyangkut 

hidup dan kehidupan terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 

c. Sejahtera  
Sejahtera dimaksudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan yang 

diharapkan adalah kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan 

sebagai dasar pengokohan sosial melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh 

lapisan masyarakat. Akan tetapi disamping mewujudkan kesejahteraan dalam konteks 

lahiriyah dan materi dengan upaya meningkatkan indeks  kesejahteraan  masyarakat  dalam  

pemenuhan  kebutuhan  dan  layanan dasar kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi melalui 

pembentukan karakter mandiri yang didukung dengan nilai-nilai kearifan lokal dan jati diri 

masyarakat Sragen, sangat penting melengkapinya dengan pemenuhan kesejahteraan 
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jiwa dan  batiniah  agar  setiap  manusia  dapat  memerankan  diri  secara  optimal sebagai 

hamba dan wakil Tuhan di bumi (kholifah). Kesejahteraan yang hakiki adalah 

keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi 

tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan   jasad.   Keterpaduan   

antara   sejahtera   lahiriah   dan   batiniah   adalah manifestasi dari sejahtera yang 

paripurna. 

d. Bermartabat  

Bermartabat dimaksudkan bahwa program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah 

bersama-sama seluruh elemen masyarakat harus mampu membentuk karakter masyarakat 

yang memiliki harkat dan kepercayaan diri yang tinggi untuk mencapai kualitas kehidupan 

yang lebih baik, dan pada gilirannya nanti sragen diharapkan menjadi teladan kemajuan 

bagi daerah lainnya. 

 

2. Misi 

Untuk mewujudkan visi “Bangkit bersama mewujudkan bumi sukowati yang 

sejahtera dan bermartabat “, akan ditempuh dengan melalui 5 misi sebagai berikut : 

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tatakelola 

pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan. 

2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh yang berkualitas untuk mempercepat capaian 

aspek-aspek pembangunan. 

3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan 

industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri 

kecil dan menengah dan sektor informal. 

4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah. 

5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. 

 
Untuk mendukung implementasi dari misi tersebut diatas, Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Sragen mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka 

mewujudkan tujuan dan sasaran yang ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 yaitu pada misi ke 4 : Mewujudkan 

sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah selama kurun 

waktu 5 tahun kedepan.  
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Kebijakan untuk mengarahkan pencapaian misi ke 4 yang telah dirumuskan didalam 

RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Meningkatkan mutu 

dan akses pendidikan 

baik PAUD, 

Pendidikan dasar 

maupun pendidikan 

non formal serta 

meningkatkan minat 

baca masyarakat 

 Meningkatnya 

penduduk yang 

mampu 

bersekolah hingga 

jenjang 

pendidikan dasar. 

 

 Meningkatkan 

mutu dan akses 

pendidikan 

melalui pemberian 

sarana dan 

prasarana 

pendidikan 

PAUD, Dikdas, 

peningkatan 

kualitas guru, 

pemberian 

beasiswa dan 

BOSDA 

Peningkatan mutu dan 

akses pendidikan 

difokuskan pada 

peningkatan kualitas 

dan kuantitas sarana 

dan prasarana, mutu 

tenaga pendidik dan 

kependidikan, 

BOSDA serta 

beasiswa penduduk 

tidak mampu. 

 

Dengan berpedoman para rumusan kebijakan RPJPM tersebut diatas, Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Sragen merumuskan tujuan strategis (T) berdasarkan jenjang layanan 

pendidikan dan system tata kelola yang diperlukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dengan rumusan sebagai berikut: 

 

Tujuan Strategis. 

Tujuan strategis Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen 

Tahun 2016-2021 dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Tentang tujuan (T) strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen 2016 – 2021 adalah: 

KODE T U J U A N 

T 1 Meningkatkan mutu dan akses Pendidikan pada Anak Usia Dini dan Pendidikan Non 

Formal 

T 2  Meningkatkan mutu dan akses Pendidikan di Sekolah Dasar 

T 3 Meningkatkan mutu dan akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama 

T 4 Meningkatkan pelestarian dan akses di bidang Kebudayaan daerah  

T 5 Meningkatkan system dan tata kelola yang efisien dan efektif untuk menjamin layanan 

prima pendidikan dan kebudayaan 
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1.  Strategi  

 
Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Tahun 2016-

2021 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten 

Sragen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kemendikbud serta mengacu pada RPJMD 

Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 dan capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan 

sampai dengan tahun 2017. 

Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen Pemerintah dan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, 

khususnya Konvensi Dakar tentang pendidikan untuk semua (education For All), Konvensi Hak 

Anak (Convention on the Right of Child) Millenium Development Golad (MDGs) dan World 

Summit on Sustainble Development. 

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2016-2021 disusun untuk 

memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di 

Kabupaten Sragen dengan efisien dan efektif. Arah dan kebijakan yang akan dirumuskan juga 

akan menjadi acuan untuk mencapai target-target selama 5 tahun mendatang, dengan demikian 

diharapkan memberikan output pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang optimal.    

Dengan berpedoman pada penjelasan tersebut diatas, maka strategi dan arah kebijakan 

yang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dalam 5 tahun 

mendatang dapat dirumuskan sebagai berikut:  

 

2. Strategi Umum  

Strategi umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam bidang pembangunan 

pendidikan dan kebudayaan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2016-

2021 adalah: Meningkatkan mutu dan akses pendidikan melalui pemberian sarana dan 

prasarana pendidikan PAUD, Dikdas, peningkatan kualitas guru, pemberian beasiswa 

dan BOSDA. 

Adapun langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Pendidkan dan 

kebudayaan Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (2016-2021) adalah 

sebagai berikut:    

a. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T1 

Tujuan strategis T1, yaitu Meningkatkan mutu dan akses Pendidikan Anak 

Usia Dini dan pendidikan non formal di Kabupaten sragen dengan menggunakan 

strategi sebagai berikut: 

a) Peningkatan APK PAUD; 

b) Peningkatan kualifikasi Pendidik PAUD minimal D4/S1; 

c) Peningkatan kompetensi pendidik PAUD melalui berbagai kegiatan sosialisasi, 

seminar, workshop, diklat dan lain-lain;   

d) Pengembangan system pembelajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi dan 
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standart mutu PAUD yang dikaitkan pula dengan keterlaksanaan akreditasi; 

e) Pembangunan gedung PAUD baru yang didukung oleh ketersediaan sarana 

prasarana termasuk Alat Pembelajaran Edukatif (APE) yang merata secara bertahap. 

f) Penyediaan subsidi bagi kesejahteraan pendidik PAUD non PNS dan non sertifikasi; 

g) Penyediaan subsidi semacam BOSDA PAUD untuk meningkatkan keterjangkauan 

dan pemerataan layanan PAUD diseluruh Desa/Kalurahan; 

h) Peningkatan manajemen kelembagaan PAUD berbasis pemberdayaan dan 

kepedulian masyarakat; 

i) Penuntasan program keniraksaraan bagi penduduk umur 15 s/d 44; 

j) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tutor Kejar Paket A, B dan C sesuai standart 

minimal D4/S1; 

k) Peningkatan mutu lulusan paket kesetaraan melalui system pembelajaran yang 

bermutu dengan memanfaatkan system teknologi informasi dan standart mutu; 

l) Peningkatan kapasitas kelembagaan kursus dan pelatihan agar mampu mencetak 

tenaga-tenaga trampil dan dapat terserap di dunia usaha dan dunia industri; 

m) Peningkatan kemampuan untuk berwirausaha secara mandiri maupun berkelompok 

melalui program desa vokasi; 

n) Penyediaan subsidi bagi warga belajar paket keaksaraan maupun kesetaraan baik A, 

B maupun C untuk meningkatkan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan 

sesuai dengan program pendidikan untuk semua/PUS; 

 

b. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T2 

Tujuan strategis T2, yaitu Meningkatkan mutu dan akses Pendidikan di 

Sekolah Dasar di Kabupaten Sragen dengan menggunakan strategi sebagai berikut : 

a) Peningkatan APK SD/MI;  

b) Penurunan angka putus sekolah SD/MI; 

c) Peningkatan kualifikasi Pendidik minimal D4/S1 meningkat ke S2; 

d) Peningkatan kompetensi pendidik SD melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, 

seminar, workshop, diklat dan lain-lain; 

e) Pengembangan system pembelajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi dan 

standart mutu SD yang dikaitkan pula dengan keterlaksanaan akreditasi; 

f) Penyediaan sarana prasarana yang memadai baik kuantitatif maupun kualitatif 

dengan mengacu pada standart nasional pendidikan; 

g) Pembangunan ruang kelas baru dan pemeliharaan ruang kelas yang sudah tersedia 

agar memadai; 

h) Pemenuhan ruang laboratorium dan perpustakaan di setiap satuan pendidikan; 

i) Penyediaan subsidi bagi kesejahteraan pendidik SD non PNS dan non sertifikasi; 

j) Penyediaan BOSDA SD untuk meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan 
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layanan pendidikan dasar; 

k) Penyediaan anggaran beasiswa miskin untk menjamin keberlangsungan 

pendidikannya minimal sampai dengan tuntas wajib belajar 9 tahun dan rintisan 

wajib belajar 12 tahun; 

l) Penyediaan anggaran beasiswa berprestasi untuk memotivasi peserta didik dalam 

upaya meningkatkan mutu pendidikan; 

m) Peningkatan manajemen berbasis sekolah/MBS yang bertumpu pada pemberdayaan 

komite sekolah, alumni dan kepedulian masyarakat. 

 

c. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T3 

Tujuan strategis T3 yaitu Meningkatkan mutu dan akses Pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sragen dengan menggunakan strategi 

sebagai berikut: 

a) Peningkatan APK SMP/MTs;  

b) Penurunan angka putus sekolah SMP/MTs; 

c) Peningkatan kualifikasi Pendidik minimal D4/S1 meningkat ke S2; 

d) Peningkatan kompetensi pendidik SMP; 

e) Pengembangan system pembelajaran yang bermutu dengan memanfaatkan system 

informasi berbasis teknologi informasi dan standart mutu SMP yang dikaitkan pula 

dengan keterlaksanaan akreditasi; 

f) Penyediaan sarana prasarana yang memadai baik kuantitatif maupun kualitatif; 

g) Pembangunan ruang kelas baru dan pemeliharaan ruang kelas yang sudah tersedia 

agar memadai; 

h) Pemenuhan ruang laboratorium dan perpustakaan di setiap satuan pendidikan; 

i) Penyediaan subsidi bagi kesejahteraan pendidik SMP non PNS dan non sertifikasi; 

j) Penyediaan BOSDA bagi SMP untuk meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan 

layanan pendidikan dasar dan tuntas wajib belajar 9 tahun; 

k) Penyediaan anggaran beasiswa miskin untk menjamin keberlangsungan 

pendidikannya minimal sampai dengan tuntas wajib belajar 9 tahun dan rintisan 

wajib belajar 12 tahun; 

l) Penyediaan anggaran beasiswa berprestasi untuk memotivasi peserta didik dalam 

upaya meningkatkan mutu pendidikan; 

m) Peningkatan manajemen berbasis sekolah/MBS yang bertumpu pada pemberdayaan 

komite sekolah, alumni dan kepedulian masyarakat. 
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d. Strategi Pencapaian Tujuan Strategi T 4 

Meningkatkan kelestarian budaya dan nilai nilai kearifan lokal di 

Kabupaten Sragen dengan menggunakan strategi sebagai berikut : 

a) Peningkatan upaya Pelestarian, benda, situs, dan Kawasan Cagar Budaya dan 

kegiatan kesenian daerah; 

b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan kekayaan 

budaya daerah, kekayaan ragam kesenian daerah, kekayaan benda, situs dan cagar 

budaya daerah; 

c) Peningkatan manajemen pelestarian, pengelolaan dan pengembangan kekayaan 

budaya daerah, kekayaan ragam kesenian daerah, kekayaan benda, situs dan cagar 

budaya daerah; 

 

e. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T5 

Tujuan Strategi T5 yaitu meningkatkan system dan tata kelola pendidikan 

yang efisien dan efektif untuk menjamin layanan prima pendidikan dan 

kebudayaan di Kabupaten Sragen dengan menggunakan strategi sebagai berikut: 

a) Penguatan kelembagaan, prosedur kerja, sumber daya manusia dan pelayanan prima 

Dinas Pendidikan dan Kebudaayaan berbasis ICT; 

b) Penguatan system perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan berbasis ICT; 

c) Penguatan system penganggaran, pengendalian dan pengawasan internal Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan; 

d) Penguatan system penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMP berbasis on 

line untuk menjamin PPDB yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel serta non 

diskriminasi; 

e) Peningkatan layanan akurasi data berbasis dapodik; 

f) Peningkatan sinergitas, dan koordinasi eksternal dalam rangka mendukung 

program-program pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan secara umum; 
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2. Sasaran Strategis. 

Untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut diatas diperlukan sejumlah sasaran strategis 

dan indicator masing-masing sasaran seperti dalam rumusan berikut ini :  

RUMUSAN TUJUAN, SASARAN, DAN TARGET INDIKATOR KINERJA  

MASING-MASING SASARAN 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 

KE 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatkan 

mutu dan akses 

Pendidikan 

pada Anak Usia 

Dini dan 

Pendidikan Non 

Formal 

meningkatkan 

mutu guru, mutu 

peserta didik dan 

meningkatkan 

kualitas dan 

kuantitas sarana 

prasarana 

pendukung serta 
penguatan aspek 

kelembagaan 

PAUD dan PNF 

% anak usia 4-6 tahun 

mengikuti program PAUD 

dan TK/RA 

83.00 84.00 85.00 86,5 88.00 

% TK/RA memiliki sarana 

dan prasarana 

belajar/bermain 

88.00 88.00 88,5 89,5 89,8 

% TK/RA menerapkan 
manajemen berbasis sekolah 

sesuai dengan manual yang 

ditetapkan oleh menteri 

64.00 66.00 66,2 67.00 67,5 

% guru yang layak mendidik 

PAUD/TK/RA dengan 

kualifikasi sesuai dengan 

standar kompetensi yang 

ditetapkan secara nasional 

60.00 62.00 64.00 65.00 66.00 

% Lembaga PAUD 

terakreditasi 

30.00 30 40 50 60 

% Pendd. Usia 15-44 th bisa 

membaca dan menulis 

92,00 92,30 92,80 93.00 93.50 

Jml orang buta aksara usia 

15-44 tahun 

900 800 700 600 500 

% penduduk usia sekolah 

yang belum sekolah di 
SD/MI, SMP/MTs dan 

SMA/SMK/MA menjadi 

peserta didik program paket 

A, B dan C 

12 10 10 10 10 

% tutor program paket A, B 

dan C memiliki kualifikasi 

sesuai dengan standar 

kompetensi yang ditetapkan 

92 92 92,5 93 93,5 

% pusat kegiatan belajar 

masyarakat memiliki sarana 

dan prasarana minimal sesuai 

dengan standar teknis 

pembelajaran 

83 83,5 84 84,5 85 

% penduduk putus sekolah, 
pengangguran dan dari 

keluarga pra sejahtera 

menjadi peserta didik dalam 

kursus-

kursus/pelatihan/kelompok 

belajar usaha/magang 

40 45 50 52 55 

% lembaga kursus memiliki 

ijin operasional dari 

pemerintah atau pemerintah 

daerah 

99 99 99 99 99 

% lembaga kursus dan 25 26 28 29 30 
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lembaga pelatihan 

terakreditasi 

% lulusan kursus, pelatihan, 

magang, kelompok belajar 

usaha dapat memasuki dunia 

kerja 

85 85,5 86 86,5 86,7 

% tenaga pendidik, instruktur 

atau penguji praktek 
kursus/pelatihan/kelompok 

belajar usaha/magang 

memiliki kualifikasi sesuai 

dengan standar kompetensi 

yang dipersyaratkan 

89,5 90 90,5 90,7 91 

% lembaga 

kursus/pelatihan/kelompok 

belajar usaha/magang 

memiliki sarana dan 

prasarana minimal sesuai 

dengan standar teknis yang 

ditetapkan 

73 73,5 74 74,5 75 

% Jml PKBM sesuai standart 84 86 88 89 90 

Jumlah TBM 30 32 34 36 38 

2 Meningkatkan 
mutu dan akses 

Pendidikan 

pada Sekolah 

Dasar 

meningkatkan 
mutu guru, mutu 

peserta didik dan 

meningkatkan 

kualitas dan 

kuantitas sarana 

prasarana 

pendukung serta 

penguatan aspek 

kelembagaan 

Sekolah Dasar 

% APK SD/MI/Pkt A/SDLB 116,65 116,65 116,65 116,67 116,67 

% APM SD/MI/Pkt A/SDLB 99,90 99,91 99,92 99,93 99,94 

% Angka Putus Sekolah 
SD/MI 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

% SD memiliki Ruang Kelas 

kondisi baik 

20,00 20,50 21,00 22,00 23,00 

% SD memiliki laboratorium 

IPA 

79 79,20 79,5 79,75 80,5 

% SD memiliki Ruang 

Perpustakaan sesuai standart 

63,71 65 67 69 70 

% SD/MI yang memiliki 

Ruang UKS sesuai Standar 

44,00 44,50 44,90 45,10 45,20 

% SD memiliki Ruang Guru 

sesuai standart 

88.13 89.01 89.35 89.88 89.88 

% Kelulusan UASBN SD/MI 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 

% Lulusan SD/MI 

melanjutkan ke SMP/MTs 

104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 

% Guru SD yang sertifikasi 85,5 86 87 87 88 

% Guru SD berkualifikasi 

S1/D4 yang sesuai dengan 

kompetensi yang ditetapkan 

86 86,5 87 87 87 

Rata-rata Nilai UASBN 

SD/MI 

229,04 229,04 229,20 229,20 229,25 

% SD menerapkan MBS 100 100 100 100 100 

Persentase SD/MI memiliki 

lapangan utk olahraga, 
upacara dan bermain sesuai 

standar   

 

52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 

3 Meningkatkan 

mutu dan akses 

Pendidikan 

pada Sekolah 

Menengah 

Pertama 

meningkatkan 

mutu guru, mutu 

peserta didik dan 

meningkatkan 

kualitas dan 

kuantitas sarana 

prasarana 

pendukung serta 

penguatan aspek 

kelembagaan SMP 

% APK SMP/MTs/Pkt 

B/SMPLB 

117,85 117,85 117,85 117,87 117,87 

% APM SMP/MTs/Pkt 

B/SMPLB 

92,50 92,60 92,70 93,0 93,20 

% Angka Putus Sekolah 

SMP/MTs 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

% SMP memiliki Ruang 

Kelas kondisi baik 

31,00 32,00 33,00 34,00 34,50 

% SMP memiliki 

laboratorium IPA 

65 66 67 68 69 

% SMP memiliki 

laboratorium Bahasa 

36 37 37 38 38 

% SMP memiliki 

laboratorium Komputer 

65 66 67 68 69 
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% SMP memiliki Ruang 

Perpustakaan sesuai standart 

82,70 82,75 82,80 82,90 82,95 

% SMP memiliki ruang UKS 

sesuai standart 

57 58 58,5 59 59,5 

% SMP memiliki Ruang 

Guru sesuai standart 

73,5 75 75,6 80 85 

% Kelulusan UN SMP/MTs 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 

% Lulusan SMP/MTs 

melanjutkan ke jenjang  

Dikmen 

94,50 94,50 94,50 94,50 94,50 

% Guru SMP yang sertifikasi 93,5 93,5 94 94 95 

% Guru SMP berkualifikasi 
S1/D4 sesuai dengan 

kompetensi yang ditetapkan 

95 96 96 96 96 

Rata-rata Nilai UN 

SMP/MTs 

217,10 217,10 217,20 217,20 217,20 

% SMP menerapkan MBS 100 100 100 100 100 
4 Meningkatkan 

pelestarian dan 

akses di bidang 

Kebudayaan 

daerah 

Peningkatan 

pelestarian cagar 

budaya dan 

permuseuman, 

pelestarian sejarah 

dan tradisi, serta 

pengembangan 

kesenian 

tradicional dan 
kesenian daerah 

% jumlah pusaka kegiatan 

jamasan  

 

100 100 100 100 100 

Tersedianya dokumen dan 
arsip sejarah dan kebudayaan 

yang terbaharui 

100 100 100 100 100 

% benda cagar budaya yang 

terdaftar registrasi nasional 

dan penetapannya 

100 100 100 100 100 

Jumlah promosi pariwisata 

melalui pentas dan atraksi 

seni budaya tradisional 

24 24 25 25 25 

% Jml organisasi kesenian 

dan kebudayaan yang terdata 

secara update 

60 70 80 90 100 

5 Meningkatkan 

system dan tata 

kelola yang 

efisien dan 

efektif untuk 
menjamin 

layanan prima 

pendidikan dan 

kebudayaan 

Peningkatan 

layanan 

administrasi 

perkantoran dalam 

arti luas, 
peningkatan 

kapasitas aparatur, 

layanan terhadap 

kebutuhan guru 

serta optimalisasi 

tata kelola, 

akuntabilitas dan 

pencitraan public 

berbasis teknologi 

dan informasi. 

%  dokumen Perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan yang 

dihasilkan 

100 100 100 100 100 

% sekolah penyelenggara 

PPDB On Line dan off line 

100 100 100 100 100 

% sekolah masuk sistem 

dapodikdas 

100 100 100 100 100 

% sekolah penyelenggara US, 

UNSBN, UN, UNPK 

100 100 100 100 100 

% layanan dapodik 100 100 100 100 100 



 

 
 

17 

B. Rencana Kinerja Tahun (RKT)  2017 

                   Dalam rencana kinerja tahun 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen 

mempunyai sasaran strategis, indikator Kinerja dan target yang hendak dicapai adalah 

sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :  

RENCANA KINERJA TAHUNAN 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN 

TAHUN 2017 

Kode SASARAN STRATEGIS  Indikator kinerja  target 

S1.1 Anak usia 4-6 tahun  mengikuti program 

PAUD, Tersebar di seluruh desa  , 

% anak usia 4-6 tahun mengikuti 

program PAUD dan TK/RA 84 

S1.2  Pendidik PAUD dengan kualifikasi 

sekurang-kurangnya D4/S1 sebesar 
100%, layak memdidik sesuai 

kompetensi nasional, lulus sertifikasi 

sekurang-kurangnya 55%, serta terlatih  

% guru yang layak mendidik 

TK/RA dengan kualifikasi sesuai 
dengan standar kompetensi yang 

ditetapkan secara nasional 
62 

S1.3 Satuan Pendidikan PAUD menerapkan 

system pembelajaran berkarakter (jujur, 
peduli, tanggungjawab, toleransi, 

nasionalisme dan menyenangkan)  

% TK/RA menerapkan 

manajemen berbasis sekolah 
sesuai dengan manual yang 

ditetapkan oleh menteri 

66 

S1.4 PAUD memiliki gedung dan APE yang 

representative sekurang-kurangnya  

% TK/RA memiliki sarana dan 

prasarana belajar/bermain 88 

S1.5 PAUD (TK Formal) terakreditasi 

minimal B  

% lembaga PAUD memiliki tata 

kelola dan citra yang baik 81 

S1.6 keaksaraan 0% umur 15 tahun keatas  % penduduk  usia 15-44 tahun 

bisa membaca dan menulis 98 

    Jumlah orang buta aksara dalam 

kelompok usia 15-44 tahun 900 

    % penduduk usia sekolah yang 

belum sekolah di SD/MI, 

SMP/MTs dan SMA/SMK/MA 

menjadi peserta didik program 
paket A, B  

12 

    Tersedianya data dasar kesetaraan 

SD/MI, SMP/MTs dan 
SMA/SMK/MA yang diperbarui 

secara terus menerus 

1 

    Tersedianya data dasar 

keaksaraan yang diperbarui secara 
terus menerus 

1 

S1.7 Tutor Kejar Paket A, B  berkualifikasi 

D4/S1 sesuai dengan kompetensinya 

sebesar  

% tutor program paket A, B  

memiliki kualifikasi sesuai 

dengan standar kompetensi yang 
ditetapkan 

92 

S1.8 Kuantitas dan kualitas sarana pendukung 
serta penguatan kelembagaan  dan 

Kursus pelatihan 

% pusat kegiatan belajar 
masyarakat memiliki sarana dan 

prasarana minimal sesuai dengan 

standar teknis pembelajaran 
83 



  

 
 

18 

    % penduduk putus sekolah, 
pengangguran dan dari keluarga 

pra sejahtera menjadi peserta 

didik dalam kursus-

kursus/pelatihan/kelompok belajar 
usaha/magang 

40 

    % lembaga kursus memiliki ijin 

operasional dari pemerintah atau 

pemerintah daerah 

99 

    % lembaga kursus dan lembaga 

pelatihan terakreditasi 25 

    % lulusan kursus, pelatihan, 
magang, kelompok belajar usaha 

dapat memasuki dunia kerja 

85 

    % tenaga pendidik, instruktur atau 

penguji praktek 
kursus/pelatihan/kelompok belajar 

usaha/magang memiliki 

kualifikasi sesuai dengan standar 
kompetensi yang dipersyaratkan 

89,5 

    % lembaga 

kursus/pelatihan/kelompok belajar 

usaha/magang memiliki sarana 
dan prasarana minimal sesuai 

dengan standar teknis yang 

ditetapkan 

73 

    Tersedianya data dasar 
kursus/pelatihan/kelompok belajar 

usaha/magang yang diperbarui 

secara terus menerus 

1 

    Tersedianya data dasar 

pendidikan khusus yang 

diperbarui secara terus menerus 

1 

S1. 9 APK PAUD (%) APK PAUD (%) 50 

   
 

S2.1 APM SD/MI  % APM SD/MI  99,95 

S2.2  Angka Putus sekolah SD/MI  % Angka Putus Sekolah SD 0,1 

S2.3 Memiliki ruang kelas sesuai standart  % ruang kelas SD/MI sesuai 

standar 
68 

S2.4 Memiliki Lab IPA dan computer  % SD/MI memiliki laboratorium 

IPA dan komputer 79 

S2.5 Memiliki ruang perpustakaan sesuai 
standart  

% SD/MI memiliki perpustakaan 
sesuai standar 

62,5 

S2.7 Guru SD berkualifikasi minimal D4/S1  % guru  SD memiliki kualifikasi 

sesuai dengan kompetensi yang 
ditetapkan 

95 

S2.8 Guru SD bersertifikat dan sertifikasi % guru SD yang sertifikasi 85,5 

S2.9 Guru SD layak mengajar  % guru SD/MI layak mengajar 86 

S2.10 SD menerapkan MBS  % SD/MI menerapkan 

Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) 

100 

S2.11 Angka kelulusan UASBN  % Angka Kelulusan UASBN 
99,90 

S2.12 Lulusan SD/MI melamjutkan ke 
SMP/MTs 

Lulusan SD/MI melamjutkan ke 
SMP/MTs 

99,86 

S3.13    APK SD/MI %  APK SD/MI % 100  

S3.14 %lulusan SD/MI melanjutkan  ke 
SMP/MTs 

%lulusan SD/MI melanjutkan  ke 
SMP/MTs 

100 
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S3.1 APM SMP/MTs  % APM SMP/MTs 92,50 

S3.2  Angka Putus sekolah SMP.MTs  % Angka Putus Sekolah 

SMP/MTs 
0,04 

S3.3 APK SMP/Mts APK SMP/Mts 
100 

S3.4 Memiliki Lab IPA dan computer sebesar  % SMP/MTs memiliki 

laboratorium IPA dan komputer 65 

S3.5 Memiliki ruang perpustakaan sesuai 

standart  

% SMP/MTs memiliki 

perpustakaan sesuai standar 96,5 

S3.7 Angka Kelulusan SMP  % Angka Kelulusan Ujian 

Nasional SMP/MTs 
99,63 

S3.8 Guru SMP bersertifikat dan sertifikasi 
minimal sebesar 95% 

% guru SMP/MTs yang 
bersertifikasi 

93,5 

S3.9 SMP menerapkan MBS  % SMP/MTs menerapkan 

Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) 
100 

S3.10 Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke 
SLTA  

% lulusan SMP/MTs melanjutkan 
ke SMA/MA/Kejuruan 95 

S3.1 
% Angka kelulusan Ujian Nasional 
SMP/MTs  

% Angka kelulusan Ujian 
Nasional SMP/MTs 

   Kebudayaan     

S4. 1 

 
Benda, Situs dan Kawasan Cagar 

budya  yang dilestarikan 

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan 

Cagar Budaya yang Dilestarikan 
54 

S4. 2 Sejarah dan tradisi di Sragen yang 

dilestarikan 
Jumlah  Sejarah dan tradisi di 

Sragen yang dilestarikan 

54 

S4. 3 Penyelenggaraan festival seni dan 

budaya 

Jumlah Penyelenggaraan festival 

senidan budaya 

2 kegiatan 

S4. 4 Sarana penyelenggaraan seni dan 

budaya 

Jumlah sarana penyelenggaraan 
seni dan budaya 

54 
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C. C. PERJANJIAN KINER KINERJA TAHUN 2017 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN 

TAHUN 2017 

Kode SASARAN STRATEGIS  Indikator kinerja  target 

S1.1 Anak usia 4-6 tahun  mengikuti program 

PAUD, Tersebar di seluruh desa  , 

% anak usia 4-6 tahun mengikuti 

program PAUD dan TK/RA 84 

S1.2  Pendidik PAUD dengan kualifikasi 

sekurang-kurangnya D4/S1 sebesar 
100%, layak memdidik sesuai 

kompetensi nasional, lulus sertifikasi 

sekurang-kurangnya 55%, serta terlatih  

% guru yang layak mendidik 

TK/RA dengan kualifikasi sesuai 
dengan standar kompetensi yang 

ditetapkan secara nasional 
62 

S1.3 Satuan Pendidikan PAUD menerapkan 

system pembelajaran berkarakter (jujur, 
peduli, tanggungjawab, toleransi, 

nasionalisme dan menyenangkan)  

% TK/RA menerapkan 

manajemen berbasis sekolah 
sesuai dengan manual yang 

ditetapkan oleh menteri 

66 

S1.4 PAUD memiliki gedung dan APE yang 

representative sekurang-kurangnya  

% TK/RA memiliki sarana dan 

prasarana belajar/bermain 88 

S1.5 PAUD (TK Formal) terakreditasi 

minimal B  

% lembaga PAUD memiliki tata 

kelola dan citra yang baik 81 

S1.6 keaksaraan 0% umur 15 tahun keatas  % penduduk  usia 15-44 tahun 

bisa membaca dan menulis 98 

    Jumlah orang buta aksara dalam 

kelompok usia 15-44 tahun 900 

    % penduduk usia sekolah yang 

belum sekolah di SD/MI, 

SMP/MTs dan SMA/SMK/MA 

menjadi peserta didik program 
paket A, B  

12 

    Tersedianya data dasar kesetaraan 

SD/MI, SMP/MTs dan 
SMA/SMK/MA yang diperbarui 

secara terus menerus 

1 

    Tersedianya data dasar 

keaksaraan yang diperbarui secara 
terus menerus 

1 

S1.7 Tutor Kejar Paket A, B  berkualifikasi 

D4/S1 sesuai dengan kompetensinya 

sebesar  

% tutor program paket A, B  

memiliki kualifikasi sesuai 

dengan standar kompetensi yang 
ditetapkan 

92 

S1.8 Kuantitas dan kualitas sarana pendukung 
serta penguatan kelembagaan  dan 

Kursus pelatihan 

% pusat kegiatan belajar 
masyarakat memiliki sarana dan 

prasarana minimal sesuai dengan 

standar teknis pembelajaran 
83 

    % penduduk putus sekolah, 

pengangguran dan dari keluarga 

pra sejahtera menjadi peserta 
didik dalam kursus-

kursus/pelatihan/kelompok belajar 

usaha/magang 

40 

    % lembaga kursus memiliki ijin 

operasional dari pemerintah atau 

pemerintah daerah 

99 
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    % lembaga kursus dan lembaga 
pelatihan terakreditasi 25 

    % lulusan kursus, pelatihan, 

magang, kelompok belajar usaha 

dapat memasuki dunia kerja 

85 

    % tenaga pendidik, instruktur atau 

penguji praktek 

kursus/pelatihan/kelompok belajar 

usaha/magang memiliki 
kualifikasi sesuai dengan standar 

kompetensi yang dipersyaratkan 

89,5 

    % lembaga 
kursus/pelatihan/kelompok belajar 

usaha/magang memiliki sarana 

dan prasarana minimal sesuai 

dengan standar teknis yang 
ditetapkan 

73 

    Tersedianya data dasar 

kursus/pelatihan/kelompok belajar 
usaha/magang yang diperbarui 

secara terus menerus 

1 

    Tersedianya data dasar 

pendidikan khusus yang 
diperbarui secara terus menerus 

1 

S1. 9 APK PAUD (%) APK PAUD (%) 50 

   
 

S2.1 APM SD/MI  % APM SD/MI  99,95 

S2.2  Angka Putus sekolah SD/MI  % Angka Putus Sekolah SD 0,1 

S2.3 Memiliki ruang kelas sesuai standart  % ruang kelas SD/MI sesuai 

standar 
68 

S2.4 Memiliki Lab IPA dan computer  % SD/MI memiliki laboratorium 

IPA dan komputer 79 

S2.5 Memiliki ruang perpustakaan sesuai 

standart  

% SD/MI memiliki perpustakaan 

sesuai standar 
62,5 

S2.7 Guru SD berkualifikasi minimal D4/S1  % guru  SD memiliki kualifikasi 
sesuai dengan kompetensi yang 

ditetapkan 

95 

S2.8 Guru SD bersertifikat dan sertifikasi % guru SD yang sertifikasi 85,5 

S2.9 Guru SD layak mengajar  % guru SD/MI layak mengajar 86 

S2.10 SD menerapkan MBS  % SD/MI menerapkan 

Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS) 

100 

S2.11 Angka kelulusan UASBN  % Angka Kelulusan UASBN 
99,90 

S2.12 Lulusan SD/MI melamjutkan ke 

SMP/MTs 

Lulusan SD/MI melamjutkan ke 

SMP/MTs 
99,86 

S3.13    APK SD/MI %  APK SD/MI % 100  

S3.14 %lulusan SD/MI melanjutkan  ke 

SMP/MTs 

%lulusan SD/MI melanjutkan  ke 

SMP/MTs 
100 

S3.1 APM SMP/MTs  % APM SMP/MTs 92,50 

S3.2  Angka Putus sekolah SMP.MTs  % Angka Putus Sekolah 

SMP/MTs 
0,04 

S3.3 APK SMP/Mts APK SMP/Mts 
100 

S3.4 Memiliki Lab IPA dan computer sebesar  % SMP/MTs memiliki 

laboratorium IPA dan komputer 65 
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S3.5 Memiliki ruang perpustakaan sesuai 
standart  

% SMP/MTs memiliki 
perpustakaan sesuai standar 96,5 

S3.7 Angka Kelulusan SMP  % Angka Kelulusan Ujian 

Nasional SMP/MTs 
99,63 

S3.8 Guru SMP bersertifikat dan sertifikasi 

minimal sebesar 95% 

% guru SMP/MTs yang 

bersertifikasi 
93,5 

S3.9 SMP menerapkan MBS  % SMP/MTs menerapkan 

Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS) 

100 

S3.10 Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke 

SLTA  

% lulusan SMP/MTs melanjutkan 

ke SMA/MA/Kejuruan 95 

S3.11 
% Angka kelulusan Ujian Nasional 
SMP/MTs  

% Angka kelulusan Ujian 
Nasional SMP/MTs 100 

  

Kebudayaan 

     

S4. 1 
 

Benda, Situs dan Kawasan Cagar 

budya  yang dilestarikan 

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan 
Cagar Budaya yang Dilestarikan 

54 

S4. 2 Sejarah dan tradisi di Sragen yang 

dilestarikan 
Jumlah  Sejarah dan tradisi di 

Sragen yang dilestarikan 

54 

S4. 3 Penyelenggaraan festival seni dan 

budaya 

Jumlah Penyelenggaraan festival 

senidan budaya 

2 kegiatan 

S4. 4 Sarana penyelenggaraan seni dan 

budaya 

Jumlah sarana penyelenggaraan 

seni dan budaya 

54 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

    Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan adalah perwujudan kewajiban Dinas Pendidikan 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya dalam mencapai sasaran  yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas  Pendidikan tahun 2017 

tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai 

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 

                    Pada bab ini disajikan  capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan  kinerja 

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja  Organisasi. Untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis  tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.   

 terdapat pada tabel Berikut ini  : 

 1.  Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.  

 

Kode 
SASARAN 

STRATEGIS  
Indikator kinerja  target Realisasi 

Prosenta

se 
capaian 

S1.1 Anak usia 4-6 tahun  

mengikuti program 

PAUD, Tersebar di 
seluruh desa  , 

% anak usia 4-6 tahun 

mengikuti program PAUD dan 

TK/RA 
84 83,25 99,10 

S1.2  Pendidik PAUD dengan 

kualifikasi sekurang-
kurangnya D4/S1 

sebesar 100%, layak 

memdidik sesuai 

kompetensi nasional, 
lulus sertifikasi 

sekurang-kurangnya 

55%, serta terlatih  

% guru yang layak mendidik 

TK/RA dengan kualifikasi 
sesuai dengan standar 

kompetensi yang ditetapkan 

secara nasional 62 62 100 

S1.3 Satuan Pendidikan 

PAUD menerapkan 

system pembelajaran 

berkarakter (jujur, 
peduli, tanggungjawab, 

toleransi, nasionalisme 

dan menyenangkan)  

% TK/RA menerapkan 

manajemen berbasis sekolah 

sesuai dengan manual yang 

ditetapkan oleh menteri 66 66 100 

S1.4 PAUD memiliki gedung 

dan APE yang 

representative  

% TK/RA memiliki sarana dan 

prasarana belajar/bermain 88 88,70 100,79 

S1.5 PAUD (TK Formal) 
terakreditasi minimal B  

% lembaga PAUD memiliki tata 
kelola dan citra yang baik 81 81 100 

S1.6 keaksaraan umur 15 

tahun keatas  

% penduduk  usia 15-44 tahun 

bisa membaca dan menulis 98 98,80 100.8 

    Jumlah orang buta aksara dalam 

kelompok usia 15-44 tahun 900 815 90.55 
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    % penduduk usia sekolah yang 
belum sekolah di SD/MI, 

SMP/MTs dan SMA/SMK/MA 

menjadi peserta didik program 

paket A, B  

12 orang 11 orang 91.66 

    Tersedianya data dasar 

kesetaraan SD/MI, SMP/MTs 

dan SMA/SMK/MA yang 

diperbarui secara terus menerus 

1 1 100 

    Tersedianya data dasar 

keaksaraan yang diperbarui 

secara terus menerus 

1 1 100 

S1.7 Tutor Kejar Paket A, B  

berkualifikasi D4/S1 

sesuai dengan 

kompetensinya sebesar  

% tutor program paket A, B  

memiliki kualifikasi sesuai 

dengan standar kompetensi yang 

ditetapkan 

92 92 100 

S1.8 Kuantitas dan kualitas 

sarana pendukung serta 
penguatan kelembagaan  

dan Kursus pelatihan 

% pusat kegiatan belajar 

masyarakat memiliki sarana dan 
prasarana minimal sesuai 

dengan standar teknis 

pembelajaran 

83 84 101.2 

    % penduduk putus sekolah, 
pengangguran dan dari keluarga 

pra sejahtera menjadi peserta 

didik dalam kursus-
kursus/pelatihan/kelompok 

belajar usaha/magang 

40 41 102.5 

    % lembaga kursus memiliki ijin 

operasional dari pemerintah atau 
pemerintah daerah 

99 100 101.01 

    % lembaga kursus dan lembaga 

pelatihan terakreditasi 25 25 100 

    % lulusan kursus, pelatihan, 

magang, kelompok belajar usaha 

dapat memasuki dunia kerja 

85 84 98.82 

    % tenaga pendidik, instruktur 
atau penguji praktek 

kursus/pelatihan/kelompok 

belajar usaha/magang memiliki 
kualifikasi sesuai dengan standar 

kompetensi yang dipersyaratkan 

89,5 89.5 100 

    % lembaga 

kursus/pelatihan/kelompok 
belajar usaha/magang memiliki 

sarana dan prasarana minimal 

sesuai dengan standar teknis 

yang ditetapkan 

73 72 98.63 

    Tersedianya data dasar 

kursus/pelatihan/kelompok 

belajar usaha/magang yang 
diperbarui secara terus menerus 

1 1 100 

    Tersedianya data dasar 

pendidikan khusus yang 

diperbarui secara terus menerus 

1 1 100 

S1.9 APK PAUD (%) APK PAUD (%) 50 52.12 104.24 

S2.1 APM SD/MI  % APM SD/MI  99,95 99,91 99.95 

S2.2  Angka Putus sekolah 
SD/MI  

% Angka Putus Sekolah SD 
0,1 0,01 10 
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S2.3 Memiliki ruang kelas 
sesuai standart  

% ruang kelas SD/MI sesuai 
standar 

68 68,06 100.08 

S2.4 Memiliki Lab IPA dan 

computer  

% SD/MI memiliki laboratorium 

IPA dan komputer 79 80,07 101.35 

S2.5 Memiliki ruang 

perpustakaan sesuai 

standart  

% SD/MI memiliki 

perpustakaan sesuai standar 62,5 65,03 104.05 

S2.6 Guru SD berkualifikasi 
minimal D4/S1  

% guru SD memiliki kualifikasi 
sesuai dengan kompetensi yang 

ditetapkan 

95 95,35 100.36 

S2.7 Guru SD bersertifikat 
dan sertifikasi 

% guru SD yang sertifikasi 
85,5 84,2 98.48 

S2.8 Guru SD layak mengajar  % guru SD/MI layak mengajar 86 87 101.16 

S2.9 SD menerapkan MBS  % SD/MI menerapkan 

Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS) 

100 100 100 

S2.10 Angka kelulusan 

UASBN  

% Angka Kelulusan UASBN 
99,90 100 100.10 

      
 

  

S2.11 Lulusan SD/MI 
melamjutkan ke 

SMP/MTs 

Lulusan SD/MI melamjutkan ke 
SMP/MTs 99,86 104,25 104.39 

 S2.12   APK SD/MI %  APK SD/MI % 
100 

114,39 

 
114.39 

S2.13 %lulusan SD/MI 

melanjutkan ke 

SMP/MTs 

%lulusan SD/MI melanjutkan ke 

SMP/MTs 100 
 

104,25 

 
104.25 

S3.1 APM SMP/MTs  % APM SMP/MTs 92,50 90,62 97.96 

S3.2  Angka Putus sekolah 

SMP.MTs  

% Angka Putus Sekolah 

SMP/MTs 
0,04 0,0 0 

 APK SMP/Mts APK SMP/Mts 
100 

117,77 

 
117.77 

S3.4 Memiliki Lab IPA dan 

computer sebesar  

% SMP/MTs memiliki 

laboratorium IPA dan komputer 65 68,19 104.90 

S3.5 Memiliki ruang 

perpustakaan sesuai 
standart  

% SMP/MTs memiliki 

perpustakaan sesuai standar 96,5 97,99 101.54 

S3.6 Angka Kelulusan SMP  % Angka Kelulusan Ujian 

Nasional SMP/MTs 
99,63 100 100.37 

S3.8 Guru SMP bersertifikat 
dan sertifikasi minimal 

sebesar 95% 

% guru SMP/MTs yang 
bersertifikasi 93,5 93,4 98.89 

S3.10 SMP menerapkan MBS  % SMP/MTs menerapkan 

Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS) 

100 100 100 

S3.14 Lulusan SMP/MTs 

melanjutkan ke SLTA  

% lulusan SMP/MTs 

melanjutkan ke 

SMA/MA/Kejuruan 

95 96,13 101.18 

 

% Angka kelulusan 
Ujian Nasional 

SMP/MTs  

% Angka kelulusan Ujian 
Nasional SMP/MTs  100 

99,98 

 
99.98 

  Kebudayaan   
 

  

S4. 1 
 

Benda, Situs dan 

Kawasan Cagar budya  

yang dilestarikan 

Jumlah Benda, Situs dan 

Kawasan Cagar Budaya yang 

Dilestarikan 

54 
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S4. 2 Sejarah dan tradisi di 
Sragen yang dilestarikan 

Jumlah Sejarah dan tradisi di 

Sragen yang dilestarikan 

54   

S4. 3 Penyelenggaraan 

festival seni dan budaya 

Jumlah Penyelenggaraan festival 

senidan budaya 

2 kegiatan   

S4. 4 Sarana penyelenggaraan 

seni dan budaya 

Jumlah sarana penyelenggaraan 

seni dan budaya 

54   
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2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu   

Kod

e 
SASARAN STRATEGIS  Indikator kinerja  

2016 
2017 

Realisasi 
Prosentase 

capaian 
target Realisasi 

Prosentase 

capaian 

S1.1 Anak usia 4-6 tahun mengikuti 
program PAUD, Tersebar di 

seluruh desa, 

% anak usia 4-6 tahun mengikuti 
program PAUD dan TK/RA 83 117 84 83,25 99,10 

S1.2  Pendidik PAUD dengan 

kualifikasi sekurang-kurangnya 
D4/S1 sebesar 100%, layak 

memdidik sesuai kompetensi 

nasional, lulus sertifikasi 
sekurang-kurangnya 55%, serta 

terlatih  

% guru yang layak mendidik TK/RA 

dengan kualifikasi sesuai dengan standar 
kompetensi yang ditetapkan secara 

nasional 15 125 62 62 100 

S1.3 Satuan Pendidikan PAUD 

menerapkan system 
pembelajaran berkarakter (jujur, 

peduli, tanggungjawab, 

toleransi, nasionalisme dan 
menyenangkan)  

% TK/RA menerapkan manajemen 

berbasis sekolah sesuai dengan manual 
yang ditetapkan oleh menteri 

64 86 66 66 100 

S1.4 PAUD memiliki gedung dan 

APE yang representative  

% TK/RA memiliki sarana dan 

prasarana belajar/bermain 88 108 88 88,70 100,79 

S1.5 PAUD (TK Formal) 

terakreditasi minimal B  

% lembaga PAUD memiliki tata kelola 

dan citra yang baik 80 116 81 81 100 

S1.6 keaksaraan umur 15 tahun 

keatas  

% penduduk usia 15-44 tahun bisa 

membaca dan menulis 98 105.63 98 98,80 100.8 

    Jumlah orang buta aksara dalam 

kelompok usia 15-44 tahun 947 317 900 815 90.55 
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    % penduduk usia sekolah yang belum 
sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan 

SMA/SMK/MA menjadi peserta didik 

program paket A, B  

36  12 orang 11 orang 91.66 

    Tersedianya data dasar kesetaraan 
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA 

yang diperbarui secara terus menerus 
1 100 1 1 100 

    Tersedianya data dasar keaksaraan yang 

diperbarui secara terus menerus 1 100 1 1 100 

S1.7 Tutor Kejar Paket A, B  

berkualifikasi D4/S1 sesuai 
dengan kompetensinya sebesar  

% tutor program paket A, B  memiliki 

kualifikasi sesuai dengan standar 
kompetensi yang ditetapkan 

92 100 92 92 100 

S1.8 Kuantitas dan kualitas sarana 
pendukung serta penguatan 

kelembagaan dan Kursus 

pelatihan 

% pusat kegiatan belajar masyarakat 
memiliki sarana dan prasarana minimal 

sesuai dengan standar teknis 

pembelajaran 
82 101 83 84 101.2 

    % penduduk putus sekolah, 

pengangguran dan dari keluarga pra 
sejahtera menjadi peserta didik dalam 

kursus-kursus/pelatihan/kelompok 

belajar usaha/magang 

41 128 40 41 102.5 

    % lembaga kursus memiliki ijin 
operasional dari pemerintah atau 

pemerintah daerah 

99 99 99 100 101.01 

    % lembaga kursus dan lembaga 

pelatihan terakreditasi 8 100 25 25 100 

    % lulusan kursus, pelatihan, magang, 

kelompok belajar usaha dapat memasuki 

dunia kerja 

50 109 85 84 98.82 
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    % tenaga pendidik, instruktur atau 
penguji praktek 

kursus/pelatihan/kelompok belajar 

usaha/magang memiliki kualifikasi 

sesuai dengan standar kompetensi yang 
dipersyaratkan 

89 91 89,5 89.5 100 

    % lembaga kursus/pelatihan/kelompok 

belajar usaha/magang memiliki sarana 

dan prasarana minimal sesuai dengan 
standar teknis yang ditetapkan 

62 98 73 72 98.63 

    Tersedianya data dasar 

kursus/pelatihan/kelompok belajar 

usaha/magang yang diperbarui secara 
terus menerus 

1 100 1 1 100 

    Tersedianya data dasar pendidikan 

khusus yang diperbarui secara terus 

menerus 

1 100 1 1 100 

S1.9 APK PAUD (%) APK PAUD (%) 34.64 53.81 50 52.12 104.24 

S2.1 APM SD/MI  % APM SD/MI  99.89 99.89 99,95 99,91 99.95 

S2.2  Angka Putus sekolah SD/MI  % Angka Putus Sekolah SD 0.1 100 0,1 0,01 10 

S2.3 Memiliki ruang kelas sesuai 

standart  

% ruang kelas SD/MI sesuai standar 
68 101 68 68,06 100.08 

S2.4 Memiliki Lab IPA dan computer  % SD/MI memiliki laboratorium IPA 
dan komputer 79.89 100 79 80,07 101.35 

S2.5 Memiliki ruang perpustakaan 
sesuai standart  

% SD/MI memiliki perpustakaan sesuai 
standar 

62 102 62,5 65,03 104.05 

S2.6 Guru SD berkualifikasi minimal 

D4/S1  

% guru SD memiliki kualifikasi sesuai 

dengan kompetensi yang ditetapkan 86 100 95 95,35 100.36 

S2.7 Guru SD bersertifikat dan 

sertifikasi 

% guru SD yang sertifikasi 
35 140 85,5 84,2 98.48 

S2.8 Guru SD layak mengajar  % guru SD/MI layak mengajar 85 116 86 87 101.16 
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S2.9 SD menerapkan MBS  % SD/MI menerapkan Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) 100 100 100 100 100 

S2.10 Angka kelulusan UASBN  % Angka Kelulusan UASBN 
99.96 100.1 99,90 100 100.10 

      
  

 
  

 S2.1

2 

  APK SD/MI %  APK SD/MI % 
114.29 91.50 100 

114,39 

 
114.39 

S2.13 %lulusan SD/MI melanjutkan ke 
SMP/MTs 

%lulusan SD/MI melanjutkan ke 
SMP/MTs 99.86 99.88 99.88 

 

99.89 

 
100 

S3.1 APM SMP/MTs  % APM SMP/MTs 92.10 93.31 92,50 90,62 97.96 

S3.2  Angka Putus sekolah SMP.MTs  % Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0.06 100 0,04 0,0 0 

 APK SMP/Mts APK SMP/Mts 
117.50 84.28 100 

117,77 

 
117.77 

S3.4 Memiliki Lab IPA dan computer 

sebesar  

% SMP/MTs memiliki laboratorium IPA 

dan komputer 63 102 65 68,19 104.90 

S3.5 Memiliki ruang perpustakaan 

sesuai standart  

% SMP/MTs memiliki perpustakaan 

sesuai standar 96 100 96,5 97,99 101.54 

S3.6 Angka Kelulusan SMP  % Angka Kelulusan Ujian Nasional 
SMP/MTs 

96.61 99.95 99,63 100 100.37 

S3.8 Guru SMP bersertifikat dan 

sertifikasi minimal sebesar 95% 

% guru SMP/MTs yang bersertifikasi 
45 155 93,5 93,4 98.89 

S3.10 SMP menerapkan MBS  % SMP/MTs menerapkan Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) 100 161 100 100 100 

S3.14 Lulusan SMP/MTs melanjutkan 

ke SLTA  

% lulusan SMP/MTs melanjutkan ke 

SMA/MA/Kejuruan 95 105.30 95 96,13 101.18 
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  Kebudayaan     
 

  

S4. 1 
 

Benda, Situs dan Kawasan 

Cagar budya yang 

dilestarikan 

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan 
Cagar Budaya yang Dilestarikan 

50 

100 

54 54 

100 

S4. 2 Sejarah dan tradisi di Sragen 
yang dilestarikan 

Jumlah Sejarah dan tradisi di Sragen 

yang dilestarikan 

50 100 54 54 100 

S4. 3 Penyelenggaraan festival seni 

dan budaya 

Jumlah Penyelenggaraan festival 

senidan budaya 

2 kegiatan 100 2 kegiatan 2 kegiatan 100 

S4. 4 Sarana penyelenggaraan seni 

dan budaya 

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan 
budaya 

50 100 54 54 100 
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3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;  

 

Kode SASARAN STRATEGIS  Indikator kinerja  target Realisasi 
Prosentase 

capaian 

Target rensra SKPD 

2016-2021 

S1.1 Anak usia 4-6 tahun mengikuti program 

PAUD, Tersebar di seluruh desa, 

% anak usia 4-6 tahun mengikuti program 

PAUD dan TK/RA 84 83,25 99,10 
90 

S1.2  Pendidik PAUD dengan kualifikasi 
sekurang-kurangnya D4/S1 sebesar 100%, 

layak memdidik sesuai kompetensi 

nasional, lulus sertifikasi sekurang-
kurangnya 55%, serta terlatih  

% guru yang layak mendidik TK/RA 
dengan kualifikasi sesuai dengan standar 

kompetensi yang ditetapkan secara nasional 62 62 100 

67 

S1.3 Satuan Pendidikan PAUD menerapkan 
system pembelajaran berkarakter (jujur, 

peduli, tanggungjawab, toleransi, 

nasionalisme dan menyenangkan)  

% TK/RA menerapkan manajemen berbasis 
sekolah sesuai dengan manual yang 

ditetapkan oleh menteri 66 66 100 

69 

S1.4 PAUD memiliki gedung dan APE yang 
representative  

% TK/RA memiliki sarana dan prasarana 
belajar/bermain 88 88,70 100,79 

91 

S1.5 PAUD (TK Formal) terakreditasi minimal 
B  

% lembaga PAUD memiliki tata kelola dan 
citra yang baik 81 81 100 

100 

S1.6 keaksaraan umur 15 tahun keatas  % penduduk usia 15-44 tahun bisa 

membaca dan menulis 98 98,80 100.8 
98.8 

    Jumlah orang buta aksara dalam kelompok 

usia 15-44 tahun 900 815 90.55 
700 

    % penduduk usia sekolah yang belum 

sekolah di SD/MI, SMP/MTs menjadi 
peserta didik program paket A, B  

12 orang 11 orang 91.66 

10 
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    Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, 
SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang 

diperbarui secara terus menerus 
1 1 100 

1 

    Tersedianya data dasar keaksaraan yang 

diperbarui secara terus menerus 1 1 100 
1 

S1.7 Tutor Kejar Paket A, B berkualifikasi 

D4/S1 sesuai dengan kompetensinya 
sebesar  

% tutor program paket A, B  memiliki 

kualifikasi sesuai dengan standar 
kompetensi yang ditetapkan 

92 92 100 

93.5 

S1.8 Kuantitas dan kualitas sarana pendukung 
serta penguatan kelembagaan dan Kursus 

pelatihan 

% pusat kegiatan belajar masyarakat 
memiliki sarana dan prasarana minimal 

sesuai dengan standar teknis pembelajaran 83 84 101.2 

85 

    % penduduk putus sekolah, pengangguran 

dan dari keluarga pra sejahtera menjadi 

peserta didik dalam kursus-
kursus/pelatihan/kelompok belajar 

usaha/magang 

40 41 102.5 

55 

    % lembaga kursus memiliki ijin operasional 
dari pemerintah atau pemerintah daerah 99 100 101.01 

99 

    % lembaga kursus dan lembaga pelatihan 

terakreditasi 25 25 100 
30 

    % lulusan kursus, pelatihan, magang, 
kelompok belajar usaha dapat memasuki 

dunia kerja 

85 84 98.82 
86.7 

    % tenaga pendidik, instruktur atau penguji 
praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar 

usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai 

dengan standar kompetensi yang 

dipersyaratkan 

89,5 89.5 100 

91 
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    % lembaga kursus/pelatihan/kelompok 
belajar usaha/magang memiliki sarana dan 

prasarana minimal sesuai dengan standar 

teknis yang ditetapkan 

73 72 98.63 

75 

    Tersedianya data dasar 

kursus/pelatihan/kelompok belajar 
usaha/magang yang diperbarui secara terus 

menerus 

1 1 100 

1 

    Tersedianya data dasar pendidikan khusus 

yang diperbarui secara terus menerus 1 1 100 
1 

S1.9 APK PAUD (%) APK PAUD (%) 50 52.12 104.24 80 

S2.1 APM SD/MI  % APM SD/MI  99,95 99,91 99.95 100 

S2.2  Angka Putus sekolah SD/MI  % Angka Putus Sekolah SD 0,1 0,01 10 0.1 

S2.3 Memiliki ruang kelas sesuai standart  % ruang kelas SD/MI sesuai standar 68 68,06 100.08 73.5 

S2.4 Memiliki Lab IPA dan computer  % SD/MI memiliki laboratorium IPA dan 
komputer 79 80,07 101.35 

80.5 

S2.5 Memiliki ruang perpustakaan sesuai 
standart  

% SD/MI memiliki perpustakaan sesuai 
standar 

62,5 65,03 104.05 
65 

   
 

  
 

S2.7 Guru SD bersertifikat dan sertifikasi % guru SD yang sertifikasi 85,5 84,2 98.48 88 

S2.8 Guru SD layak mengajar  % guru SD/MI layak mengajar 86 87 101.16 87 

S2.9 SD menerapkan MBS  % SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) 100 100 100 
100 

S2.10 Angka kelulusan UASBN  % Angka Kelulusan UASBN 
99,90 100 100.10 

99.93 

S2.11 Lulusan SD/MI melamjutkan ke 

SMP/MTs 

Lulusan SD/MI melamjutkan ke SMP/MTs 
99,86 104,25 104.39 

99.92 

 S2.12 APK SD/MI %  APK SD/MI % 
100 

114,39 

 
114.39 

112.50 

S2.13 %lulusan SD/MI melanjutkan ke 

SMP/MTs 

%lulusan SD/MI melanjutkan  ke 

SMP/MTs 
100 

 

99.89 
99.89 

99.93 
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S3.1 APM SMP/MTs  % APM SMP/MTs 92,50 90,62 97.96 93.2 

S3.2  Angka Putus sekolah SMP.MTs  % Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,04 0,0 0 0.05 

 APK SMP/Mts APK SMP/Mts 
100 

117,77 

 
117.77 

93.3 

S3.4 Memiliki Lab IPA dan computer sebesar  % SMP/MTs memiliki laboratorium IPA 
dan komputer 65 68,19 104.90 

69 

S3.5 Memiliki ruang perpustakaan sesuai 
standart  

% SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai 
standar 96,5 97,99 101.54 

98 

S3.6 Angka Kelulusan SMP  % Angka Kelulusan Ujian Nasional 
SMP/MTs 

99,63 100 100.37 
99.68 

S3.8 Guru SMP bersertifikat dan sertifikasi 

minimal sebesar 95% 

% guru SMP/MTs yang bersertifikasi 
93,5 93,4 98.89 

95 

S3.10 SMP menerapkan MBS  % SMP/MTs menerapkan Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) 100 100 100 

100 

S3.14 Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SLTA  % lulusan SMP/MTs melanjutkan ke 

SMA/MA/Kejuruan 95 96,13 101.18 
95 

 

%guru SSmP/Mts memiliki kualifikasi 

sessuai ssesuai dengan kompetenssi yang 

dittetapkan 

%guru SmP/Mts memiliki kualifikasi 

sessuai sesuai dengan kompetensi yang 

dittetapkan 

95 96 101.05 

96 

  Kebudayaan   
 

   

S4. 1 

 
Benda, Situs dan Kawasan Cagar 

budya  yang dilestarikan 

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar 

Budaya yang Dilestarikan 
54 54 

100 70 

S4. 2 Sejarah dan tradisi di Sragen yang 
dilestarikan 

Jumlah  Sejarah dan tradisi di Sragen yang 

dilestarikan 

54 54 100 70 

S4. 3 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah Penyelenggaraan festival senidan 

budaya 

2 kegiatan 2 kegiatan 100 2 

S4. 4 Sarana penyelenggaraan seni dan 

budaya 

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan 

budaya 

54 54 100 75 
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4.  Analisis Penyebeb keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan  kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan. 

 

Kode SASARAN STRATEGIS  Indikator kinerja  target 
Realisa

si 

Prosent

ase 

capaian 

Rata Rata 

Capaian Kinerja 

Analisis 

Capaian Kinerja 

S1.1 Anak usia 4-6 tahun  mengikuti 
program PAUD, Tersebar di 
seluruh desa  , 

% anak usia 4-6 tahun mengikuti 
program PAUD dan TK/RA 

84 83,25 99,10 

Rata rata Peningkatkan 

mutu guru, mutu 

peserta didik dan 
meningkatkan kualitas 

dan kuantitas sarana 

prasarana pendukung 

serta penguatan aspek 

kelembagaan PAUD 

dan PN 

94.6919 % 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dari data samping terjadi kurang memenuhi target ohal  ini 
disebabkan  di sebagian daerah kabupaten Sragen para 
orang tua masih belum menyadari  pentingnya  pendidikan 
anak usia 4- 6 tahun 
Solusi : Dengan mengadakan pembinaan pada penduduk 
bisa, lewat media, kalurahan dll 

S1.2  Pendidik PAUD dengan 
kualifikasi sekurang-kurangnya 
D4/S1 sebesar 100%, layak 
memdidik sesuai kompetensi 
nasional, lulus sertifikasi 
sekurang-kurangnya 55%, serta 
terlatih  

% guru yang layak mendidik 
TK/RA dengan kualifikasi sesuai 
dengan standar kompetensi yang 
ditetapkan secara nasional 62 62 100 

Tercapai  target   kualifikasi para guru sesuai dengan 
standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional   
Solusi : - 

S1.3 Satuan Pendidikan PAUD 
menerapkan system pembelajaran 
berkarakter (jujur, peduli, 
tanggungjawab, toleransi, 
nasionalisme dan menyenangkan)  

% TK/RA menerapkan manajemen 
berbasis sekolah sesuai dengan 
manual yang ditetapkan oleh 
menteri 

66 66 100 

Tercapai target  semua TK/RA menerapkan manajemen 
berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan 
oleh menteri 
Solusi : - 

S1.4 PAUD memiliki gedung dan APE 
yang representative  

% TK/RA memiliki sarana dan 
prasarana belajar/bermain 

88 88 100 

Tercapai target ,semua  TK/RA menerapkan manajemen 
berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan 
oleh menteri. 
Solusi : - 

S1.5 PAUD (TK Formal) terakreditasi 
minimal B  

% lembaga PAUD memiliki tata 
kelola dan citra yang baik 81 81 100 

Tercapai target,  lembaga PAUD memiliki tata kelola dan 
citra yang baik 
Solusi : - 

S1.6 keaksaraan  umur 15 tahun keatas  % penduduk  usia 15-44 tahun bisa 
membaca dan menulis 

98 97,92 99.92 

Dari data  kurang tercapai target ,  karena sebagian 
penduduk masih ada yang enggan mengikuti program 
pemberantasan buta aksara atau lainnya 
Solusi : Dengan mengadakan pembinaan pada penduduk 
pentingnya  bisa, lewat media, kalurahan dll 

    Jumlah orang buta aksara dalam 
kelompok usia 15-44 tahun 

900 815 90.55 

Dari data  kurang tercapai target ,  karena sebagian 
penduduk masih ada yang enggan mengikuti program 
pemberantasan buta aksara atau lainnya 
Solusi :- 
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    % penduduk usia sekolah yang 
belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs  
menjadi peserta didik program 
paket A, B  

12 orang 
11 

orang 
91.66 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dari data  kurang tercapai target ,  karena sebagian 
penduduk masih ada yang tidak sekolah  dan tiadak mau 
masuk  program program paket A, B atau lainnya 
Solusi : - Dengan mengadakan pembinaan pada penduduk 

pentingnya pendidikan   bisa, lewat media, kalurahan dll 

    Tersedianya data dasar kesetaraan 
SD/MI, SMP/MTs dan 
SMA/SMK/MA yang diperbarui 
secara terus menerus 

1 1 100 

Tercapai target,   data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs 
dan SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus 
Solusi :- 

    Tersedianya data dasar keaksaraan 
yang diperbarui secara terus 

menerus 
1 1 100 

Tercapai target, data dasar keaksaraan yang diperbarui 
secara terus menerus 

Solusi : - 

S1.7 Tutor Kejar Paket A, B  
berkualifikasi D4/S1 sesuai 
dengan kompetensinya sebesar  

% tutor program paket A, B  
memiliki kualifikasi sesuai dengan 
standar kompetensi yang ditetapkan 92 92 100 

Tercapai target, tutor program paket A, B  memiliki 
kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang 
ditetapkan 
Solusi : - 

S1.8 Kuantitas dan kualitas sarana 
pendukung serta penguatan 

kelembagaan  dan Kursus 
pelatihan 

% pusat kegiatan belajar 
masyarakat memiliki sarana dan 

prasarana minimal sesuai dengan 
standar teknis pembelajaran 

83 84 101.2 

Tercapai target, % pusat kegiatan belajar masyarakat 
memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan 

standar teknis pembelajaran 
Solusi :- 

    % penduduk putus sekolah, 
pengangguran dan dari keluarga pra 

sejahtera menjadi peserta didik 
dalam kursus-
kursus/pelatihan/kelompok belajar 
usaha/magang 

40 41 102.5 

Tercapai target, % penduduk putus sekolah, pengangguran 
dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam 

kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang 
Solusi :- 

    % lembaga kursus memiliki ijin 
operasional dari pemerintah atau 
pemerintah daerah 

99 100 101.01 
Tercapai target, % lembaga kursus memiliki ijin 
operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah 
Solusi :- 

    % lembaga kursus dan lembaga 

pelatihan terakreditasi 25 25 100 
Tercapai target,  lembaga kursus dan lembaga pelatihan 

terakreditasi 
Solusi :- 

    % lulusan kursus, pelatihan, 
magang, kelompok belajar usaha 
dapat memasuki dunia kerja 

85 84 98.82 

Kurang tercapai target,  Karena jumlah lapangan kerja 
dengan  kemampuan lapangan kerja tidak seimbang 
Solusi : Dengan pembinaan kepada semuafihak 
terkaitdengan koorsinasi antar instansi Pemerintah 

    % tenaga pendidik, instruktur atau 

penguji praktek 
kursus/pelatihan/kelompok belajar 
usaha/magang memiliki kualifikasi 
sesuai dengan standar kompetensi 

89,5 89.5 100 

Tercapai target, tenaga pendidik, instruktur atau penguji 

praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang 
memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi 
Solusi :- 
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yang dipersyaratkan 

    % lembaga 
kursus/pelatihan/kelompok belajar 
usaha/magang memiliki sarana dan 

prasarana minimal sesuai dengan 
standar teknis yang ditetapkan 

73 72 98.63 

Kurang tercapai target,  karena ada beberapa  lembaga 
kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang sarana 
prasarana  masih kurang sesuai dengan standar teknis yang 

ditetapkan 
Solusi : dengan himbauan dan pembinaan kepada lembaga 
kursus 

    Tersedianya data dasar 
kursus/pelatihan/kelompok belajar 
usaha/magang yang diperbarui 
secara terus menerus 

1 1 100 

Tercapai target, data dasar kursus/pelatihan/kelompok 
belajar usaha/magang yang diperbarui secara terus menerus 
Solusi :- 

    Tersedianya data dasar pendidikan 

khusus yang diperbarui secara terus 
menerus 

1 1 100 
Tercapai target, data dasar pendidikan khusus yang 

diperbarui secara terus menerus 
Solusi :- 

S1.9 APK PAUD (%) APK PAUD (%) 

50 52.12 104.24 
Tercapai target , lebih  karena ada penduduk usia Paud, dari 
kabupaten lain  
Solusi :- 

S2.1 APM SD/MI  % APM SD/MI  

99,95 99,91 99.95 
 

meningkatkan mutu 

guru, mutu peserta 

didik dan 

meningkatkan kualitas 

dan kuantitas sarana 

prasarana pendukung 

serta penguatan aspek 

kelembagaan Sekolah 
Dasar 

92.329 % 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mendekati target,  karena penduduk usia SD/MI sudah 
mencukupi ada yang belum disekolahkan 

Solusi : pembinaan Sekolah 

S2.2  Angka Putus sekolah SD/MI  % Angka Putus Sekolah SD 
0,1 0,01 10 

Tercapai target, Jumlah putus sekolah SD menurun 
Solusi :- 

S2.3 Memiliki ruang kelas sesuai 
standart  

% ruang kelas SD/MI sesuai standar 
68 68,06 100.08 

Tercapai target, % ruang kelas SD/MI sesuai standar 
Solusi :- 

S2.4 Memiliki Lab IPA dan computer  % SD/MI memiliki laboratorium 

IPA dan komputer 79 80,07 101.35 
Tercapai target, SD/MI memiliki  computer 

Solusi :- 

S2.5 Memiliki ruang perpustakaan 

sesuai standart  

% SD/MI memiliki perpustakaan 

sesuai standar 62,5 65,03 104.05 
Tercapai target, SD/MI memiliki perpustakaan sesuai 

standar 
Solusi :- 

S2.7 Guru SD bersertifikat dan 
sertifikasi 

% guru SD yang sertifikasi 

85,5 84,2 98.48 

Mendekati target, karena  masih ada guru yang belum 
memenuhi persyaratan. Baik kualifikasi,  diiklat PLPG, 
Linierirtas Pendidikannya. 
Solusi : pembinaan 

S2.8 Guru SD layak mengajar  % guru SD/MI layak mengajar 
86 87 101.16 

Tercapai target,  karena  guru SD/MI layak mengajar,   

Solusi :- 

S2.9 SD menerapkan MBS  % SD/MI menerapkan Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) 100 100 100 

Tercapai target,  SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS 
Solusi :- 

S2.10 Angka kelulusan UASBN  % Angka Kelulusan UASBN 
100 100 100 

Tercapai target, Angka Kelulusan UASBN 
Solusi :- 
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S2.11 Lulusan SD/MI melamjutkan ke 
SMP/MTs 

Lulusan SD/MI melamjutkan ke 
SMP/MTs 

99,86 104,25 104.39 
 

 

 

 

 

 
 

Rata rata Peningkatkan 

mutu guru, mutu 

peserta didik dan 

meningkatkan kualitas 

dan kuantitas sarana 

prasarana pendukung 

serta penguatan aspek 

kelembagaan SMP 

102.1582 % 
 

 

Tercapai target, Lulusan SD/MI melamjutkan ke SMP/MTs 
Solusi :- 

 S2.1

2 

  APK SD/MI %  APK SD/MI % 
100 

114,39 

 
114.39 

Tercapai target, lebih karena banyak anak usia sekolah  SD, 

dari luar Kabupaten Sragen 

S2.13 %lulusan SD/MI melanjutkan  ke 
SMP/MTs 

%lulusan SD/MI melanjutkan  ke 
SMP/MTs 

100 
 

99.89 

 

99.89 
92.329 

 

Mendekati target, tidak semua anak SD melanjutka SMP, 
karena ada yang mengikuti Orang tua pindah, karena 
bekerja bantu orang tua 
Solusi :Pembinaan semua instansi terkait 

   
 

   

S3.1 APM SMP/MTs  % APM SMP/MTs 

92,50 90,62 97.96 

Mendekati target, karena  penduduk anak usia sekolah ada 
yang sekolah diluar Daerah. 
Solusi :dengan peningkatan akses pendidikan yang 
meningkat. 

S3.2  Angka Putus sekolah SMP.MTs  % Angka Putus Sekolah SMP/MTs 
0,04 0,0 0 

Tercapai target, Angka Putus Sekolah SMP/MTs menurun 
Solusi :- 

 APK SMP/Mts APK SMP/Mts 

100 
117,77 

 
117.77 

Tarjet lebih, karena anak usia sekolah SMP dari luar daerah 
masuk sekolah di Kabupaten Sragen. 
Solusi :- 

S3.4 Memiliki Lab IPA dan computer 

sebesar  

% SMP/MTs memiliki laboratorium 

IPA dan komputer 65 68,19 104.90 
Tercapai target, lebih,  karena dalam penargetan melebihi 

realisasi pengadaan  Lab 
Solusi :- 

S3.5 Memiliki ruang perpustakaan 
sesuai standart  

% SMP/MTs memiliki 
perpustakaan sesuai standar 96,5 97,99 101.54 

Tercapai target, SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai 
standar 
Solusi :- 

S3.6 Angka Kelulusan SMP  % Angka Kelulusan Ujian Nasional 
SMP/MTs 100 100 100 

Tercapai target, Angka Kelulusan Ujian Nasional 
SMP/MTs 

Solusi :- 

S3.8 Guru SMP bersertifikat dan 
sertifikasi minimal sebesar 95% 

% guru SMP/MTs yang 
bersertifikasi 

93,5 93,4 98.89 

Mendekati target, karena  masih ada guru yang belum 
memenuhi persyaratan. Baik kualifikasi,  diiklat PLPG, 
Linierirtas Pendidikannya 
Solusi :Pembinaan Guru 

S3.10 SMP menerapkan MBS  % SMP/MTs menerapkan 
Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) 
100 100 100 

Tercapai target, SMP/MTs menerapkan Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) 

Solusi :- 

S3.14 Lulusan SMP/MTs melanjutkan 
ke SLTA  

% lulusan SMP/MTs melanjutkan 
ke SMA/MA/Kejuruan 95 96,13 101.18 

Tercapai target, lulusan SMP/MTs melanjutkan ke 
SMA/MA/Kejuruan 
Solusi :- 

 

%guru SSmP/Mts memiliki 
kualifikasi sessuai ssesuai dengan 

kompetenssi yang dittetapkan 

%guru SmP/Mts memiliki 
kualifikasi sessuai sesuai dengan 

kompetensi yang dittetapkan 
95 96 101.05 

Tercapai target, guru SmP/Mts memiliki kualifikasi sessuai 
sesuai dengan kompetensi yang dittetapkan 

Solusi :- 
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  Kebudayaan 
   

    

S4. 1 

 

Benda, Situs dan 

Kawasan Cagar budya  

yang dilestarikan 

Jumlah Benda, Situs dan 

Kawasan Cagar Budaya yang 
Dilestarikan 

54 54 

100 Rata Rata peningkatan 
pelestarian cagar 

budaya dan 

permuseuman, 

pelestarian sejarah dan 

tradisi, serta 

pengembangan 

kesenian tradicional 

dan kesenian daerah 

100 % 

Tercpai target, Jumlah Benda, Situs dan Kawasan 

Cagar Budaya yang Dilestarikan 

S4. 2 Sejarah dan tradisi di 

Sragen yang dilestarikan 
Jumlah  Sejarah dan tradisi di 

Sragen yang dilestarikan 

54 54 100 Tercpai target, Jumlah  Sejarah dan tradisi di 

Sragen yang dilestarikan 

S4. 3 Penyelenggaraan festival 
seni dan budaya 

Jumlah Penyelenggaraan 
festival senidan budaya 

2 kegiatan 2 
kegiat

an 

100 Tercpai target, Jumlah  Sejarah dan tradisi di 
Sragen yang dilestarikan 

S4. 4 Sarana penyelenggaraan 

seni dan budaya 

Jumlah sarana 
penyelenggaraan seni dan 

budaya 

54 54 100 Tercpai target, Jumlah  Sejarah dan tradisi di 
Sragen yang dilestarikan 
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5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

  

Sasaran  1 : Meningkatkan mutu guru, mutu peserta didik dalam  aspek kelembagaan PAUD dan PNF di semua 

desa/kecamatan di Kabupaten Sragen, tertuang dalam  

Pencapaian sasaran dengan  rata-rata 94,69 % dalam  usaha mencapai sasaran ini Dinas 

Pendidikan  menetapkan kebijakan ” Pemerataan  dan  Perluasan  Akses  dengan  tetap  

memperhatikan mutu” yang dijabarkan dalam   22   indikator kinerja sasaran. Pencapaian target 

kinerjanya adalah sebagai berikut:        

1.    % anak usia 4-6 tahun mengikuti program PAUD dan TK/RA 

2.    % TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain 

3.     % APK PAUD 

4.     % TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan 

oleh menteri 

5.    % guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang 

ditetapkan secara nasional 

6.    % lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik 

7.  % guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang 

ditetapkan secara nasional 

8. % penduduk  usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis 

9. Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun 

10 % penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi 

peserta didik program paket A, B 

11 Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang diperbarui secara 

terus menerus 

12 Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang diperbarui secara 

terus menerus 

13 % tutor program paket A, B  memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan 

14 % pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar 

teknis pembelajaran 

15 % penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik 

dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang 

16 % lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah 

17 % lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi 

18 % lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja 

19 % tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang 

memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan 

20 % lembaga kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal 

sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan 

21 Tersedianya data dasar kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui secara 

terus menerus 
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22 Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara terus menerus 

Sasaran  2  : Meningkatkan mutu guru, mutu peserta didik dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana 

prasarana pendukung serta penguatan aspek kelembagaan Sekolah Dasar,  Terjaminnya kepastian 

memperoleh layanan Pendidikan Dasar (SDdan yang sederajat) yang bermutu :: 

Pencapaian  sasaran    rata-rata                %. dalam  usaha mencapai tujuan  ini Dinas Pendidikan  

menetapkan  kebijakan ” Mengembangkan mutu dan relevansi pendidikan dan membina 

penyelenggara pendidikan kepada tercapainya standart pelayanan setiap jenjang  ” yang 

dijabarkan dalam   20 kinerja  indikator  sasaran  sbb  : 

1. % ruang kelas SD/MI sesuai standar 

2. APK SD/MI (% 

4. % SD/MI memiliki laboratorium IPA dan komputer 

 5.  % SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar 

8. % guru SD yang sertifikasi 

9. % guru SD/MI layak mengajar 

10. % guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapk 

12. % SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah 

14. % Angka Putus Sekolah Sd 

16. % Angka Kelulusan UASBN 

17. % lulusan SD/MI melanjutkan ke SMp 

20. % APM SD/MI 

. 

Sasaran 3  : meningkatkan mutu guru, mutu peserta didik dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana 

prasarana pendukung serta penguatan aspek kelembagaan SMP Tersedia dan terjangkaunya layanan 

pendidikan menengah (SMP dan yang sederajat) bermutu, relevan dan berkesetaraan            

Dalam usaha mencapai sasaran ini Dinas Pendidikan  menetapkan kebijakan ” Meningkatkan manajemen 

pendidikan  dengan menerapkan prinsip good governance ” yang dijabarkan dalam    10   indikator kinerja 

sasaran strategis,.Pencapaian target kinerjanya adalah sebagai berikut: 

1  % APM SMP/MTs 

2 % Angka Putus Sekolah SMP/MTs 

3 APK SMP/Mts 

4 % SMP/MTs memiliki laboratorium IPA dan computer 

5 % SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar 

6 % Angka Kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs  

7 % guru SMP/MTs yang bersertifikasi 

8 % SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

9 % lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan 

10 % Angka kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs 
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Sasaran 4  : Peningkatan pelestarian cagar budaya dan permuseuman, pelestarian sejarah dan tradisi, serta 

pengembangan kesenian tradicional dan kesenian daerah  

Pencapaian sasaran ini rata-rata    100   %  dalam usaha mencapai sasaran ini Dinas Pendidikan  

menetapkan kebijakan  ”Meningkatkan manajemen pendidikan  dengan menerapkan prinsip good 

governance ” yang dijabarkan dalam ,   11 indikator sasaran strategis  adalah sebagai berikut: 

1  jumlah Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME mengikuti program Pembinaan 

Komunitas Kebudayaan 

2  jumlah guru dan siswa mengikuti program pengayaan budaya lokal (melalui workshop kawruh 

Basa Jawa dan pendokumentasian digital berkonten budaya local 

3  Jumlah Kawasan, Situs, Struktur, Bangunan dan Benda yang diduga Cagar Budaya yang 

diinventarisir dan masuk dalam Data base 

4  Jumlah Kawasan, Situs, Struktur, Bangunan dan Benda yang diduga Cagar Budaya yang 

diinventarisir dan masuk dalam Data base 

5  Jumlah Sarpras untuk Pemeliharaan Kawasan, Situs, Struktur, Bangunan dan benda 

6  Jumlah peserta kegiatan yang mengikuti : sosialisasi UUCB 

7  Jumlah Buku Katalog Cagar Budaya yang dicetak 

8  Jumlah Peserta dalam kegiatan Kemah Budaya 

9  Jumlah Sekolah yang diundang dalam kegiatan Museum Masuk Sekolah 

10  % masyarakat seni mengikuti fasilitasi event seni budaya 

11  % masyarakat seni memiliki kaualifikasi sesuai kompetensi yanng ditetapkan 

 

Sasaran Tambahan:  Peningkatan layanan administrasi perkantoran dalam arti luas, peningkatan kapasitas 

aparatur, layanan terhadap kebutuhan guru serta optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan public berbasis 

teknologi dan informasi.     Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin 

terselenggaranya layanan prima pendidikan)   

 Dalam usaha mencapai sasarannya, Dinas Pendidikan  menetapkan kebijakan ” Meningkatkan 

manajemen pendidikan  dengan menerapkan prinsip good governance ” yang dijabarkan dalam   

6  indikator kinerja sasaran strategis, .Pencapaian target kinerjanya adalah sebagai berikut: 

1 Penguatan kelembagaan, prosedur kerja, sumber daya manusia dan pelayanan prima Dinas 

Pendidikan dan Kebudaayaan berbasis ICT 

2   Penguatan system perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

berbasis ICT;Penguatan system penganggaran, 

3 pengendalian dan pengawasan internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

4 Penguatan system penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMP berbasis on line untuk 

menjamin PPDB yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel serta non diskriminasi; 

5 Peningkatan layanan akurasi data berbasis dapodik; 

6   Peningkatan sinergitas, dan koordinasi eksternal dalam rangka mendukung program-program 

pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan secara umum. 
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7. 100 % pemohon  legalisir ijasah seerta pelayanan lainnya di bidang pendidikan terlayani 

dengan baik. 

8. 100 % data base pendidikan tersedia, dan selalu ter abdate.terus. 

 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya ini tertuang dalam kegiatan dan program yang mendukung 

pencapaian sasaran sasaran  diatas  yang sudah sangat maksimal penggunaannya untuk mencapai 

tujuan yang hendak dicapai 

 Fungsi utama yang diharapkan dilaksanakan sasaran strategis ini  telah berjalan baik, 

indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari tersedianya dokumen-dokumen hasil 

pembangunan pendidikan, tersedianya data dan informasi pembangunan pendidikan dan lain 

sebagainya. Semuanya mendukung keberhasilan yang akan dicapai. 

6. Analisa Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja : 

              

             Seperti diterangkan di atas bahwa Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sragen tahun 2017 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan 

melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun Program maupun kegiatan yang telah 

dilaksanakan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan 

kinerja. adalah : 

1. Beberapa kegiatan yang ditenderkan menggunakan sistem lelang, sehingga anggaran 

tidak bisa diambil 100 % karena harus diambil sebesar nilai yang dimenangkan oleh 

pemenang lelang, sehingga sisa anggaran disetor kembali pada kas Negara. 

2. Ada kegiatan yang dananya sudah tercukupi dari dana APBN, maka dana dari APBD 

Kabupaten tidak digunakan atau hanya diambil sebagian, sisanya di setor kembali 

pada khas Negara 

3. Juga dikarenakan pada Penetapan Kinerja tahun sebelumnya kegiatan sudah 

ditetapkan tapi Juknis dari Pusat belum ada. 

             Fungsi utama yang diharapkan dilaksanakan lembaga ini sebagai fungsi 

penyelenggara pembangunan pendidikan telah berjalan baik, indikator keberhasilan ini 

dapat dilihat dari tersedianya dokumen-dokumen hasil pembangunan pendidikan, 

tersedianya data dan informasi pembangunan pendidikan dan lain sebagainya. 

Namun demikian secara khusus ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian 

dalam pencapaian kinerja Dinas Pendidikan antara lain; 

- Belum terlaksananya secara optimal kegiatan monitoring, evaluasi dan analisa 

terhadap program/kegiatan yang ada. 

- Belum optimalnya penggunaan sistem informasi perencanaan dalam meningkatkan 

kwalitas produk perencanaan yang terpadu, aspiratif dan proporsional secara 

prospektif. 
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- Belum terpenuhinya tenaga pengadaan barang/jasa, khususnya untuk pengadaan 

langsung masih banyak melibatkan instansi lain, sehingga mmebutuhkan waktu lebih 

lama sedangkan waktu terbatas akhirnya pekerjaan menumpuk di akhir tahun. 

- Belum optimalnya pegawai dalam memahami tupoksinya 

- Belum optimalnya koordinasi antara atasan dan bawahan, ataupun koordinasi antar 

Seksi dan antar Bidang 

- Belum merata penyebaran  kemampuan pegawai di tiap-tiap Bidang 

 -STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 

 

- Mengoptimalkan monev tiap-tiap kegiatan 

- Mengoptimalkan perencanaan yang akurat dan terpadu 

- Menggunakan lebih banyak teknologi informasi untuk perencanaan dan pengolahan 

data pendidikan 

- Mengikutkan  lebih banyak pegawai untuk mengikuti work shop dan  diklat  

- Memberi motivasi pada pegawai untuk study lanjut 

- Meningkatkan disiplin pegawai   

- Mengoptimalkan tupoksi dalam pelaksanaan kerja sehari-hari 

 

      STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

Agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, sangat 

diharapkan untuk tahun anggaran mendatang dapat  dipertimbangkan beberapa masukan  

untuk memecahkan masalah antara lain : 

- Memberikan dana anggaran terhadap kegiatan monitoring, evaluasi dan analisa  

2. Program/kegiatan  serta dana untuk pembangunan system teknologi perencanaan 

yang harus sealu diperbaharui sesuai perkembangan teknologi . 

3. Mengadakan pelatihan sendiri terhadap personil tenaga kependidikan serta lebih 

meningkatkan pengiriman SDM Dinas Pendidikan  ke seminar, work shop, dan diklat 

pengadaan barang dan jasa 

4. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Bagian/Unit Kerja se-Kabupaten Sragen 
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C.  REALISASI ANGGARAN 

Pada Bab ini akan di uraiakan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah 

digunakan  yaitu  : 

 

1. Anggaran Total yang disediakan                          : 138,392,100,000.00  

 

2. Realisasi  : - Pegawai             : 31,835,444,064.00   

  

 - Barang dan jasa                           : 68,020,265,583.00  

 

 - Modal                                      : 34,819,605,455.00  

 - Total Anggaran Terserap              : 134,675,315,102.00  

 

 - Prosentase                                      : 97.31  

   : 

3. Anggaran Tidak Terserap                                      : 3,716,784,898.00  
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BAB  IV  

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

             Secara umum dari Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja tahun 2017 

terhadap kegiatan, program dan kebijakan dengan skala penilaian seperti yang diuraikan 

pada Bab, bab di atas , maka dapat disampaikan bahwa Pencapaian Kinerja Dinas 

Pendidikan   Kabupaten Sragen tahun 2017 rata rata sebesar    97.84    %  sedangkan 

realisasi anggaran  keuangan   sebesar  97.31    % , pencapaian Sasaran  indicator Kinerja 

ada yang  tidak bisa mencapai 100 % dan ada yang lebih dari 100 % serta ada yang 100% 

, hal ini karena antara lain : 

 1. Kurang dari 100% dari targetnya, artinya ini merupakan perkiraan hasil dari suatu 

capaian program dan kegiatan yang telah dilakukan yang kurang dari yang ditargetkan. 

2. Capaian 100 % jelas memenuhi sesuai dengan capaian yang ditargetkan / 

direncanakan. 

3. Lebih dari 100%, ini artinya merupakan perkiraan hasil dari suatu capaian program dan 

kegiatan melebihi targetnya. 

Pencapaian realisasi keuangan tidak bias 100% ini di karenakan  

1.Beberapa kegiatan yang ditenderkan menggunakan sistem lelang, sehingga  anggaran 

tidak bisa diambil 100 % karena harus diambil sebesar nilai yang dimenangkan oleh 

pemenang  lelang, sehingga sisa anggaran disetor kembali  pada kas Negara. 

2.Ada kegiatan yang dananya sudah tercukupi dari dana APBN, maka dana dari APBD 

Kabupaten tidak digunakan atau hanya diambil sebagian, sisanya di setor kembali pada 

khas Negara 

3.Juga dikarenakan pada Penetapan Kinerja tahun sebelumnya kegiatan sudah ditetapkan 

tapi Juknis dari Pusat belum ada. 

         Fungsi utama yang dilaksanakan lembaga ini sebagai fungsi penyelenggara 

pembangunan pendidikan telah berjalan dengan baik, indikator keberhasilan ini dapat 

dilihat dari tersedianya dokumen-dokumen hasil pembangunan pendidikan, tersedianya 

data dan informasi pembangunan pendidikan dan lain sebagainya 

Akhirnya dengan mengucap Bismilahnirohmannirohim Penulis menyadari masih 

banyak sekali kekurangan ataupun kelemahan dalam penyusunan Laporan ini, Untuk itu 

Penulis minta saran, masukan, arahan yang bersifat membangun kepada semua fihak, 

demi baiknya penyusunan laporan ini. 

Terima Kasih. 
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