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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

 

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Pendidikan mempunyai arti yang sangat strategis dalam pembangunan sumber daya 

manusia.Semakin tinggi pendidikan penduduk, diharapkan dapat menciptakan sumber daya 

manusia yang tangguh dalam pembangunan. 

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Lamandau relatif tinggi dibanding lima tahun yang 

lalu, karena adanya program pemerintah wajib belajar 12 tahun melalui sekolah gratis di Kabupaten 

Lamandau.  

Untuk itulah pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya dalam bidang 

pendidikan, namun hasilnya masih belum maksimal khususnya di tingkat SLTA. Hal ini dapat dilihat 

melalui berbagai indikator yang menggambarkan kondisi pendidikan pada saat ini, antara lain pada 

aspek kesempatan belajar dan mutu pendidikan diberbagai jenjang pendidikan. 

Pencapaian dalam kesempatan belajar dapat dilihat dari indikator : 

(1) angka partisipasi; 

(2) angka mengulang kelas;  

(3) angka putus sekolah;  

(4) angka kelulusan;  

(5) angka melanjutkan; dan  

(6) angka penyelesaian.  

Sedangkan mutu pendidikan dapat diketahui melalui indikator : 

(1) Nilai Ujian Akhir Nasional / Ujian Nasional;  

(2) Rasio siswa guru;  
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(3) Rasio siswa-kelas;  

(4) Rasio kelas-ruang kelas kelas;  

(5) Rasio laboratorium-sekolah;  

(6) Tingkat kelayakan mengajar guru.  

Berikut gambaran pencapaian pada masing-masing komponen : 

 Akses pada Kesempatan Belajar 

Angka Partisipasi  

Berdasarkan data partisipasi penduduk terhadap pendidikan tahun 2012/2013 didapatkan 

bahwa angka partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI sebesar 100%, SMP/MTs sebesar 100%, dan 

SMA sederajat sebesar 50,88%. Data ini menunjukkan bahwa anak usia 7-12 tahun telah 

mendapatkan layanan pendidikan SD, untuk usia 13-15 tahun juga telah mendapatkan layanan 

pendidikan SMP/MTs, dan untuk usia 16-18 tahun yang belum mendapatkan pelayanan SMA 

sederajat sebesar 30%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Lamandau yang belum 

mendapatkan layanan pendidikan seluruhnya hanya pada tingkat SMA. 

Perlu diakui bahwa fasilitas pelayanan pendidikan di wilayah Kabupaten Lamandaucukup 

baik, termasuk SMA/SMK telah ada di semua wilayah kecamatan.Layanan pendidikan merupakan 

salah satu tuntutan hak dasar masyarakat yang mutlak diupayakan. Dapat terpenuhinya tuntutan 

atas layanan ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang kemudian 

pada gilirannya, secara makro dapat diharapkan akan membawa peningkatan kinerja serta daya 

saing dalam produktivitas kerja. 

Angka Mengulang Kelas 

Pada tahun ajaran 2012/2013 angka mengulang SD/MI sebesar 0,031%, SMP/MTs sebesar 

0,03%, dan SMA sederajat 0,04%. Data angka mengulang kelas untuk tiap tingkatan dapat dilihat 

pada Tabel 1.1.1 berikut ini : 
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Tabel 1.1.1 Angka Mengulang Kelas SD/MI, SMP/MTs, dan SMA 
 Tahun 2012/2013 

No. 
Jenjang 

Pendidikan 

Tingkat 

I II III IV V VI 

1. 

2. 

3. 

SD/MI 

SMP/MTs 

SMA 

0,05% 

0,03% 

0.04%  

0,03% 

0,03 % 

0,04% 

0,02% 

0,03 % 

0,04% 

0,03% 0,04% 0,02% 

Sumber:  Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Lamandau 2013 

 Data tersebut di atas menunjukkan angka mengulang kelas pada SD dan SMA sederajat 

masih sangat tinggi. Tingginya angka mengulang kelas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 

(1) pola pembelajaran kurang menarik, (2) bekal awal mereka kurang baik, dan (3) sarana yang 

dimiliki siswa maupun sekolah sangat kurang, sehingga tidak mampu memberikan kemudahan 

siswa belajar. Ketiga faktor penyebab tersebut perlu diperhatikan dalam upaya menurunkan angka 

mengulang kelas. 

Angka Putus Sekolah 

Di wilayah Kabupaten Lamandau pada tahun 2012/2013angka putus Sekolah Dasar 

SD 0,04%, SMP, 0,03 % dan SMA, 0,04 % Angka putus sekolah di wilayah Kabupaten 

Lamandauterus menurun. Tabel 1.1.3 Menunjukkan angka putus sekolah per tingkatan. 

Tabel 1.1.3 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA 

Tahun 2012/2013 

No. 
Jenjang 

Pendidikan 

Tingkat 

I II III IV V VI 

1. 

2. 

3. 

SD/MI 

SMP/MTs 

SMA 

0,04% 

0,03% 

0.04%  

0,05% 

0,03 % 

0,04% 

0,02% 

0,03 % 

0,04% 

0,05% 0,04% 0,02% 

Sumber: LPPD, Dinas Pendidikan 2013 



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau (2013-2018) 27  
 

Untuk mempertahankan siswa agar tidak putus sekolah perlu diupayakan: (1) 

sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan; (2) memberikan motivasi kepada 

siswa bahwa mereka dapat menyelesaikan pendidikan apabila rajin belajar; (3) memberikan 

dukungan bea siswa; (4) melakukan pendekatan social budaya agar anak tidak terkendala 

sosial budaya setempat dalam menyelesaikan pendidikannya, serta (5) mempersiapkan anak 

yang baru masuk sekolah. Lima upaya tersebut perlu dimaksimalkan untuk menekan siswa 

putus sekolah. 

Angka Kelulusan 

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada 

jenjang (kelas/tingkat) terakhir. Di wilayah Kabupaten Lamandauangka kelulusan pada tahun 

2012/2013 sebesar 100%, 98%, 96% untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. 

Kelulusan terkait dengan erat dengan mutu proses pembelajaran. Siswa dapat lulus jika 

proses pembelajaran bermutu sehingga daya serap mereka bagus sehingga lulus ujian akhir. Oleh 

karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan parallel dengan peningkatan mutu proses 

pembelajaran. 

  

Peningkatan Mutu Pendidikan 

Nilai Ujian Akhir Nasional/Nilai Ujian Nasional 

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur mutu pendidikan adalah hasil Ujian 

Akhir Sekolah (UAS), dan Ujian Nasional (UN). Berdasarkan data hasil hasil Ujian Akhir tahun ajaran 

2009/2010 rata-rata nilai UAS/UN untuk SD/MI adalah 7,40, untuk SMP/MTs rata-rata 6,87, dan 

untuk SMA sederajat rata-ratanya 6.40 

Rasio Siswa-Guru dan Siswa-Kelas 

Rasio siswa-guru merupakan indikator mutu input pendidikan, karena dengan rasio siswa-

guru yang baik diharapkan proses pembelajaran berjalan baik pula. Idealnya perbandingan antara 

siswa dan guru untuk SD 1:30, untuk SLTP dan SLTA 1: 24, sehingga jumlah siswa dalam setiap 

rombongan belajar tidak terlalu besar dan beban jam mengajar juga tidak terlalu benyak. 
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Berdasarkan data tahun 2009 rasio siswa-guru untuk jenjang pendidikan SD/MI, SLTP, dan 

SLTA telah memenuhi standar ideal (SD 1:20, SLTP 1:11, dan SLTA 1:11). Namun masalah yang 

terjadi adalah ketidakmerataan distribusi guru.Gambaran tersebut menunjukkan bahwa disamping 

penambahan guru, perlu upaya meratakan guru untuk mengurangi kelebihan di satu sekolah dan 

kekurangan di sekolah lainnya. 

Kelayakan Mengajar Guru 

Guru mempunyai peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, sehingga 

diperlukan kelayakan untuk mengajar pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Kelayakan 

mengajar guru, dapat dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kesesuaian mengajar dengan 

latar belakang pendidikannya. 

Berdasarkan data tahun 2013, persentase guru yang dinilai tidak layak mengajar sebesar 

19,40% untuk tingkat TK/RA, 70,00% untuk SD/MI, 80,00% untuk SMP/MTs, dan 95% untuk tingkat 

SMA sederajat. 

Data tersebut menunjukkan perlunya upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan 

kualifikasi guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, maupun guru SMA. Namun demikian perlu diperhatikan 

bahwa pengiriman guru mengikuti pendidikan kualifikasi ke kampus dapat menyebabkan sekolah 

kekurangan guru, sehingga proses pembelajarn dapat terganggu. Oleh karena itu perlu diupayakan 

cara agar guru dapat mengikuti program kualifikasi, tetapi proses pembelajaran di sekolah dapat 

berjalan lancar.   

 

Kondisi Gedung Sekolah 

Kondisi sekolah dan ruang kelas dapat mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan, jika 

dilihat dari fungsi dan kegunaan gedung dan ruang kelas.Tabel 1.2.4 berikut menunjukkan kondisi 

gedung sekolah yang ada di Kabuapaten Lamandau. 
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Tabel 1.2.4 Kondisi Ruang Kelas SD/MTs, SMP/MTs, dan SMA/MA  

Tahun 2012/2013 

No. Jenjang Pendidikan 

Kondisi 

Rusak Berat 

(%) 

Rusak Ringan 

(%) 

Baik 

(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

TK/RA 

Sekolah Dasar 

SMP 

SMA 

0 

0 

1,50 

0 

20,00 

10,25 

10,50 

0,50 

80,00 

89,75 

88,00 

99,50 

Sumber: Profil Disdik 2012/2013 

Data di atas menunjukkan bahwa kerusakan gedung sekolah sudah mulai dapat diatasi. 

Untuk tingkat TK/RA gedungnya rusak berat belum ada,  rusak ringan 20,0%, untuk SD gedungnya 

rusak berat belum ada, rusak ringan 10,25%, tingkat SMP gedungnya rusak berat 1,50%, rusak 

ringan 10,50%, dan tingkat SMA gedungnya rusak ringan 0,50%. Kerusakan gedung dapat 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan akhirnya berpengaruh pada mutu pendidikan. 

Oleh karena itu dalam rangka menuntaskan Wajar 9 tahun, kerusakan tersebut perlu diatasi, 

sehingga dapat memberikan kenyamanan pada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

3.2 Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan 

3.2.1 Target 

Dengan memperhatikan profil pendidikan Kabupaten Kotabaru, target yang hendak dicapai 

pada kurung waktu 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut: 

1.  Lembaga Pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang tersedia : 

-    TK = 65 buah, kondisi baik 

-    SD/MI = 106 buah, kondisi baik 

-    SMP/MTs = 30  buah, kondisi baik 
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-    SMA/SMK =  19buah, kondisi baik   

2. Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Lamandau 

- Penuntasan Buta Aksara sebanyak100% 

- Tamat/Lulus SLTA minimal sebanyak 97% 

- Siswa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi minimal sebanyak 40% 

- Angka Putus Sekolah SLTP sebanyak 0%  

- Angka Putus Sekolah SMA sebanyak maksimal 0% 

3. Keadaan sarana prasarana pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs 

- Kondisi baik 99% 

- Kondisi rusak ringan maupun rusak berat 1% 

4. Mutu lulusan 

- Hasil Ujian Akhir SD 60% berkategori baik ( Nilai > 7,5 ) 

- Hasil Ujian Akhir SLTP 50% berkategori baik ( Nilai > 7,5 ) 

- Hasil Ujian Akhir SMA sederajat 50% berkategori baik (Nilai > 7,5) 

5. Ketersediaan tenaga pendidik 

- Rasio Guru-Siswa pada tingkat SD/MI 1: 30  

- Rasio Guru-Siswa pada tingkat SLTP 1: 24 

- Rasio Guru-Siswa pada tingkat SLTA 1: 24 

- Terlaksananya pemerataan distribusi guru 

6. Tingkat pendidikan tenaga pendidik 

- Guru SD berkualifikasi pendidikan keguruan minimal D2 sebanyak 2,00% S1 98,00 % 

- Guru SLTP berkualifikasi pendidikan S1 sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan 

sebanyak100% 

- Guru SLTA, berkualifikasi pendidikan minimal S1 (100%) sesuai dengan mata pelajaran 

yang diajarkan.  
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Angka Proyeksi SD/MI Tahun 2014 Sampai 2018 

   

Komponen Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

Angka Putus Sekolah 

Angka Lulusan 

Angka Rasio Murid Guru 

APM 

Siswa Baru Tingkat 1 

Tambahan Siswa Baru TK 1 

Jumlah Siswa 

0,04% 

100% 

32 

100% 

1.500 

0 

7.861 

0,03% 

100% 

32 

100% 

1.600 

200 

8.061 

0.02% 

100% 

32 

100% 

1.800 

500 

8561 

 

0,01% 

100% 

32 

100% 

2.000 

750 

9.211 

0% 

100% 

32 

100% 

2.300 

1.000 

10.211 

 

 

2. Angka Proyeksi SMP 

Angka Proyeksi SMP Tahun 2014 Sampai 2018 

Komponen Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

Angka Putus Sekolah 

Angka Lulusan 

Angka Rasio Murid Guru 

APM 

Siswa Baru Tingkat 1 

Tambahan Siswa Baru TK 1 

Jumlah Siswa 

0.03 

95% 

24 

100% 

1.050 

0 

3.050 

0,03% 

100% 

28 

100% 

1.200 

150 

3.250 

0,02% 

100% 

32 

100% 

1.400 

300 

3.650 

 

0.1% 

100% 

32 

100% 

1.600 

450 

3.850 

0% 

100% 

32 

100% 

1.800 

600 

4.050 
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Angka Proyeksi SMA Tahun 2014 Sampai 2018 

Komponen Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

Angka Putus Sekolah 

Angka Lulusan 

Angka Rasio Murid Guru 

APM 

Siswa Baru Tingkat 1 

Tambahan Siswa Baru TK 1 

Jumlah Siswa 

0,04% 

96% 

11 

50,99% 

530 

0 

1.600 

0,03% 

97% 

15 

52,20% 

600 

70 

1.670 

0,02% 

98% 

19 

55,35% 

800 

200 

1.800 

0,01% 

99% 

24 

57,18% 

1.000 

200 

2.000 

0% 

99% 

24 

60,00% 

1.200 

200 

2.200 

 

3.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. 

Pembangunan daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai, untuk 

itu kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah harus memiliki arah 

yang jelas. Arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan 

daerah dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan daerah, 

termasuk kinerja pelayanan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Arah kebijakan 

pembangunan ini selanjutnya menjadi  pedoman perencanaan bagi seluruh stakeholder 

pembangunan di daerah. Oleh karenanya, penting bagi Pemerintah Daerah menyusun Arah 

Kebijakan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat 

pernyataan-pernyataan  Kebijakan Pembangunan selama lima tahun. 

Arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk jangka 

menengah adalah merupakan arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan 

guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan memperhatikan Visi dan Misi 

Bupati dan Wakil Bupati dan mencermati gambaran umum situasi daerah guna mencapai tujuan 

strategis pembangunan daerah, maka Pemerintahan Kabupaten Lamandau kedepan 

memprioritaskan delapan  bidang pengembangan, yaitu:  
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1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi 

penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera; 

2. Meningkatkan SDM agar generasi muda memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan mampu 

mandiri; 

3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka 

kematian ibu dan anak menurun; 

4. Menciptakan ketentraman, keamanan, dan kenyamanan msyarakat secara keseluruhan yang 

berada di Kabupaten Lamandau; 

5. Membuka keteisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancar angkutan orang, barang 

dan jasa; 

6. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam 

berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya; 

7. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN, agar  pemerintahan 

menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani; 

8. Menumbuhkembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhn Yang Maha Esa. 

9. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan. 

10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

 

Adapun proritas pengembangan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang berhubungan 

langsung dengan SKPD Dinas Pendidikan adalah Peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia,diarahkan untuk mencapai SDM yang berkualitas yang mampu mengelola sekaligus 

mempertahankan sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Lamandau dengan baik.   

Begitu pula halnya untuk pengembangan bidang-bidang yang lain, dan akan melibatkan 

program dan kegiatan utama dan pendukung dalam koordinasi SKPD yang tugas pokok dan 

fungsinya bertanggungjawab terhadap bidangnya yang di jabarkan dengan Visi Misi Bupati dan 

Wakil Bupati terpilih. 
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VISI  : “Terwujudnya KesejahteraanMasyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik bebas dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) yang dilandasi Keimanan dan 

Ketaqwaan kepada Tuhan Yng Maha Esa” 

Visi tersebut diatas sejalan  dengan visi Dinas Pendidikan yaitu : 

”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lamandau yang cerdas,Terampil, Mandiri, Beriman dan 

Bertaqwa serta Berbudaya” dan berkesesuaian dengan Misi 2Kabupaten Lamandauyaitu : 

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia agar Generasi Muda memiliki Pengetahuan, 

Ketrampilan dan Mampu Mandiri. Adapun program strategi Dinas Pendidikan dalam mendukung 

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih antara lain : 

 Program Pendidikan Anak Usia Dini 

 Program Pendidikan Dasar  

 Program Pendidikan Menengah 

 Program Pendidikan Non Formal 

 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

 Program Pendidikan Tinggi (Politeknik Lamandau) 

 
 
 

Tabel C.11 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

 

Visi       :  Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang 

Baik bebas dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) yang dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan 

kepada Tuhan Yng Maha Esa”. 

1. Misi 2: Meningkatkan SDM agar generasi muda memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan  mampu 

mandiri; 

. 
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N

o 

Misi dan  Program  

KDH dan Wakil KDH 

terpilih 

Permasalahan 

Pelayanan SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Misi 

2Meningkatka

n SDM agar 

generasi muda 

memiliki 

pengetahuan, 

ketrampilan, 

dan mampu 

mandiri; 

 

.  

 

  

Program 1  

Pendidikan Anak 

Usia Dini 

 

Akses anak usia dini 

terhadap layanan 

pendidikan dan 

perawatan melalui 

pendidikan anak usia 

dini (PAUD) masih 

terbatas dan tidak 

merata. Dari sekitar 

....anak usia 0-6 tahun, 

yang memperoleh 

layanan PAUD adalah 

baru  (%). Untuk anak 

usia 5-6 tahun yang 

jumlahnya sekitar 

.....anak, baru sekitar 

....anak (atau sekitar 

.....%) yang 

memperoleh layanan  

pendidikan di TK. Di 

antara anak-anak yang 

memperoleh 

kesempatan PAUD 

tersebut, pada 

umumnya berasal dari 

keluarga yang punya 

Soal Pemerataan , Blum 

maksimalnya Lembaga PAUD 

di Pedesaan  

Adanya Program Paudisasi 

Oleh Kemdiknas 
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perhatian terhadap 

perkembangan 

anaknya. Hal ini 

sekaligus menunjukkan 

bahwa anak-anak dari 

keluarga kurang 

mampu dan anak-anak 

perdesaan belum 

memperoleh 

kesempatan PAUD 

secara 

maksimal/proporsional

. 

 

 

 

Program 2 

Pendidikan Dasar 

Sembilan Tahun 

Angka partisipasi 

Murni (APM) 

penduduk usia 7-12 

tahun dan usia 13-15 

tahun sudah 

mencapai100% . Hal 

tersebut menunjukkan 

semua  anak usia 7-12 

tahun dan anak usia 

13-15 tahun telah 

bersekolah, kecuali 

karena  putus sekolah, 

atau tidak melanjutkan 

ke jenjang yang lebih 

tinggi. Penyebab 

utama anak putus 

sekolah atau tidak 

melanjutkan sekolah 

adalah karena alasan 

ekonomi, yang 

bervariasi dari tidak 

memiliki biaya sekolah 

serta harus bekerja 

dan mencari nafkah. 

1. Pertambahan 
Penduduk dan 
Migrasi penduduk 
dari daerah lain, 

2. Kurangnya 
Kesadaran 
Masyarakat dalam 
pendidikan, 

3. Adanya Anak Usia 
Sekolah mencari 
nafkah untuk 
membantu ekonomi 
keluarga. 

Program BOS 

danPendidikan Gratis bagi 

siswa SD dan SLTP. 
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 Program 3  

Program ini bertujuan 

untuk meningkatkan 

akses dan pemerataan 

pelayanan pendidikan 

menengah yang 

bermutu dan 

terjangkau bagi semua 

penduduk, laki-laki dan 

perempuan, melalui 

pendidikan formal 

yaitu SMA, SMK, MA, 

atau bentuk lain yang 

sederajat. Program 

pendidikan menengah 

didorong untuk 

mengantisipasi 

meningkatnya lulusan 

sekolah menengah 

pertama sebagai 

dampak positif 

pelaksanaan Wajib 

Belajar Pendidikan 

Dasar 9 Tahun, serta 

penguatan pendidikan 

vokasional baik melalui 

sekolah/madrasah 

umum maupun 

sekolah/madrasah 

kejuruan dan 

pendidikan nonformal, 

guna mempersiapkan 

lulusan yang tidak 

melanjutkan  ke 

jenjang pendidikan 

tinggi untuk masuk ke 

dunia kerja.  

 

1. Pertambahan 
Penduduk dan 
Migrasi penduduk 
dari daerah lain, 

2. Kurangnya 
Kesadaran 
Masyarakat dalam 
pendidikan, 

3. Adanya Anak Usia 
Sekolah mencari 
nafkah untuk 
membantu ekonomi 
keluarga. 

4. Siswa putus Sekolah 

Penyelenggaraan Wajib 

belajar 12 tahun melalui 

Bantuan Operasional 

Manajemen Mutu 

(BOMM) APBD II, dan 

didirikannya SMK seluruh 

kecamatan sehingga 

tercapainya perluasan 

Akses Pendidikan 

Menengah. 

 

Program 4  

Pendidikan Non 

Formal 

 

Masih adanya buta 

aksara tersebut 

disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu 

1. Kurangnya perhatian 
masyarakat dalam 
upaya 
pemberatasan buta 
aksara 

Adanya Kegiatan 

Keaksaraan Fungsional 

(KF) bagi Warga Belajar 

(WB) dan Pendataan Buta 
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(1) masih terjadinya 

anak putus sekolah, 

khususnya pada kelas-

kelas rendah di SD  

anak (tahun 2013) 

yang sebagian besar 

akan menjadi buta 

aksara, (2) sebagian 

dari aksarawan baru 

akan kembali menjadi 

buta aksara (relapse 

illiteracy) karena 

kemampuan literasi 

yang telah dimiliki 

tidak digunakan lagi; 

dan (3) menurunnya 

perhatian masyarakat 

terhadap upaya 

pemberantasan buta 

aksara. Keadaan ini 

membutuhkan 

perubahan strategi 

dalam pemberantasan 

buta aksara dengan 

menggunakan 

pendekatan yang lebih 

inovatif dalam program 

keaksaraan untuk 

memberantas buta 

aksara secara efektif 

dan massal. Di samping 

putus sekolah, masih 

terdapat pula sejumlah 

anak-anak usia sekolah 

yang tidak dapat 

bersekolah sama sekali 

karena persoalan 

ekonomi sehingga jika 

tidak ditangani segera 

akan menambah 

2. Adanya sejumlah 
anak usia sekolah 
tidak dapat 
bersekolah sama 
sekali 

3. Biasanya orang malu 
disebut buta huruf 
sehingga tidak mau 
mengikuti kegiatan 
Keaksaraan 
Fungsional. 
 

Huruf By Name By Addres. 
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jumlah buta aksara 

secara signifikan. 

 

Program 5 

Peningkatan Mutu 

Pendidikan dan 

Tenaga 

Kependidikan 

Masalah guru atau 

pendidik lainnya 

adalah masih 

terdapatnya 

kesenjangan guru 

dilihat dari 

keahliannya. Guru yang 

mengajar tidak sesuai 

dengan bidang 

keahliannya 

(mismatch) yang masih 

banyak terjadi 

terutama pada jenjang 

TK dan SMP. Dalam 

kaitannya dengan 

kelayakan mengajar 

guru, data Profil Disdik 

tahun 2012 

menyebutkan bahwa 

persentase guru yang 

tidak layak mengajar 

masih cukup tinggi, 

terutama pada jenjang 

TK/RA yaitu sekitar 

....orang (.....%) dan 

jenjang SMP yaitu 

sekitar  ..... orang 

(........%) baik pada 

sekolah negeri maupun 

sekolah swata. 

1. Faktor penghambat 
adalah masalah 
sebaran guru, di 
kota cendrung 
berlebih sehingga di 
kecamatan dan desa 
dianggap masih 
kurang. 

2. Guru yang  tidak  
layak mengajar dan 
tidak 
berkesusuaian(Mism
atch) 

 

 

1. Pengangkatan 
guru lulusan 
PGSD yang 
disesuaikan dari 
daerah asal. 

2. Penigkatan Mutu 
melalui pelatihan 
guru mata 
pelajaran 

3. Penerimaan  
CPNS disesuaikan 
kualifikasi 
jurusan. 

 

Program 6  

Pelayanan 

Pendidikan 

 

Hal lain dalam 

kaitannya sarana dan 

prasarana pendidikan 

adalah penggunaan dan 

pemanfatan tehnologi 

komunikasi dan 

informasi (information 

1. Penggunaan 
teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) 
pada sekolah yang 
ada di Kabupaten 
Lamandau masih 
sangat terbatas. 

2. Sarana TIK di sekolah 
dirasa masih kurang 

1. Kegiatan 
Pelatihan mata 
pelajaran TIK 
untuk guru SMP 
dan SMA 

2. Adanya Program 
School Net 
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and communication 

technology/ITC). 

Penggunaan teknologi 

informasi dan 

komunikasi (TIK) pada 

sekolah yang ada di 

Kabupaten Lamandau 

masih sangat terbatas. 

Untuk mengatasi 

keterbatasan dalam 

penggunaan TIK, maka 

perlu diintensifkan 

pemanfaatan TIK di 

bidang pendidikan: 

pertama, untuk dapat 

dimanfaatkan dalam 

pengelolaan pendidikan 

melalui otomatisasi 

pendataan, 

pengelolaan, dan 

perkantoran; kedua, 

pendayagunaan TIK 

baik sebagai materi 

kurikulum maupun 

sebagai media dalam 

proses pembelajaran 

interaktif. 

 

 

Program 7 

Pelayanan 

Pendidikan Tinggi 

(Politeknik 

Lamandau) 

Masih belum bisa 

menerima mahasiswa 

baru karena belum  

keluarnya ijin 

Operasional 

Penyelenggaraan 

Politeknik Lamandau. 

 

1. Tanah Politeknik masih 
dalam prosees 
serifikasi, 

2. Kampus tempat 
pelaksanaan Kuliah 
masih perlu dilengkapi 
sarana dan Prasrana; 

3. Tenaga  Pengajar dan 
tenaga administrasi 
terbatas. 
 

1. Telah melakukan 
penyelesaian 
sertifikasi; 

2. Tiap tahun secara 
bertahp untuk 
melengkapinya; 

3. Secara bertahab 
untuk meminta 
bantuan dari tenaga 
Pengajar Undip 
Semarang; 
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3.4 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra SKPD 

Dalam menyusun rencana strategis 2013-2018, diperlukan analisis kondisi 

internalpendidikan nasional pada periode 2011-2015 sebagai referensi untuk mengetahui capaian 

dan permasalahan yang terjadi.Rangkuman hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Pendidikan Anak Usia Dini 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) mempunyai peran penting untuk mendorong tumbuh 

kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang 

pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat 

untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD. Upaya penyediaan layanan 

pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menunjukkan peningkatan. Angka 

partisipasi kasar (APK) pada kelompok usia ini telah meningkat dari 35,20% padatahun 2008 

menjadi 55,68% pada tahun 2013.  

 

Pendidikan Dasar 

Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintahtelah 

melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikansekaligus menurunkan 

kesenjangan taraf pendidikan antarkelompok masyarakat.APK jenjang SD/MI/SDLB/Paket A terus 

mengalami peningkatan dari 118,08% padatahun 2008 menjadi 123,66% pada tahun 2013. Pada 

periode yang sama, angkapartisipasi murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A juga telah maksimal 100% 

tetap100%. Selanjutnya, pada jenjang SMP/MTs/sederajat, APK juga meningkat dari100,13% pada 

tahun 2008 menjadi 100,18% pada tahun 2013.Pada periode yang sama, angkapartisipasi murni 

(APM) SMP/MTs/sederajat/Paket B juga meningkat dari70,49% menjadi100%. 

Sementara itu, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran 

strategis guru.Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, makaketersediaan pendidik 

yang berkualitas dan dalam jumlah yang mencukupi, sertadistribusi yang merata merupakan 

persyaratan mutlak yang harus dipenuhi.Pada Pada jenjang SMP secara nasional rasio guru 

terhadap siswa telah mencapai 16siswa per guru, tetapi jika dilihat data per provinsi, nampak 

disparitas rasio guruterhadap siswa yang cukup lebar antarprovinsi. Bila rasio guru terhadap siswa 
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di Indonesia dibandingkan dengan rasio guruterhadap siswa di negara-negara lain, secara nasional, 

rasio guru terhadap siswa diIndonesia pada jenjang SD sudah mendekati rasio. Sementara itu, pada 

jenjangSMP, bahkan lebih baik dibandingkan dengan rasio di Amerika Serikat dan Inggris.Namun 

demikian, disparitas rasio guru terhadap siswa antarprovinsi di Indonesiakhususnya pada jenjang 

pendidikan dasar masih sangat lebar. 

Pendidikan Menengah 

APK SMA/SMALB/SMK/MA/MAK/Paket C mengalami peningkatan dari 53,00%pada tahun 

2008menjadi 72,42% pada tahun 2013. Padaperiode yang sama, peningkatan angka partisipasi 

pendidikan jenjang menengahtersebut juga diikuti dengan menurunnya disparitas APK antara 

kabupaten dan kotadari 36,00% menjadi 50,88%.Pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA dan 

SMK/MAK) rasio guru terhadapsiswa secara nasional masing-masing telah mencapai 15 dan 16 guru 

per siswa.Namun, seperti halnya pada SD/MI dan SMP/MTs sebaran guru antarprovinsi 

tidakmerata.Rasio guru terhadapsiswa yang sangat baik (11 siswa per guru) pada 

SMK/MAK.Sementara itu, rasio guru terhadap siswaSMA/MA sangat masih jauh. 

Pendidikan Nonformal 

Pendidikan nonformal mempunyai peranan penting untuk mengembangkan potensipeserta 

didik ddngan penekanan pada penguasaaan pengetahuan dan keterampilanfungsional untuk 

mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal daninformal juga menunjukkan 

perkembangan yang menggembirakan, angka butaaksara penduduk usia 15 tahun ke atas menurun 

dari 1,32% pada tahun 2008menjadi 0,90% pada tahun 2013.  

Tata Kelola 

Penguatan tata kelola di tingkat satuan pendidikan dilakukan melalui 

penerapanManajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang ditujukan untuk meningkatkankemandirian, 

kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat.Untuk meningkatkan standar 

dan kualitas tata kelola pendidikan baik di tingkat pusatmaupun di tingkat daerah, telah disusun PsP 

Nomor 17 Tahun 2010 TentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendiknas 

Nomor 15 Tahun2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di 

Kabupaten/Kota.Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya pengembangan sistem tata kelola 

penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakansecara bertahap 
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sejak tahun 1990-an melalui pembiayaan berbasis kompetisi.Seiring dengan meningkatnya 

komitmen dari semua pihak untuk mendanaipendidikan, sejak tahun 2009 anggaran pendidikan 

sebesar 20% dari APBN sepertiyang diamanatkan UUD 1945 telah terpenuhi. Dengan dipenuhinya 

komitmentersebut, anggaran pendidikan dalam APBN meningkat signifikan yangdialokasikan 

melalui Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah.Di samping itu,kemitraan antara pemerintah 

dan swasta dalam pendanaan pendidikan juga terusmengalami perkembangan.Untuk memperjelas 

peran pemerintah, pemerintahdaerah dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan telah disusun 

PP Nomor 48Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. 

 

 Secara eksternal, komponen masukan pendidikan yang secara signifikan berpengaruh 

terhadap peningkatan mutu pendidikan meliputi (1) ketersediaan pendidik dan tenaga 

kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, maupun 

kesejahteraannya; (2) prasarana dan sarana belajar yang belum tersedia dan belum 

didayagunakan secara optimal; (3) pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk 

menunjang mutu pembelajaran; dan (4) proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif. 

Salah satu faktor yang terpenting dalam mempengaruhi kualitas pendidikan adalah 

ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan. Sampai dengan tahun 2013/2014 terdapat sekitar 

1.287 guru PNS dan 722 guru Swasta dari jenjang pendidikan di TK hingga pendidikan menengah, 

baik pada sekolah negeri maupun swasta. Namun jumlah tersebut belum memadai. 

Dalam kaitan dengan tenaga Pengawas Sekolah, data Disdik Kabupaten Lamandautahun 

2013/2014 jumlah pengawas 43orang. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan sekolah yang 

menjadi sasaran supervisi, selain itu letak geografis sekolah yang menyulitkan supervisi, sehingga 

pengawasan proses pembelajaran belum dapat dilakukan secara efektif dan efisien.    

Pemerintah telah berusaha menambah tenaga pendidik, khususnya guru. Upaya tersebut 

belum dapat memenuhi kekurangan guru di setiap jenjang pendidikan sebagai akibat adanya guru 

yang mencapai usia pensiun, berhenti, mutasi, dan meninggal dunia. Padahal jumlah siswa setiap 

tahun selalu mengalami peningkatan. Untuk mengatasi kekurangan guru, telah mengajukan formasi 

pengadaan CPNS untuk  tahun 2013. 

Kekurangan guru tersebut apabila dilihat dari rasio guru terhadap siswa akan menjadi 

kontras. Menunjukkan rasio guru terhadap siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA tahun 2013  
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yaitu20, 11, dan 11. Apabila dibandingkan dengan rasio guru terhadap siswa berdasarkan standar 

nasional pendidikan, maka jumlah guru pada jenjang tersebut sudah sangat ideal.Rasio ini tidak 

diikuti dengan pendayagunaan guru secara efisien. Beberapa faktor penyebab ketidakefisienan 

tersebut adalah terjadinya penumpukan guru di daerah perkotaan, kurikulum yang  sangat 

terspesialisasikan  pada  pendidikan menengah, dan banyaknya sekolah dasar kecil dengan rata-rata 

jumlah murid di bawah 100 orang. Rasio pelayanan siswa per guru tersebut akan menjadi isu 

kebijakan penting dalam peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan, karena akan menghambat 

pemenuhan pembiayaan untuk biaya operasi satuan pendidikan dan upaya untuk meningkatkan 

gaji guru.  

 

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Masalah tata ruang dan lingkungan hidup yang menjadi isu sentral dalam pembangunan 

wilayah dan tertuang dalam Melinium Deplovmen Golds, halnya Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lamandausangat mendukung program dan masalah lingkungan hidup dibuktikan dengan 

penghargaan lomba kebersihan  dan ke indahan  lingkungan kantor se Kabupaten Lamandau dan 

lingkungan sekolah, Dinas Dikjar Kabupaten Lamandau mendapat juara I tahun 2012lomba 

kebersihan dan keindahan antar Instansi Pemerintah Kabupaten Lamandau. Untuk tingkat sekolah 

dinas pendidikan menggalakan UKS (usaha kesehatan sekolah dan juga dalam membangun sarana 

prasarana pendidikan Dinas Pendidikan mengacu standar sarana prasarana sekolah (Permendiknas 

No. 24 Tahun 2007) diantarannya antara lain :  

1. Luas lahan memadai. 

2. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa. 

3. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan 

jalur kendaraan. 

4. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut : 

a. Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran 

Air. 

b. Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku 

Mutu Kebisingan. 
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c. Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 02/MENKLH/1988 tentang 

Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan. 

5. Bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan berikut : 

a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai. 

b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air 

bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah,kotoran dan tempat sampah, serta 

penyaluran air hujan. 

c. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak 

menimbulkan dampak negatif lingkungan. 

Disamping standar sarana prasarana sekolah di atas di lingkungan kantor juga digalakan 

kebersihan setiap hari jumat dengan membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon 

hijau terutama menanam pohon gaharu minimal 20 pohon tiap sekolah. 

 

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis 

 Pemerintah Pusat maupun Daerah khususnya Pemda Kabupaten Lamandautelah menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 – 2018 yang menjabarkan Visi, Misi, dan 

Program Kepala Daerah. RPJM Daerah ini telah ditetapkan dalam Perda sehingga menjadi amanat 

rakyat kepada semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

kemasyarakatan. RPJM Daerah mengamanatkan arah kebijakan keuangan Daerah, Strategi 

Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas 

Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta program kewilayahan dilengkapi dengan rencana-rencana 

kerja yang dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah ini 

selanjutnya menjadi acuan atau pedoman bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam 

menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun.   

 Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandauyang telah disusun berdasarkan 

RPJM Daerah, melalui visi, misi, tujuan, kebijakan Kabupaten, program-program serta sasaran 

pembangunan sektor pendidikan yang berlaku untuk Kabupaten Lamandau. 

Dengan memperhatikan jabaran operasional Renstra Dinas Pendidikan dan Pengajaran 

Kabupaten Lamandauselanjutnya setiap awal tahun anggaran disusun Rencana Kerja (Renja) SKPD 
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yang merupakan dasar untuk mengusulkan anggaran tahun yang akan datang setelah 

memperhatikan dinamika perkembangan aspirasi masyarakat dari hasil Musrenbang.    

Tujuan Stratejik adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari perryataan misi yang 

ingin dicapai  atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan. Penentuan 

tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran program dan kegiatan dalam rangka 

merealisasikan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau. 

Berikut ini Isu  Strategik yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau: 

1.  Perluasan Akses dan Meningkatkan Manajemen Pelayanan Pendidikan; 

2. Meningkatkan Kualitas dan kesejahteraan Guru, serta mutu  Lulusan  (mutu pendidikan); 

3. Meningkatkan kualitas & Kuantitas  Sarana dan Prasarana Pendidikan; 

4.  Meningkatkan  Pendidikan Luar  Sekolah dan  Pendidikan Kesetaraan. 

Penguatan Program Pemerataan dan Perluasan Akses : 

• Pendanaan BOS dan BOS DAERAH APBD II Wajib Belajar 12 Tahun;  

• Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Wajar; 

• Perluasan akses SLB dan sekolah inklusif;  

• Perluasan akses PAUD 

• Pendidikan kecakapan hidup;  

• Perluasan akses SMA/SMK;  

• Pemanfatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran jarak jauh;  

• Pembangunan Politeknik Lamandau, 

• Penyediaan sarana dan prasarana Politeknik Lamandau; 

 

Penguatan Program Peningkatan Mutu : 

• Pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu pada SNP;  

• Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana;  

• Perluasan pendidikan kecakapan hidup;  

• Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal ;  

• Pembangunan sekolah percontohan;  

• Akselerasi jumlah program studi kejuruan, vokasi, dan profesi;  

• Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan;  



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau (2013-2018) 47  
 

• Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga pendidik (Guru dan Dosen). 

Penguatan Tata Kelola dan Pencitraan Publik : 

• Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai; 

• Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran;  

• Peningkatan kapasitas dan kompetensi managerial pegawai;  

• Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;  

• Penataan regulasi pengelolaan pendidikan;  

• Peningkatan pencitraan publik;  

• Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan;  

• Penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, Itjen, BPKP, 

dan BPK  

• Pengembangan aplikasi SIM dan memahami aplikasi secara terintegrasi (keuangan, aset, 

kepegawaian, dan data lainnya);  

 

 

 

 


