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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

A.  Gambaran Umum 
 

  Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 

1945 telah menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 tersebut, 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (3) mengamanatkan 

bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional 

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain pendidikan nasional, Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia tahun 1945 pasal 32 juga mengamanatkan agar negara memajukan 

kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan memelihara bahasa daerah 

sebagai kekayaan budaya nasional. Untuk melaksanakan amanat tersebut pemerintah 

membentuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara konseptual pandangan 

tersebut menjadikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk 

Permendikbud No.68 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PP-PAUD dan Dikmas 

Jawa Tengah  dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Dirjen 

PAUD Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

  Program dari PP-PAUD dan Dikmas Jawa Tengah dimaksudkan untuk 

mengembangkan dan pengkajian program agar dapat digunakan untuk melayani kebutuhan 

masyarakat.Sejak berdiri lembaga ini telah mengalami tujuh kali reorganisasi dan 

restrukturisasi.Tahun 1980, berdasarkan SK Dirjen PLS lembaga ini bernama Balai Dikmas, 

dengan wilayah kerja Jawa Tengah. Pada tahun 1979 dengan SK Menteri P dan K No. 

0202/O/1978 nama dan fungsi lembaga ini berubah menjadi Balai Pengembangan Kegiatan 

Belajar (BPKB), sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, 

Pemuda dan Olahraga dengan wilayah kerja nasional. BPKB secara teknis edukatif dan 

administratif bertanggung jawab dan dibina oleh Direktur Pendidikan Tenaga Teknis. 

 Pada Tahun 1991 berdasarkan SK Mendikbud No. 0136/O/1991 BPKB 

mengalami perubahan baik tugas, fungsi maupun organisasinya menjadi lembaga fungsional 

dengan Pamong Belajar sebagai tenaga fungsionalnya. Dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya BPKB Jawa Tengah secara teknis edukatif bertanggung jawab dan dibina oleh 
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Direktur Pendidikan Tenaga Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda 

dan Olahraga, dan secara teknis administratif bertanggungjawab dan dibina oleh Kepala 

Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah. Wilayah kerja meliputi 

Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

  Tahun 1997 melalui SK Mendikbud No. 022/O/1997 lembaga ini berubah tugas 

serta fungsi, dan tetap menjadi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar 

Sekolah, Pemuda dan Olahraga.Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPKB Jawa Tengah 

secara teknis edukatif bertanggung jawab dan dibina oleh Direktur Pendidikan Tenaga 

Teknis, dan secara teknis administratif bertanggung jawab dan dibina oleh Kantor Wilayah 

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah, dengan wilayah kerja Propinsi Jawa 

Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 Tahun 2001 seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 

1999 tentang Pemerintah Daerah melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 

2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, 

Menteri Pendidikan nasional mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 125/O/ 2001 tentang 

Penutupan Instansi Vertikal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Berdasarkan SK 

Mendiknas ini diterbitkan Surat Edaran Sekretaris Departemen Pendidikan Nasional Nomor 

88936/A.A5/HK/2001 tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis 

dibawah Departemen Pendidikan Nasional.Surat edaran ini menetapkan BPKB Jawa Tengah 

termasuk dari 5 BPKB yang tidak dialihkan menjadi perangkat daerah dan masih tetap 

menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah 

dan Pemuda.Adapun tugas, fungsi, wilayah kerja dan struktur organisasi masih mengacu 

kepada SK Mendikbud No. 022/O/1997. 

 Tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 

115/O/2003 tanggal 31 Juli 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan 

Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia No. 016/O/2004 tanggal 2004 tanggal 17 Februari 2004 tentang Perubahan 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 115/O/2003tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, BPKB Jawa Tengah 

dialihfungsikan menjadi Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-

PLSP). Dengan dasar tersebut lembaga ini berubah nomenklatur menjadi BP-PLSP Regional 
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III, wilayah koordinasi kerja meliputi Propinsi: Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Propinsi Kalbar, Kalteng dan Kalsel. 

  Seiring dengan perubahan pendidikan luar sekolah menjadi pendidikan 

nonformal dan informal sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 membawa konsekuensi  

perubahan kelembagaan BP-PLSP. Tahun 2007 BP-PLSP Regional III berubah menjadi BP-

PNFI Regional III Semarang sesuai dengan Permendiknas RI nomor 28 ahun 2007, tanggal 25 

Juli 2007. Pada tahun 2008 BP-PNFI Regional III Semarang berubah menjadi Pusat 

Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-PNFI) Regional IISemarang, sesuai 

dengan Peraturan Mendiknas RI Nomor 8 tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008, tentang 

Organisasi dan Tata Kerja P2-PNFI. Permendiknas ini menyatakan perubahan eselonisasi 

lembaga dari III/a menjadi II/b. 

  Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat 

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PP-PAUDNI), 

menyatakan bahwa nomenklatur berubah menjadi PP-PAUDNI Regional IISemarang mulai 

tanggal 17 April 2012 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan  Provinsi  Lampung.  

  Berdasarkan Permendikbud No 68 tahun 2015 PP-PAUDNI Regional II Semarang 

berubah nama menjadi Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat (PP-PAUD dan DIKMAS ) Jawa Tengah dengan wilayah kerja Provinsi Jawa 

Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Lampung. 

  Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor 

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme serta Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah 

diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP). Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,yang mewajibkan 

setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum 

negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD. 

Kemudian disusul lagi Permenpan RB no. 53 tahun 2014 LAKIP ini memberikan penjelasan 

mengenai pencapaian kinerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan DIKMAS ) Jawa Tengah selama tahun 2017, serta 
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Permendikbud No. 9 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan 

Kemendikbud . Capaian kinerja (performance results) tahun 2017 tersebut diperbandingkan 

dengan Penetapan Kinerja (performance agreement)  tahun 2017 sebagai tolok ukur 

keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana 

target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (Feedback) perbaikan dan 

peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (continuing improvement). 

Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 

Jawa Tengah mempunyai tantangan bagaimana cara mewujudkan tugas dan fungsi dapat 

bermanfaat secara nyata kepada masyarakat khususnya di wilayah Propinsi Jawa Tengah. 

Tantangan tersebut sebenarnya dapat dicapai jika segala potensi yang dimiliki dioptimalkan 

dengan manajemen yang benar dan baik. Tapi dalam perjalanan proses tersebut sering kali 

mengalami permasalahan yang timbul secara tidak terduga. Permasalahan tersebut antara 

lain adalah kebijakan Pimpinan yang belum secara maksimal dapat dieksplorasi oleh para 

pelaksana. Hal tersebut terjadi dikarenakan sumber daya manusia yang ada berbeda latar 

belakang pendidikan, semangat kerja serta motivasi kerja. Hal tersebut tentunya sangat 

tidak ingin muncul disetiap tahun dalam mencapai sasaran atau target kinerja. Untuk 

mengatasi hal tersebut Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat Jawa Tengah mengantisipasi dengan cara melakukan peningkatan kopetensi 

sumber daya manusia yang berkelanjutan dan terus menerus sesuai dengan kebutuhan 

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerjanya. 

 

B.   Dasar Hukum 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2017 berdasar pada: 

a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah. 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68Tahun 

2015 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan  Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Masyarakat; 
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d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2016 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Masyarakat. 

e. Permendikbud no 9 tahun 2016 tentang Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja di Lingkungan Kemdikbud; 

 

C.   Tugas dan Fungsi 

  Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 

(PP-PAUD dan DIKMAS ) Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengembangan 

model dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan DIKMAS ) Jawa Tengah menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Pengembangan model pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

masyarakat; 

b. Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 

c. Pengembangan program pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

masyarakat; 

d. Supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 

e. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, dan penerapan model Pendidikan anak 

usia dini dan pendidikan masyarakat; 

f. Pengembangan Sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 

g. Pengelolaan informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat 

h. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang PAUD dan Dikmas 

i. Pelaksanaan urusan administrasi PP-PAUD dan Dikmas. 

 

D.   Struktur Organisasi 

  Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 

(PP-PAUD dan DIKMAS ) Jawa Tengah sesuai Permendikbud Nomor 68 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan  Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat (PP-PAUD dan DIKMAS ) Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala setingkat eselon II, 

berada di bawah dan bertanggungjawab secara teknis substansi kepada Menteri Pendidikan 
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dan Kebudayaan dan secara administratif di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak 

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. 

Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat Jawa Tengah yang sejak Januari 2006 telah memperoleh sertifikat ISO 

9001:2008 memiliki kebijakan mutu “Memberikan Yang terbaik Dengan Inovasi 

Tiada Henti”  Kebijakan mutu tersebut mengandung dua makna yaitu “pelayanan 

dan pengembangan”. Sesuai dengan tugas dan fungsi serta melihat latar belakang 

dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka visi Pusat Pengembangan 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah adalah 

“Terbentuknya insanserta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang 

berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”. Pernyataan visi Pusat 

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa 

Tengahsepenuhnya mengacu pada kebijakan mutu, yang di masa datang, Pusat 

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa 

Tengahberkeinginan menjadi katalistor pembaharuan di bidang pengembangan 

program dan ketenagaan pendidikan nonformal melalui strategi penyiapan bahan 

kajian berbagai program dan kegiatan teknis untuk pengambilan kebijakan di 

tingkat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdikbud. Dalam konteks tugas 

pokok dan fungsi Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat Jawa Tengah, pelayanandan pengembangan” ini dapat diwujudkan 

dalambudaya mutu melalui peningkatan pemerataan dan perluasan akses 

pendidikan, peningkatanmutu relevansi dan saing, serta peningkatan akuntabilitas 

dan pencitraan publik oleh segenap jajaran organisasi dan manajemen Pusat 

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa 

Tengah. Sementara itu, pengembangan program dan ketenagaan pendidikan 

nonformal yang didukung oleh sistem informasi dan fasilitas yang unggul dapat 

dikemas sebagai visi untuk mewujudkan masyarakat yang gemar belajar. Dengan 

demikian, visi Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat Jawa Tengahmenyatakan bahwa Pusat Pengembangan Pendidikan 
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Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah akan secara harmonis 

mewujudkan “kebijakan mutu” melalui koridor core business-nya, yakni 

pengembangan program, pengembangan ketenagaan, pengembangan sistem 

informasi dan pelayanan pendidikan nonformal. 

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan 

tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Pusat Pengembangan 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah. Sebagai 

bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkankan misi Pusat Pengembangan 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah yang 

menggambarkan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan, sehingga sesuatu yang 

masih abstrak pada pernyataan visi akan tampak lebih nyata pada jabaran misi 

tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah memperlihatkan kebutuhan apa yang 

hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan 

bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Misi Pusat Pengembangan 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah ditetapkan 

sebagai berikut : 

a. Menyediakan data mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat 

b. Menyediakan model program pendidikan anak usia dini dan dikmas, 

menyediakan pengembangan model paud dan dikmas 

c. Menyelenggarakan supervise satuan paud dan dikmas 

d. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program dari penerapan model 

paud dan dikmas 

e. Menyediakan pengembangan sumber daya paud dan dikmas 

f. Menyediakan data dan informasi paud dan dikmas 

g. Mengembangkan dan melaksanakan kemitraan di bidang paud dan dikmas 

h. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan administrasi paud dan dikmas 
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Misi tersebut di atas ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan 

ataupun tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya model-model 

pendidikan nonformal, pengembangan ketenagaan dan sistem informasi yang 

mudah diakses. Pemenuhan kebutuhan publik itu mendasari misi yang hendak 

dicapai oleh PusatPengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat Jawa Tengah, yakni melalui upaya pengembangan program pendidikan 

nonformaldan pengembangan ketenagaan sebagai core business, bersama dengan 

dua pilar lainnya yaitu pengembangan informasi dan pelayanan pendidikan. 

Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pendidikan 

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Tengahdengan jalan 

mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja pada segenap jajaran organisasi 

dan manajemen melalui pemberian layanan yang prima.  

Aspek peningkatan akuntabilitas kinerja dalam misi Pusat Pengembangan 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah tersebut juga 

sebagai upaya organisasi untuk mendukung pemerintah dalam upaya 

meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. Misi Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat Jawa Tengahtersebut juga mengisyaratkan adanya upaya untuk 

meningkatkan pelayanan Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah dalam rangka pelayanan di bidang 

pengembangan program dan ketenagaan, baik kepada intern Pusat Pengembangan 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah maupun 

kepada pihak ekstern yaitu instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di 

tingkat daerah. Secara singkat, misi Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah sudah secara tegas merepresentasikan 

core business Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat Jawa Tengah, yaitu pengembangan program, pengembangan 

ketenagaan dan pengembangan sistem informasi. 
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  Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pusat 

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan 

DIKMAS ) Jawa Tengah memiliki 2 orang Pejabat eselon III menjabat sebagai Kepala Bidang 

Program dan Informasi , Kepala Bidang Fasilitasi Sumberdaya yang masing-masing didukung 

oleh 2 orang kepala seksi setingkat eselon IV, serta didukung 1 Kepala Subbagian Umum 

setingkat eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

Struktur organisasi Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat (PP-PAUD dan DIKMAS ) Jawa Tengah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Struktur Organisasi PP-PAUD DAN DIKMAS Jateng 

 

 

E.  Potensi dan Permasalahan Isu Strategis 
 

 Dalam kurun waktu lima tahun ke depan atau RPJMN 2015-2019 pembangunan 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat akan lebih ditingkatkan yang 

digambarkan pada Renstra 2015-2019.  Beberapa potensi yang dimiliki merupakan bekal 

Kepala 

Ir. Djajeng Baskoro, M.Pd. 

Kasubag Umum 
Drs. Sigit, M.Pd. 

Kabid Pengembangan Program dan 
Informasi 

Drs. Suka M.Pd. 

Kabid Pengembangan Sumberdaya 
Dra. Budi Sri Hastuti, M.Pd. 

 

Kasi Program dan Evaluasi 
Heri Martono, S.S., M.Pd. 

Kasi Pengembangan Sumberdaya Manusia 
Pujiana, M.Pd. 

Kasi Informasi dan Kemitraan 
Dra. Riyati Anggoro Peni, M.Pd. 

Kasi Pengembangan Satuan Pendidikan 
Sri Ujiani Lies Purwati, M.Si 

Pamong Belajar 
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yang sangat bermanfaat dalam melanjutkan pembangunan Paud-Dikmas, namun selain 

potensi tersebut masih dijumpai sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian. 

 

1. Potensi  

PP-PAUD dan Dikmas Jawa Tengah merupakan kantor yang memiliki letak geografis yang 

sangat memudahkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Letak kantor sangat 

mudah terjangkau. Segala fasilitas sarana juga memiliki dengan lengkap. Hal ini 

menjadikan kantor PP-PAUD dan Dikmas Jawa Tengah mempunyai potensi dan peluang 

untuk melakukan segala sesuatu untuk melayanani masyarakat. Hal tersebut sangatlah 

wajar karena didukung oleh Sumber Daya Manusia yang cukup berbagai macam latar 

belakang pendidikan. PP-PAUD dan Dikmas Jawa Tengah terdiri atas Kepala, Subbagian 

Umum, Bidang Program dan Informasi yang membidangi Seksi Program dan Evaluasi 

serta Seksi Informasi dan Kerjasama, Bidang Fasilitasi Sumberdaya yang membidangi 

Seksi Fasilitasi Sumberdaya serta Seksi Sarana dan Prasarana, dan yang terakhir ada 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

Untuk mendukung dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka 

dibutuhkan dukungan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi memadai. SDM 

yang ada di PP-PAUD dan Dikmas Jawa Tengah sampai dengan tahun 2017 sebanyak 121 

orang (65 laki-laki dan 56 perempuan), terdiri dari 8 orang pejabat struktural, 64 orang 

staf fungsional umum dan 49 tenaga Fungsional Pamong Belajar. Dari jumlah tersebut 

39 orang berkualifikasi S-2, 63 orang berkualifikasi S-1, 6 orang D-III, 11 orang lulusan 

SLTA, serta 2 orang  lulusan SD. Dilihat dari golongan/kepangkatan, golongan I tidak ada 

(0), 17 orang golongan II, 91 orang golongan III, dan 13 orang golongan IV. Secara visual 

komposisi kepegawaian PP-PAUD dan Dikmas Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 
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Gol I Gol II Gol III Gol IV

 

 

 

2. Permasalahan Utama 

Di samping beberapa pontensi tersebut di atas dalam melanjutkan pembangunan Paud-

Dikmas Jawa Tengah dua tahun ke depan masih ditemui beberapa kendala dan 

permasalahan yang harus  diatasi yaitu : 

a. Pelaksanaan penghematan anggaran yang tidak disertai dengan pengurangan 

volume kegiatan, Hal ini mengakibatkan banyak pelaksanaan kegiatan yang 

direncanakan di awal tahun menjadi terlambat dan baru terlaksana di bulan 

berikutnya. 

b. Belum adanya juknis yang mengatur tentang penerapan model yang telah 

dikembangkan oleh UPT Paud Dikmas;  

c. Belum adanya juknis yang mengatur tentang kegiatan penyelenggaraan labsite dan 

kemitraan. 

 

3. Tantangan Pembangunan Paud-Dikmas 

  Tantangan yang akan dihadapi pada pencapaian sasaran dan penyelenggaraan Paud- 

Dikmas Jawa Tengah antara lain: 

a. Sejalan dengan makin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan 

program Paud-Dikmas, maka diperlukan dukungan dan penguatan peran 

Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjamin efektifitas program Paud-Dikmas. 

Tabel 3. Data Karyawan Berdasarkan Golongan 
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b. Peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak masih terbatas, khususnya 

terkait dengan pendidikan karakter dan peningkatan prestasi anak. Untuk itu perlu 

pemberdayaan peran keluarga untuk berpartsipasi aktif dalam peningkatan akses 

dan mutu pendidikan.  

c. Peningkatan pendidikan keluarga, tantangannya adalah agar program pendidikan 

keorangtuaan menjangkau wilayah yang lebih luas, serta ke daerah pinggiran dan 

perdesaan.  

d. Tantangan lain adalah memperluas cakupan pendidikan, tidak hanya sekadar 

peningkatan wawasan saja, melainkan juga pengenalan praktek yang baik. 

e. Perlunya peningkatan mutu dan efektifitas pengembangan model/programPaud-

Dikmas. 

f. Memperbaiki tata kelola organisasi, untuk menciptakan birokrasi yang efektif 

adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi birokrasi 

 
 

F. Isu Strategis PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah 
 

Sasaran strategis PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat adalah terselenggaranya  pendidikan 

kecakapan hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional,  berwawasan 

gender,  pendidikan  untuk pembangunan  berkelanjutan  (ESD),   dan kewarganegaraan 

global. Yang menjadi isu utama dalam sasaran strategis yaitu adalah terkait dengan 

kesiapan setiap warga masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta masalah 

pengangguran dan kemiskinan.   Daya saing individu menjadi tugas utama bagi institusi 

untuk dapat terus dikembangkan  agar dapat bersaing  di dunia internasional.  Selain   itu 

diperlukannya perspektif baru dalam pengembangan dan revitalisasi program pendidikan 

kejuruan melalui pendidikan nonformal yang lebih  berkualitas dalam rangka 

penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan yang proporsional di 

perdesaan maupun perkotaan. Akhir tahun 2015 telah disepakati antar negara ASEAN 

membentuk sebuah kawasan yang Terintegrasi yang dikenal sebagai  Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA).  MEA merupakan bentuk realisasi dan tujuan akhir integrasi ekonomi di 

kawasan Asia Tenggara. Terdapat tempat hal  yang menjadi  fokus  MEA pada tahun 2015 

yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di 



13 
 

kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis  produksi. 

Dengan terciptanya kesatuan pasar danbasis produksi  maka akan membuat arus barang, jasa, 

investasi,  modal dalam jumlah besar dan skilledlabour menjadi tidak ada hambatan dari satu 

negara ke negara ainnya dikawasan Asia Tenggara. Kedua, MEA akan dibentuk  sebagai 

kawasan ekonomi  dengan tingkat kompetisi tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan 

yangakanmenciptakan iklim persaingan yang adil meliputi perlindungan terhadap sistem 

jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen, mencegah terjadinya pelanggaran  hak 

cipta, menciptakan  jaringan transportasi  yang  efisien, aman  dan  terintegrasi,   

menghilangkan   sistem  double  taxation,    dan  meningkatkan perdagangan dengan media  

elektronik berbasis online.  Ketiga, MEA akan memprioritaskan pada Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) dengan meningkatkan  kemampuan daya saing dan dinamisme UKM  

danmemfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan 

sumberdaya manusia dalam hal peningkatan  kemampuan, keuanganserta teknologi. 

Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap  perekonomian global (ASEAN 

Economic Blueprint). 

Bagi   Indonesia,  MEA   akan  menjadi  kesempatan  yang  baik  karena  

hambatan perdagangan akancenderung berkurang bahkan  menjadi tidak ada. Dari aspek 

ketenaga kerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi  para pencari kerja karena 

dapat  banyak tersedia lapangan kerja  dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang 

beranekaragam. Pada tahap awal pelaksanaan MEA, sudah disepakati 18 jenis jabatan 

pekerjaan atau keterampilan yang siap dibuka bagi para pekerja dari dan ke berbagai 

wilayah atau negara di Asia Tenggara. Jenis pekerjaan atauketarmpilan tersebut, antara lain 

: pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi, arsitekstur, pendidikan, akuntan, turisme, 

pelayanan hukum, telekomunikasi, layanan teknik, computer dan  layanan yang terkait 

dengan  komputer,  lingkungan,  audio visual, energi,   konsutruksi,  logistik,  pengiriman 

barang,  maritim  dan  distribusi  barang  serta  jasa.  Yang  menjadi  kendala  dari   sisi 

ketenaga kerjaan adalah sisi pendidikan dan produktifitas. 

 Jumlah penduduk  Indonesia yang semakin bertambah banyak secara kuantitas 

perlu diimbangi  dengan peningkatan kualitas melalui pendidikan sebagai proses utama 

pengembangan sumber daya manusia.  Dengan jumlah penduduk mencapai 236 juta pada 

Meningkat menjadi sekitar 274 juta orang pada tahun 2025. Pengendalian kuantitas dan laju 
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pertumbuhan  penduduk  penting  diperhatikan  untuk   menciptakan  penduduk  tumbuh 

seimbang dalam rangka menyongsong terjadinya “bonus demografi”  yang ditandai dengan 

jumlah  penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah  penduduk usia non produktif.  

Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan  secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya 

saing, dan kesejahteraan rakyat. 

 Di dalam agenda pemerintah yang tertuang dalam 9 Nawacita yang sudah 

disusun, pendidikan vokasi menjadi salah satu  prioritas dalam rangka meningkatkan daya 

saing bangsa dan produktivitas rakyat.  Hal tersebut tertuang di dalam Nawacita ke-5 yaitu 

Meningkatkan kualitas hidup  manusia Indonesia melalui  peningkatan kualitas pendidikan 

dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" dan Nawacita ke 6 yaitu Meningkatkan 

produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa 

maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 
 

Untuk menjawab tantangan isu strategis yang tertuang di dalam Rencana 

Strategis PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah Tahun 2015- 2019, diperlukan sebuah komitmen 

bersama seluruh pihak yang berada di dalam unit kerja yang sama. Kepala PP-Paud dan 

Dikmas Jawa Tengah selaku pucuk pimpinan pada PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah, memiliki 

tanggungjawab untuk memperoleh capaian target  sebagaimana telah  dituangkan didalam  

Renstra PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah Tahun 2015-2019. 

Perjanjian kinerja Tahun 2017 merupakan sebuah bentuk dokumen yang berisi 

tentang komitmen kesepakatan kerja antara Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Masyarakat selaku pemberi amanah dengan Kepala PP-Paud dan Dikmas Jawa 

Tengah selaku  penerima amanah, dalam  tugasnya untuk  menjawab isu strategis yang 

tertuang di dalam Renstra Direktorat  Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat Tahun 2015-2019. Di dalamnya mencakup sasaran strategis, indicator kinerja, 

target yang harus dicapai serta anggaran dari program-program yang disusun dan 

dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun yakni dari  Januari hingga Desember 2017. Dalam 

hal ini, Kepala PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah berkomitmen melaksanakan tugas dan 

melaksanakanpenyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan 

Pengembangan Model. Sesuai fungsinya selaku pimpinan Unit Kerja yang memiliki beberapa 

bagian di dalamnya, Kepala PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah berkomitmenuntuk: 1) 

Mengembangkan model Litbang Paud; 2) Mengembangkan Model Litbang Kursus; 3) 

Mengembangkan Model Litbang Pendidikan Keluarga; 4) Mengembangkan model Litbang 

Pendidikan masyarakatan, Jumlah  satuan Paud dan Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi 

Standar Nasional terdiri dari Pemetaan Mutu Satuan pendidikan, Supervisi Satuan Paud 

Dikmas, Pengembangan Kemitraan Paud dan Dikmas, Penelusuran Program Indonesia Pintar 

(PIP). Jumlah SDM Paud Dikmas yang ditingkatkan kemampuannya terdiri dari Peningkatan 

SDM Internal dan Peningkatan SDM Eksternal, Jumlah Layanan Internal ( Overhead) terdiri dari 

Layanan Internal ( Overhead ) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana yang terdiri dari Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Pengelolaan data dan 

Informasi, Monitoring, Evaluasi dan Perlaporan. Layanan Internal (Overhead) Jumlah  dokumen  

keuangan,  kepegawaian, ketatausahaan. 
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Target yang harus dicapai oleh Kepala PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah 

dijabarkan dalam sasaran  strategis yang  tertuang  di dalam Rencana Strategis PP-Paud dan 

Dikmas Jawa Tengah, yaitu “Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Bekerja dan 

Berwirausaha yang Berstandar Nasional, Berwawasan Gender, Pendidikan untuk 

Pembangunan Berkelanjutan (ESD), dan Kewarganegaraan Global”. Dalam upaya 

pencapaiannya, sasaran strategis tersebut di dukung oleh 1 indikator Kinerja utama yang 

tertuang  dalam Perjanjian Kinerja dan 4 indikator kinerja pendukung serta 9 output dari 

program-program yang dilaksanakan di PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah untuk mendukung 

IKK tersebut. Indikator kinerja tersebut kemudian menjadi tolok ukur keberhasilan  dari 

program-program yang dilaksanakan.  Indikator kinerja yang tertuang didalamdokumen 

perjanjian kinerja menunjuk pada target-target  yang spesifik, terukur, dapat dicapai,realistis 

dan relevan pada kurun waktu tertentu (SMART). Penetapan indicator kinerja ini telah melalui 

proses identifikasi sesuai dengan kewenangan dan fungsi unit kerja, konsultasi sesuai dengan 

rencana strategisarah kebijakan umum, penilaian dan pemilihan sesuai dengan  kebutuhan 

informasi untuk pengelolalan keuangan dan kinerja, untuk kemudian ditetapkan sebagai 

sebuah indicator kinerja sesuai dengan kebutuhan informasiyang diperlukan dalam sebuah 

akuntabilitas. 

Sesuai amanat Perjanjian  Kinerja, PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah mengelola   

anggaran sebanyak Rp. 32.136.963.000 (anggaran awal) yang kemudian direvisi menjadi Rp 

29.749.442.000 setelah selfblocking, dengan didukung oleh 4 indikator kinerja Kegiatan (IKK)  

sebagai berikut: 

 
1.   Jumlah Model Paud-Dikmas yang Dikembangkan   

Pencapaian IKK ini  didukung oleh 1 output yaitu Model Paud-Dikmas yang 

dikembangkan dengan target   sebanyak   16 Naskah   dan   alokasi   anggaran   sebesar 

Rp. 5.149.416.000,-  Target dan anggaran tersebut diatas mengalami efisiensi dengan 

adanya kebijakan dari  pemerintah sehingga target tetap 16 naskah tetapi anggaran 

sebesar Rp. 4.355.408.000,-. Di Bulan Agustus pemerintah mengeluarkan kebijakan 

anggaran dalam bentuk selfblocking sehingga Anggaran di dalam RKA-KL mengalami 

penurunan sebesar Rp. 794.008.000,-. 

Adapun strategi yang digunakan dalam rangka mengantisipasi efisiensi anggaran 

dengan jumlah sasaran atau target kinerja tetap, yaitu dengan mengoptimalisasi 

jumlah frekuensi kegiatan yang berulang-ulang sebagai contoh monitoring dan 
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visitasi program dan mengoptimalisasi jumlah barang pendukung kegiatan seperti 

ATK dan konsumsi.  

Capaian realisasi target IKK yang terpenuhi tersebut didukung oleh beberapa 

kegiatan yaitu : 

1. Model PAUD dan DIKMAS Yang Dikembangkan  

2. Labsite Pengembangan Model 

3. Pengembangan Sarana Belajar 

Dari berbagai kegiatan pendukung tersebut perealisasiannya dilakukan dengan cara 

swakelola anggaran dan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Untuk teknis pelaksanaannya diberikan wewenang kepada Bidang yang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Untuk Pengembangan Model dan Labsite dikelola oleh 

Bidang Program dan Informasi sedangkan untuk Pengembangan Sarana Belajar 

dikelola oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya. 

 

2. Jumlah Lembaga/Satuan Paud Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil 

Kajian/Pengembangan. 

Pencapaian IKK ini didukung oleh 2 output yaitu 1) Satuan Paud Dikmas yang disiapkan 

untuk memenuhi Standar Nasional dengan target sebanyak 610 lembaga dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp. 4.581.912.000. Tetapi dalam perjalanan waktu anggaran 

tersebut diatas mengalami efisiensi dengan adanya kebijakan dari  pemerintah 

sehingga anggaran menjadi Rp. 4.187.112.000,- sedangkan target atau sasaran kinerja 

tetap. Tepatnya di bulan Agustus 2017 pemerintah mengeluarkan kebijakan anggaran 

dalam bentuk selfblocking tersebut sehingga Anggaran di dalam RKA-KL mengalami 

penurunan sebesar Rp. 394.800.000,-. 2) SDM Paud Dikmas yang ditingkatkan 

kompetensinya dengan target sebanyak 1.800 Orang dan alokasi anggaran sebesar Rp. 

5.093.825.000. Anggaran tersebut diatas mengalami efisiensi dengan adanya kebijakan 

dari  pemerintah sehingga anggaran menjadi Rp. 3.919.245.000,- sedangkan target 

atau sasaran kinerja tetap. Tepatnya di bulan Agustus 2017 pemerintah mengeluarkan 

kebijakan anggaran dalam bentuk selfblocking sehingga Anggaran di dalam RKA-KL 

mengalami penurunan sebesar Rp. 1.174.580.000, 

Adapun strategi yang digunakan dalam rangka mengantisipasi efisiensi anggaran 

dengan jumlah sasaran atau target kinerja tetap, yaitu dengan mengoptimalisasi 
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bentuk konsep pelaksanaan kegiatan yang bisa menghemat anggaran. Contohnya 

kegiatan orientasi teknis atau pelatihan yang dilaksanakan di kantor dirubah menjadi 

In House Training dan mengoptimalisasi kegiatan E Training.  

Capaian realisasi target IKK yang terpenuhi tersebut didukung oleh beberapa 

kegiatan yaitu : 

1. Pemetaan Mutu Satuan Paud dan Dikmas 

2. Supervisi Satuan Paud dan Dikmas 

3. Pengembangan Kemitraan Paud dan Dikmas 

4. Peningkatan SDM Internal Dalam Negeri  

5. Peningkatan Manajemen Kepemimpinan SDM Paud dan Dikmas 

6. Permagangan SDM PP Paud dan Dikmas 

7. Penyusunan Bahan Ajar dan Peningkatan SDM Paud dan Dikmas 

8. Penguatan PTK PAUD DIKMAS Regional Jawa Tengah   

9. E-Training      

10. In House Training 

d. Dari berbagai kegiatan pendukung tersebut perealisasiannya dilakukan dengan cara 

swakelola anggaran dan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Untuk teknis pelaksanaannya diberikan wewenang kepada Bidang yang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Untuk Pemetaan Mutu dan Pengembangan Kemitraan 

dikelola oleh Bidang Program dan Informasi sedangkan untuk Peningkatan SDM dan 

lain lainnya dikelola oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya. 

 

3.   Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pencapaian  IKK ini didukung oleh 3 output yaitu 1) Penyusunan Rencana Program dan 

Anggaran sebanyak  1 dokumen  dan alokasi anggaran  sebesar Rp. 207.377.000. 

Setelah mengalami efisiensi, total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar 

Rp. 206.584.000,- terjadi selfblocking sehingga Anggaran di dalam RKA-KL mengalami 

penurunan sebesar Rp. 793.000,- 2) Pengelolaan data dan informasi sebanyak  1 

dokumen  dan alokasi anggaran  sebesar Rp. 527.000.000,- tidak ada efisiensi 

anggaran. 3) Pelaksanaan pemantauan/Monitoring dan evaluasi pelaporan sebanyak  1 

dokumen  dan alokasi anggaran  sebesar Rp. 196.480.000,-. Setelah mengalami 
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efisiensi, total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 186.250.000,- 

terjadi selfblocking sehingga Anggaran di dalam RKA-KL mengalami penurunan sebesar 

Rp. 10.230.000,-  

Adapun strategi yang digunakan dalam rangka mengantisipasi efisiensi anggaran 

dengan jumlah sasaran atau target kinerja tetap, yaitu dengan mengoptimalisasi 

jumlah frekuensi kegiatan yang berulang-ulang sebagai contoh monitoring dan 

visitasi program dan mengoptimalisasi jumlah barang pendukung kegiatan seperti 

ATK dan konsumsi.  

Capaian realisasi target IKK yang terpenuhi tersebut didukung oleh beberapa 

kegiatan yaitu : 

1. Penyelenggaraan RKT PP paud dan Dikmas 

2. Rapat Koordinasi Dinas Kabupaten/Kota Paud dan Dikmas 

3. Pengelolaan Layanan Informasi Paud dan Dikmas 

4. Media Informasi Cetak dan Elektronik  

5. Penguatan IT (Information dan Teknology)   

6. Pengelolaan Manajemen ISO  

7. Pengelolaan SPI (Satuan Pengawas Internal) 

8. Pengelolaan Lakip 

Dari berbagai kegiatan pendukung tersebut perealisasiannya dilakukan dengan cara 

swakelola anggaran dan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Untuk teknis pelaksanaannya kegiatan Penyelenggaraan RKT, Rapat Koordinasi 

Dinas Kabupaten/Kota, Pengelolaan Layanan Informasi, Media Informasi, Penguatan 

IT diberikan wewenang kepada Bidang Program dan Informasikarena sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk kegiatan Pengelolaan manajemen ISO, 

Pengelolaan Spi, Pengelolaan Lakip  diberikan wewenang kepada Kasubbag Umum 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

4. Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan  

Pencapaian  IKK ini didukung oleh 3 output yaitu 1) Pengelolaan Keuangan sebanyak  1 

dokumen  dan alokasi anggaran  sebesar Rp. 140.852.000. Setelah mengalami efisiensi, 

total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesarRp. 139.852.000,- terjadi 

selfblocking sehingga Anggaran di dalam RKA-KL mengalami penurunan sebesar Rp. 
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1.000.000,-  2) Pengelolaan Kepegawaian sebanyak  1 dokumen  dan alokasi anggaran  

sebesar Rp. 226.110.000,- Setelah mengalami efisiensi, total anggaran mengalami 

perubahan menjadi sebesarRp. 223.110.000,- terjadi selfblocking sehingga Anggaran 

di dalam RKA-KL mengalami penurunan sebesar Rp. 3.000.000,-. 3) Pengelolaan 

Ketatausahaan sebanyak  1 dokumen  dan alokasi anggaran  sebesar Rp. 104.640.000,-. 

Setelah mengalami efisiensi, total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar 

Rp. 98.930.000,- terjadi selfblocking sehingga Anggaran di dalam RKA-KL mengalami 

penurunan sebesar Rp. 5.710.000,-  

Adapun strategi yang digunakan dalam rangka mengantisipasi efisiensi anggaran 

dengan jumlah sasaran atau target kinerja tetap, yaitu dengan mengoptimalisasi 

jumlah frekuensi kegiatan yang berulang-ulang sebagai contoh monitoring dan 

visitasi program dan mengoptimalisasi jumlah barang pendukung kegiatan seperti 

ATK dan konsumsi.  

Capaian realisasi target IKK yang terpenuhi tersebut didukung oleh beberapa 

kegiatan yaitu : 

1. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian  

2. Pengelolaan Adinistrasi Ketatalaksanaan 

3. Pengelolaan Administrasi Proses Pencairan Anggaran dan Implementasi 

Keuangan   

4. Pengelolaan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP)     

Dari berbagai kegiatan pendukung tersebut perealisasiannya dilakukan dengan cara 

swakelola anggaran dan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Untuk teknis pelaksanaannya diberikan wewenang kepada Bidang yang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Untuk Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan 

ketatausahaan dikelola oleh Kasubbag Umum. 

 

Perjanjian  Kinerja  Tahun  2017 mengalami  4 kali perubahan   yang 

dikarenakan   adanya    revisi  DIPA.  Revisi  tersebut  berdampak   pada perubahan  perjanjian 

kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran yang  semula sebanyak Rp. 32.136.963.000 

(setelah efisiensi), yang kemudian direvisi menjadi Rp 29.749.442.000. Secara terinci proses 

Revisi DIPA Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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No Uraian TanggalDIPA Jumlah Pagu Keterangan 
 
 

1. DIPA Awal 
7Des2016 

DS:0913-9451- 
4583-8825 

Rp. 32.136.963.000,- DIPAPertama 

2. DIPA Revisi ke 01 
19 Juni2017 

DS:0139-4454- 
1640-1553 

Rp. 32.136.963.000,- Revisi Buka Blokir 

3. DIPA Revisi ke 02 
28 Juli2017 

DS:0533-4560- 
0967-4912 

Rp. 32.136.963.000,- 

Perubahan terjadi karena adanya 
penghematan perjalanan dinas (self 
blocking ) tetapi tidak merubah pagu 

anggaran 
 

4. DIPA Revisi ke 03 
14 Agustus2017 
DS:2570-8635- 

6380-0960 
Rp.29.749.442.000,- 

Pemotongan anggaran dan 
merubah PAGU angaran 

5. DIPA Revisi ke 04 
4 Desember2017 

DS:6249-0091- 
3008-0145 

Rp. 29.749.442.000,- 
PMK 10/PMK/2017 tentang tata cara 
revisi, batar revisi 30 Nopember 2017 

 

 

Untuk   melaksanakan  seluruh  kegiatan  dan  merealisasikan  perjanjian kinerja   

revisi setelah Revisi  DIPA ke  04 tahun 2017 ini, PP-PAUD dan Dikmas Jawa Tengah memiliki 

pagu anggaran  sejumlah  Rp. 29.749.442.000,-  (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat 

Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). 

PERUBAHAN PAGU PADA REVISI KE 04 
TANGGAL 4 AGUSTUS 2017 NO : 023.05.2.538218/2017 

Kode 
Output 

Uraian 
Jumlah Anggaran 

Semula Menjadi 

4074.001 
 

4074.002 
 

4074.003 
 

4074.951 
 

4074.994 
 
 
 

Model PAUD DIKMAS Yang Dikembangkan 
 
Satuan PAUD DIKMAS Yang Disiapkan Untuk Memenuhi Standar Nasional 
 
SDM PAUD DIKMAS Yang Ditingkatkan Kompetensinya 
 
Layanan Internal (Over Head) 
 
Layanan Perkantoran 
 
Blokir 
 

 
 
 
 

5.149.416.000 
 

4.581.912.000 
 

4.284.245.000 
 

3.246.208.000 
 

12.901.602.000 
 

1.973.580.000 
 
 
 
 
 

 
4.355.408.000 

 
4.187.122.000 

 
3.919.245.000 

 
4.386.075.000 

 
12.901.602.000 
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Dalam upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut, 

memerlukan sebuah kerjasama tim  (teamwork) yang solid dan didukung oleh  kualitas SDM 

yang kompeten dan memilikikomitmen kuat dalam pelaksanaan program-programnya.    

Setiap Kepala Bidang dan Subag Tata Usaha, KPA, dan penanggung jawab kegiatan yang ada 

di  dalam unit kerja PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah  memiliki tanggungjawab untuk  

membawa timnya kepada keberhasilan pencapaian target output yang telah ditetapkan. 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 

Setiap target kinerja dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan perlu diketahui 

tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan 

dalam   perjanjian  kinerja  PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah  tahun  2017, PP-Paud dan 

Dikmas Jawa Tengah berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut  

sebagai bentuk  pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara.  

Untuk  mengetahui tingkat  ketercapaian (keberhasilan/kegagalan)  dari setiap target kinerja 

yang ditetapkan   serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian 

kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat 

ketercapaian  dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kinerjanya serta realisasi 

anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. 

 
 
A.  Capaian Kinerja PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah 

 
 Sesuai  perjanjian  kinerja  tahun  2017,  PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah menetapkan 

satu  sasaran strategis yaitu “Tersedianyahasil pengkajian dan pengembangan 

Model/Program, PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan Gender,pendidikan untuk 

pembangunan berkelanjutan(ESD) dan kewarganegaraan globalserta direplikasi diseluruh 

regional/wilayah” yang didukung oleh 4 indikator kinerja kegiatan ( IKK) yaitu : 1)  Jumlah 

Model Paud-Dikmas yang dikembangkan, 2) Jumlah Lembaga/Satuan Paud Dikmas yang 

menerapkan Model/program hasil kajian/pengembangan, 3) Jumlah Dokumen perencanaan 

dan evaluasi pelaksanaan rencana, 4) Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, 

Ketatausahaan. Berikut tingkat ketercapaian empat indikator kinerja kegiatan Kinerja dan 9  

output pendukung dari sasaran strategis PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah  selama  tahun  

2017  yang  diuraikan  berdasarkan pengukurankinerja, Secara umum pencapaiannya terlihat 

dari tabel pengukuran kinerja  bawah ini. 
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Tabel 1 

Pengukuran Kinerja PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah 

 Tahun 2017 

 
 

 

 

SASARAN STRATEGIS 

 

 

INDIKATOR KINERJA 

TAHUN 2017 

KINERJA 

 
Target 

 
Realisasi 

 
% 

1 2 4 5 6 

Tersedianya hasil pengkajian 

dan pengembangan 

Model/Program, PAUD-

Dikmas yang bermutu, 

berwawasan 

Gender,pendidikan untuk 

pembangunan 

berkelanjutan(ESD) dan 

kewarganegaraan global 

serta 

direplikasi diseluruh 

regional/wilayah 

Model/Program PAUD-Dikmas yang 

dikaji/dikembangkan 

16  16  100 

- 
Model PAUD-Dikmas 

Yang dikembangkan 

16 Nsk 16 Nsk 100 

- 
Laboratorium Percontohan PAUD - 

Dikmas 

12 Lbg 12 Lbg 100 

- Pengembangan Sarana Belajar 32 Jdl 55 Jdl 172 

- 
Penelitian dan Pengkajian  2 Nsk 0 Nsk 0 

Lembaga / Satuan PAUD-Dikmas 

yang Menerapkan Model / Program 

Hasil kajian / Pengembangan 

 

610 

  

884 

  

145 

A. Satuan Paud Dikmas yang Disiapkan 

Untuk Memenuhi Standart Nasional 

610 Lbg 884 Lbg 145 

- Dokumen  Pemetaan Mutu Satuan 

PAUD-Dikmas 

300. Lbg 453 Lab 151 

- Supervisi Satuan Paud-Dikmas 300 lbg 426 Lbg 142 

- Pengembangan Kemitraan Paud-Dikmas 10 lbg 5 lbg 50 

B. SDM PAUDNI yang Meningkat 

Kualifikasi dan Kompetensinya 

1.800 Org 231.984 Org 12.888 

Jumlah  Dokumen  Perencanaan dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

 

 

 

     

- Penyusunan  Rencana  Program  dan 

Anggaran 

 

1 Dok 1 Dok 100 

- Data dan Informasi PAUD-Dikmas 1 Dok 1 Dok 100. 

- Pelaksanaan Pemantauan dan  Evaluasi 1 Dok 1 Dok 100 

Dokumen Kepegawaian, Keuangan, 

Ketatausahaan 

     

- Dokumen Kepegawaian 

 

2 Dok 2 Dok 100 

- Dokumen Keuangan 1 Dok 1 Dok 100 

- Dokumen Ketatausahaan 1 Dok 1 Dok 100 
 

 
Dari table di atas diperoleh informasi bahwa rata-rata perolehan kinerja Tahun 2017 

mencapai 100%. 
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Analisis Capaian Sasaran 
 

  Tingkat  ketercapaian kinerja PP-PAUD dan Dikmas Jawa Tengah diukur dari 

pemenuhan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Sasaran  strategis yang ditetapkan 

dapat dicapai dengan memenuhi setiap indikator  yang juga telah disepakati. Pencapaian 

indikator  yang dimaksud dibuktikan  dengan kegiatan atau laporan yang diselesaikan oleh 

tiap unit kerja di lingkungan PP-PAUD dan Dikmas Jawa Tengah, yaitu Subbagian Umum, Seksi 

Pengembangan  Program, Seksi Pengembangan Sumber  Daya dan  Seksi Informasidan  

Kemitraan. Hasil pencapaian  kinerja yang telah dilaksanakan oleh masing-masing unit 

kerja selama Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

  Sasaran Strategis tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan 

Model/Program, PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan Gender, pendidikan untuk 

pembangunan berkelanjutan (ESD)  dan kewarganegaraan global serta direplikasi 

diseluruh  regional/wilayah didukung dengan  4 indikator,   yaitu sebagai berikut: 

1.    Jumlah Model/Program PAUD Dikmas yang dikembangkan 
 

Realisasi dari IKK ini adalah 16 Naskah (100%) dari target renstra yaitu 

16 Naskah, terdiri dari  : 

 

NO URAIAN JUMLAH 

1 Litbang PAUD 4 Naskah 

2 Litbang Kursus dan Pelatihan 4 Naskah 

3 Litbang Pendidikan Keluarga 4 Naskah 

4 Litbang Pendidikan Masyarakat 4 Naskah 

 JUMLAH 16 Naskah 

 

Judul Program Paud dan Dikmas yang dikembangkan masing-masing 

adalah : 

 

1. Libang Paud 4 naskah dengan judul Model yaitu  : 
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-  Pengembangan model cerita dan percobaan sains untuk mengembangkan 

sikap ilmiah pada anak usia dini,  

- Pengembangan model petualangan Nusa dan Tara ( pengenalan budaya 

nusantara pada anak usia dinimelalui board game ),  

-  Pengembangan model media pembelajaran coding pada PAUD,  

- Pengembangan model CD tutorial gerak dan lagu bahasa inggris untuk 

pendidik PAUD. 

2. Litbang Kursus dan Pelatihan 4 naskah yaitu :  

- Pegembangan model Kursus on-line,  

- Pengembangan model Kursus pendidik PAUD,  

- Pengembangan model Pendidikan Kecakapan Wirausaha Tatah Sungging 

- Pengembangan model desain online guna peningkatan kewirausahaan 

kawasan. 

3. Litbang Pendidikan Keluarga 4 naskah yaitu :  

- Pegembangan model pelibatan orang tua di SMPN 12 Semarang (Kharisma 

Keluarga ),  

- Pengembangan model pelibatan orang tua di SD 01 Bugel dengan motto 

anakku mutiara hatiku,  

- Pengembangan model pelibatan orang tua pada program paket C di SKB  

(optimalisasi pemanfaatan teknologi digital),  

- Pengembangan model optimalisasi pelibatan orang tua di TK ABA Butuh 

Senden Mungkit. 

4. Litbang Pendidikan Masyarakat 4 naskah yaitu : 

- Model pembelajaran Work Based Learning pada paket C vokasi,  

- Model peningkatan Kapasitas Kompetensi Pendidik melalui metode Problem 

Based Learning ( SKB sebagai pusat kesetaraan ),  

- Literasi pariwisata berbasis Seni Budaya dan Teknologi,  

- Literasi teknologi untuk mengembangkan budaya baca melalui TBM.  

  Ketercapaian IKK ini dilihat hanya melalui tiga output, yaitu : Model 

Paud Dikmas yang dikembangkan. Berikut tingkat ketercapaian output yang  

digunakan untuk  mengukur IKK Model Paud Dikmas yang dikembangkan : 
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Indikator Kinerja 

 

Output Tahun 2016 Tahun 2017 

Kegiatan 

  

Target Realisasi % Target Realisasi % 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

Jumlah 

Model/Program  

Paud Dikmas 

yang 

dikembangkan 

- 
Model Paud 

Dikmas 

 yang 

dikembangkan 

22 

Nskh 
22 Nskh 100 16 Nskh 16 Nskh 100 

 - Labsite 

Pengembangan 

Model 

12 Lbg 12 Lbg 100 12 Lbg 12 Lbg 100 

 - Pengembangan 

Sarana Belajar 
28 Jdl 32 Jdl 114 32 Jdl 55 Jdl 172 

 

  

Meskipun kinerja I K K . 1  telah tercapai sesuai target namun masih ditemukan 

sejumlah kendala atau hambatan antara lain: 

i. Belum adanya sinkronisasi antara PP-Paud dan Dikmas dengan direktorat 

teknis dalam penerapan model yang telah dikembangkan dan divalidasi 

sehingga model/program yang telah  dikembangkan tersebut belum  

dimanfaatkan oleh masyarakat; 

ii. Pelaksanaan pengembangan sarana belajar belum sepenuhnya mendukung 

kegiatan pengembangan model. Hal itu disebabkan adanya keterlambatan 

dalamproses penyusunan dan pengajuan desain sarana belajar sehingga 

tidaksemua sarana belajar dapat digunakan pada saat kegiatan ujicoba 

model/program. 

iii. Adanya kesulitan dalam menciptakan inovasi secara menyeluruh yang 

disebabkan kurangnya kompetensi para pengembang. 

iv. Peran orang tua dalam keterlibatannya di satuan pendidikan kurang aktif jadi 

harus menunggu undangan dari sekolah. Paguyuban Orang Tua /Wali Murid 

belum bisa menyelenggarakan program Pendidikan Keluarga tanpa diawali dari 

sekolah 

v. Orang Tua/Wali Murid  belum memahami makna 4 pilar dalam program 

Pendidikan Keluarga yaitu : a. Pertemuan Orang Tua dengan Wali Kelas; b. 

Kelas Orang Tua; c. Kelas Inspirasi dan; d. Pentas Kelas Akhir Tahun. 
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vi. Sosialisasi Program Pendidikan Keluarga belum diperhatikan oleh pihak 

sekolah terutama orang tua , sehingga program Pendidikan keluarga menjadi 

Kurang maksimal. 

vii. Sekolah Kurang atau belum  memahami Program pendidikan keluarga dan 

Kurang perhatian , yang terjadi keterlibatan orang tua belum maksimal bahkan 

orang tua/wali murid tidak tahu sama sekali.  

viii. Kondisi tempat ujicoba model kadangkala tidak sesuai dengan kondisi yang 

diinginkan sesuai model 

ix. Perlu aturan yang jelas untuk produk model yang menghasilkan profit atau 

laba, jika nantinya dikelola oleh kantor paud dan dikmas. (mungkin sistem bagi 

hasil dengan pembuat produk atau sistem) 

x. Untuk Ujicoba Model sesuai juknis yang baru,  ada ujicoba konseptual dan 

operasional yang masih membingungkan pada pelaksanaannya karena juga 

terbentur dana ujicoba yang kurang sesuai jumlah lokasi ujicoba yang telah 

ditentukan pada juknis 

 

Langkah antisipasi  yang akan   dilakukan    dimasa  datang  untuk mengatasi 

hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan pengembangan model/program 

tersebut antaralain: 

1.   Pelaksanaan    pengembangan     model/program    disesuaikan    dengan 

kebutuhan masyarakat dan direktorat teknis; 

 
2.  Pengembangan  sarana belajar yang dilakukan harus dapat mendukung  

kegiatan pengembangan dan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan 

pengembangan; 

3.   Optimalisasi peran narasumber/akademisi dalam proses pengembangan; 

 
4.  Memperbanyak  pelatihan, diklat,  workshop, studi banding dan magang 

dalam rangka meningkatkan kompetensi pengembang. 

5.  Ke depan Koordinasi antara UPT dengan Direktorat untuk divalidasi setiap 

tahapan penyusunan model 

 



29 
 

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa : output “Model Paud Dikmas 

yang dikembangkan” jika di bandingkan antara realisasi  dengan target kinerja 

yang ditetapkan,  pada tahun 2016 tercapai  100%. Jumlah realisasi  sasaran  pada 

tahun 2017 ini tidak mengalami peningkatan sama sekali yaitu 100% 

dibandingkan  dengan realisasi sasaran tahun 2016 sebanyak 22 naskah dan 

tahun 2017 sebanyak 16 naskah.Kinerjatelah  tercapai  sesuai target  yang telah  

ditetapkan  dan telah dapat    menghasilkan   naskah   model. 4 model Paud sudah 

divalidasi Direktorat Paud, sedangkan untuk 12 Model dalam proses divalidasi 

oleh Direktorat. 

 

Seminar Pengembangan Model Pendidikan Kursus 

  Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa : output ”Labsite 

Pengembangan Model” jika dibandingan antara realisasi dengan target kinerja 

ditetapkan, pada tahun 2016 sama yaitu 100 %, tetapi 9 labsite adalah 

pemeliharaan Labsite dan 2 labsite adalah pengadaan baru ( Labsite di Desa 

Vokasi Suruh Kab Semarang, Labsite di Karangnyar dan Labsite di Kabupaten 

Magelang ).  
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Labsite Pengembangan Model 

 

  Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa : output 

”Pengembangan Sarana Belajar” Pengembangan sarana belajar dilakukan dengan 

tahapan pra produksi, produksi dan pasca produksi. Penyusunan naskah sebagai 

tahap pra produksi sudah dilakukan sejak bulan Pebruari 2017, sampai saat ini 

sudah teralisasi 55 naskah hasil pengembangan sarana belajar yang terdiri 23 

naskah media audio visual dan 32 naskah meia cetak dan sudah selesai 

produksinya.  

  Jika dibandingan antara realisasi dengan target kinerja ditetapkan, pada 

tahun 2017 mengalami kenaikan  178 %, Adapun kendalanya Masih terbatasnya 

prasarana yang ada di satuan pendidikan untuk bisa mengaplikasikan 

sarana/media belajar yang dikembangkan, khususnya sarana belajar audio visual. 

(misal: player, komputer, laptop)   Rekomendasinya ke depan adalah Perlu 

dikembangkan sarana belajar yang lebih mudah, murah dan terjangkau untuk  

diaplikasikan, misal Sarana/Media belajar yang berbasis sistem android. 
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Pengembangan sarana Belajar 

 

2. Jumlah Lembaga / Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model 
/ Programhasil Kajian / Pengembangan 
 
Capaian indicator lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan 

Model/Program hasil kajian/pengembangan didukungoleh 2 output     yang 

telah   terealisasi  sebesar  145.%.  

 

Ketercapaian IKK ini dilihat melalui dua output : 

 

Indikator Kinerja 
 

output Tahun 2016 Tahun 2017 

Kegiatan 
  

Target Realis % Target Realis % 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 

Jumlah Lembaga / 
Satuan PAUD-Dikmas 
yang menerapkan 

Model / Program Hasil 
Kajian / 

Pengembangan 

- 

Satuan Paud 
Dikmas yang 

disiapkan untuk 
memenuhi 

standart nasional 

1.133 lbg 885 lbg 78,11 610 lbg 884 Lbg 145 % 

- 

SDMPAUDNIyangm
eningkat 

kualifikasidanKo
mpetensinya 

2.039 org 4.569 org 224,08 1.800 org 
231.984 

Org 
12.888 % 
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 Ketercapaian kinerja melebihi target dikarenakan adanya beberapa strategi  

dalam pelaksanaan kegiatan, meliputi: 

a) Penambahan jumlah sasaran pemetaan mutu  dan supervise melebihi target 

sasaran yang ditentukan  dengan memaksimalkan peran petugas pada masing-

masing kabupaten/kota; 

b) Melakukan   percepatan  pelaksanaan    supervisi   dengan   melakukan kerjasama 

dengan Kandep/Kota se Propinsi Jateng. 

 

 Meskipun kinerja telah tercapai melebihi target tetapi dalam pelaksanaanya 

masih terdapat beberapa hambatan/permasalahan, antara lain: 

1. Penghematan/pemotongan anggaran  melalui mekanisme blokir tanpa adanya 

perubahan jumlah sasaran sehingga  target kinerja tidak bias tercapai; 

2. Terdapat beberapa satuan pendidikan PAUD yang belum terdaftar di Dapodik 

sehingga tidak bisa dilakukan input data pada aplikasi; 

3. Aplikasi pemetaan mutu yang masih belum stabil. 
 

  

Langkah antisipasi  yang akan   dilakukan    dimasa  datang  untuk mengatasi 

hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan Pemetaan Mutu dan Peningkatan 

SDM berdasarkan kompetensinya antara lain: 

1.   Pelaksanaan pemetaan mutu disesuaikan dengan jadwal perencanaan agar 

segera dilaksanakan sehingga waktu supervisi tidak ikut mundur; 

 
2.   Pengembangan  Kemitraan yang dilakukan harus dapat mendukung  kegiatan 

pengembangan dan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengembangan; 

3.   Memperbanyak  pelatihan, diklat,  workshop, studi banding dan magang dalam 

rangka meningkatkan kompetensi pengembang. 

5.    Ke depan Koordinasi antara UPT dengan Direktorat untuk kegiatan yang relevan 

dengan visi misi Dirjen PAUD DIKMAS 
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Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa : output “Satuan Paud Dikmas 

yang disiapkan untuk memenuhi standart nasional” jika di bandingkan antara realisasi  

dengan target kinerja yang ditetapkan,  pada tahun 2016 tercapai  78,11%. Jumlah 

realisasi  sasaran  pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan yaitu 145% dikarenakan 

adanya tambahan dari Pemeteaan Mutu dan Supervisi Satuan PAUD dan Dikmas yang 

target awal adalah 600 lembaga terealisasi menjadi 879 lembaga, sedangkan 

Pengembangan Kemitraan semula target awal adalah 10 lembaga hanya terealisasi 5 

lembaga hal ini terjadi dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Adapun untuk output 

“SDM Paudni yang meningkat kualifikasinya dan kompetensinya” jika di bandingkan 

antara realisasi  dengan target kinerja yang ditetapkan,  pada tahun 2016 tercapai  

224,08%. Jumlah realisasi  sasaran  pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan yaitu 

12.888% dibandingkan  dengan realisasi sasaran tahun 2016 sebanyak 4.569 orang 

dan tahun 2017 sebanyak 231.984 orang. Kinerja telah  tercapai  sesuai target  yang 

telah  ditetapkan, namun lonjakan peserta online pelatihan e-training yang melebihi 

target sasaran ( dilihat dari tugas mandiri peserta E-training). 

 

3.   Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

 

Realisasi dari IKK ini adalah 3 dokumen (100%), telah memenuhitargetrenstra 

sebanyak 3 dokumen. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL 

sebesar3 dokumen maka realisasi IKK ini mencapai 100%. IKK “Jumlah  Dokumen  

Perencanaan  dan Evaluasi Pelaksanaan  Rencana”  ini ditetapkan dalam rangka 

penyusunan bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran,   dan  evaluasi  

pelaksanaan   program,    kegiatan,   dan  anggaran  serta penyusunan laporan PP-Paud 

dan Dikmas Jawa Tengah. 
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Indikator 

Kinerja  
output Tahun 2016 Tahun 2017 

Kegiatan 
  

Target Realisasi % Target Realisasi % 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 

Jumlah 

Dokumen 

perencanaan 

dan evaluasi 

pelaksanaan 

rencana 

- 
Penyusun 

rencana program 

dan anggaran 

32 Dok 32 Dok 100 1 Dok 1 Dok 100 

- Data dan 

Informasi 
28 Dok 11 Dok 39,28 1 dok 1 Dok 100 

- 
Monitoring, 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

4 Dok 4 Dok 100 1 Dok 1 Dok 100 

 
 

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa ini telah memenuhi target 

yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100 persen atau 3 dokumen. Output ini 

didukung oleh beberapa program kegiatan, antaralain: 

 
1)  Penyusun  Rencana  Program  dan  Anggaran 

 
Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan PP-Paud dan Dikmas Jawa 

Tengah diperlukan adanya penyusunan rencana kegiatan maupun anggaran. 

Perencanaan ini merupakan kegiatan yang paling mendasar, sehingga pelaksanaan 

program dan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat 

dalam penggunaan sumber daya. Hasil kegiatan ini adalah RKA-KL, ProgramKerja, 

dan Rencana Kerja Tahunan PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah. Perencanaan 

program dan anggaran ini dilaksanakan dalam beberapa kali penyusunan dan revisi, 

mengingat sinkronisasi dengan Direktorat Paud dan Dikmas sering terjadi 

perubahan. Kendala yang dihadapi dalam perencanaan program ini adalah 

perubahan perencanaan yang waktunya sangat sempit sehingga menyulitkan untuk 

melakukan koordinasi dengan tim penyusun dari masing-masing Kabid dan Subbag 

Tatausaha. Hal ini berakibat pada perencanaan yang kurang matang meskipun 

secara pelaksanaan nantinya bisa dilakukan. 
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2)  Pengelolaan Data dan Informasi 
 

Data dan informasi adalah sarana penting untuk menunjang keberhasilan tugas dan 

fungsi PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah. Adapun Pengelolaan data dan informasi 

meliputimPengelolaan layanan informasi dengan dibukanya layanan ULT ( Unit 

layanan terpatu ) penggunaan asrama, Media cetak dan elektronik ( jurnal-jurnal, 

bulettin) dan Penguatan IT dengan peningkatan program WEBEC. Selain itu PP-Paud 

dan Dikmas Jawa Tngah juga telah  mengikuti beberapa Pameran baik di tingkat 

Nasional maupun di tingkat Kabupaten.  Kendalanya  adalah  database atau sumber 

data dan informasi yang belum terpusat . Tindak Lanjut koordinasi dengan bagian 

data base di Direktorat Paud dan Dikmas Pusat. 

 
 

PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah meraih posisi kedua terbaik saat puncak acara Pekan Kreatif Nusantara 2017 

Kategori lomba stand terbaik milik lembaga pemerintah 

 

3)  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
 

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan dilakukan untuk memantau pelaksanaan 

program serta melakukan pendampingan pelaksanaan program terhadap 

penyelenggara kegiatan. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan beberapa tahap 

pada tahun ini. Monitoring dan evaluasi terhadap IS0, SPI dan Lakip sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kinerja PP-Paud  dan  Dikmas  Jawa Tengah  mengenai 
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keberhasilan pelaksanaan  program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka pada 

tengah dan akhir tahun disusun LAKIP PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah. 

 
Kegiatan Evaluasi Lakip tahun 2017 

 
 
 

Meskipun kinerja IKK.3 telah tercapai sesuai target namun masih ditemukan 

sejumlah kendala atau hambatan antara lain: 

i. Belum adanya sinkronisasi antara PP-Paud dan Dikmas dengan Direktorat teknis 

dalam penyusunan RKT sehingga belum adanya ke sinkronisasi yang 

relevan antara kegiatan UPT dengan Direktorat; 

ii. Pelaksanaan Pengelolaan SPI belum sepenuhnya mendukung kegiatan yang 

ada di kantor. Hal itu disebabkan adanya ketidak pahaman para anggota SPI 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

iii. Sosialisasi Program PP-PAUD dan DIKMAS Jawa Tengah belum diperhatikan 

secara maksimal oleh dinas kabupaten/kota , sehingga program menjadi 

kurang maksimal. 

iv. Pelaksanaan Unit Layanan Terpadu belum maksimal pelaksanannya sesuai  

pada juknis yang telah ditetapkan oleh Dirjen PAUD Dikmas 
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Langkah antisipasi  yang akan   dilakukan    dimasa  datang  untuk mengatasi 

hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain: 

1.  Pelaksanaan    RKT    disesuaikan    dengan kebutuhan masyarakat dan  

direktorat teknis; 

2.     Optimalisasi peran SPI dalam jalannya proses kegiatan; 

3. Memperbanyak  koordinasi dengan dinas kabupaten/kota dalam rangka 

meningkatkan pelayanan masyarakat. 

Jika dibandingkan dengan target atau sasaran pada tahun 2016 terjadi 

penurunan jumlah target atau sasaran yang sangat signifikan. Hal ini terjad 

karena adanya perubahan pada komponen yang ada dalam aplikasi DIPA Tahun 

2017 dan adanya kebijakan dari Kementerian Keuangan tentang perubahan atas 

sistem penyusunan anggaran dan rencana kegiatan. 

 

 
4. Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, dan Ketatausahaan. 

 

Realisasi dari IKK ini adalah 4 dokumen (100 %), memenuhi target renstra sebanyak 4 

dokumen. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 4 

dokumen maka realisasi IKK ini mencapai 100%.IKK Dokumen  Keuangan, Kepegawaian, 

dan Ketatausahaan ini ditetapkan dalam rangka mendukung ke-4 IKK yang sudah 

ditetapkan diatas. Realisasi dari IKK ini adalah 100 persen atau 4 dokumen sudah 

tercapai. Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output, yaitu Dokumen Keuangan, 

Kepegawaian,  dan Ketatausahaan.  Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan 

untuk mengukur IKK Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, dan Ketatausahaan.  

Indikator 

Kinerja  
output Tahun 2016 Tahun 2017 

Kegiatan 
  

Target Realisasi % Target Realisasi % 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 

Jumlah 

Dokumen 

perencanaan 

dan evaluasi 

pelaksanaan 

rencana 

- 
Pengelolaan 

Kepegawaian 
2 Dok 2 Dok 100 2 Dok 2 Dok 100 

- 
Pengelolaan 

Keuangan 
4 Dok 4 Dok 100 1 dok 1 Dok 100 
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- 
Pengelolaan 

Ketatausahaan 
1 Dok 1 Dok 100 1 Dok 1 Dok 100 

 

Meskipun kinerja IKK.4 telah tercapai sesuai target namun masih ditemukan 

sejumlah kendala atau hambatan antara lain: 

i. Belum maksimalnya informasi yang disampaikan bagian kepegawaian kepada 

seluruh pegawai sehingga masih banyak urusan kepegawaian yang harus 

dipahami oleh seluruh karyawan. 

ii. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum didukung dengan anggaran 

perencanaan disetiap kegiatan Unit Layanan Pengadaan, sehingga untuk 

perencanaan masih menggunakan mandiri bukan dari konsultan. 

iii. Dalam hal kegiatan pengelolaan keuangan masih adanya perbedaan persepsi 

tentang pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan. 

 

Langkah antisipasi  yang akan   dilakukan    dimasa  datang  untuk mengatasi 

hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain: 

i. Perlu menentukan strategi yang baru cara-cara penyampaian kepada seluruh  

karyawan tentang kepegawaian; 

ii. Dianggarkannya biaya jasa perencanaan untuk kegiatan pengadaan barang dan 

jasa; 

iii. Diawal tahun segera melakukan koordinasi tentang semua 

pengadministrasi keuangan. 

Jika dibandingkan dengan target atau sasaran pada tahun 2016 terjadi 

penurunan jumlah target atau sasaran yang sangat signifikan. Hal ini terjadi 

karena adanya perubahan pada komponen yang ada dalam aplikasi DIPA Tahun 

2017 dan adanya kebijakan dari Kementerian Keuangan tentang perubahan atas 

sistem penyusunan anggaran dan rencana kegiatan. 
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Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa output ini telah memenuhi target yang 

ditetapkan dengan tingkat realisasi 100 persen atau 4 dokumen. Output ini didukung 

oleh beberapa program kegiatan berikut : 

1)  Layanan Kepegawaian 

Kegiatan ini terdiri dari : penghitungan beban kerja pegawai (BKP), penyusunan SOP, 

validasi dan  digitalisasi data kepegawaian  PP-Paud dan Dikmas Jateng, penyusnan 

standar kompetensi manajerial (SKM),  penyusunan road map PP-Paud dan Dikmas 

Jateng, peningkatan SDM melalui partisipasi HUT  Korpri, dan Evaluasi standart  ISO. 

2)  Layanan Keuangan 

Kegiatan ini  terdiri dari:  penyusunan laporan keuangan dan CaLK, tindak 

lanjuttemuan   hasilpemeriksaan,  penyusunan  pedoman  pendampingan  

penyusunan laporan   keuangan  program  bantuan  PP-Paud dan Dikmas Jawa 

Tengah,  Pendampingan  penyusunan laporan keuangan program bantuan Sosial, 

Evaluasi pencapaian target penyerapan anggaran, Pemetaan resiko pengelolaan 

keuangan, dan Penyusunan capaian output dan implementasi PPNPN. 

3)  Layanan Ketatausahaan 

Kegiatan ini terdiri dari : pelaporan barang BMN dan persediaan, penghapusan BMN, 

pengelolaan arsip PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah. 

 

 

 

B.  Realisasi Anggaran 
 
 
 

Pagu  awal belanja PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan dalam DIPA  2017 yang  digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran 

strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja  PP-Paud dan Dikmas Jawa 

Tengah Tahun 2017 sebesar Rp.32.138.963.000 ( Pagu Awal ) . Setelah Revisi menjadi Rp. 

29.749.442.000. Pagu tersebut dilaksanakan untuk membiayai program yang ada Kabid 

Program dan Informasi, Kabid Fasilitasi Sumber Daya Manusia dan 

SubbagTataUsahayangadadi PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah guna mendukung 1 IKK 

utama dan 4 IKK pendukung. Berikut grafik pengalokasian anggaran tahun 2017 pada 
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program yang ada Kabid Program,  dan Informasi , Kabid Fasilitasi Sumber daya Manusia 

serta Subbagian Tata usaha yang ada di PP-PAUD dan Dikmas Jawa Tengah : 

 

Pagu Awal 
 
 

      

 
 

Nama Bagian 

PAGU 
 

PAGU 
 

 

(AWAL) 
 

(SetelahSelfblocking) 
 

 

Kabid Program dan 

Informasi 
6,507,237,000 20.25% 8,613,073,836 28.95% 

 

Kabid Pengembangan 

Sumber Daya 
9,503,073,836 29.57% 5,708,237,000 19.19% 

 

Ka Subbag Tata Usaha 16,128,652,164 50.18% 15,428,131,164 51.86% 

 

Total 32,138,963,000 
 

29,749,442,000 
 

       
 
 

 

Pagu Setelah Selfblocking 

20,25% 

29,57% 

50,18% 

Bidang Program dan 
Informasi 

Bidang 
Pengembangan 
Sumber Daya 

 Subbag Tata Usaha 

28,95% 

19,19% 

51,86% 

Bidang Program dan 
Informasi 

Bidang 
Pengembangan 
Sumber Daya 

 Subbag Tata Usaha 
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Sedangkan untuk sebaran anggaran dari PAGU yang ditetapkan per belanja bahan adalah 

sebagai berikut: 

 
Pagu Anggaran Tahun 2017 

 

 

No Jenis Belanja Pagu 

1 Pegawai 8.529.256.000 

2 Barang 18.589.186.000 

3 Modal 2.631.000.000 

T O T A L 29.749.442.000 

 

  Anggaran PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah Tahun 2017 setelah revisi sebesar 

Rp. 29.749.442.000, yang tersebar di Bidang Program dan Informasi, Bidang Fasilitasi 

Sumber Daya Manusia dan Subbag Tatausaha tersebut diatas digunakan untuk membiayai 

satuIKK  utama dan Empat IKK pendukung serta 9 output Kegiatan. Dari pagu anggaran Rp. 

29.749.442.000 yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan, setelah proses 

rekonsiliasi keuangan yang dilakukan antara PP-PAUD dan Dikmas Jawa Tengah dengan 

KPPN berhasil terserap sebesar Rp.28.564.676.313,- sehingga persentase daya serap 

anggaran  hingga  Bulan Desember 2017 adalah sebesar  96,02%. Jika dibandingkan 

dengan anggaran tahun 2016 yang besarnya mencapai Rp.35.926.067.000,-, maka pagu 

anggaran tahun 2017ini berkurang sebesar Rp. 6.176.625.000,-. Setelah adanya kebijakan 

efisiensi dan selfblocking anggaran maka selisih anggaran 2017 dengan  2016 menjadi Rp. 

6.176.625.000,- Hal ini berakibat  pada berkurangnya target sasaran yang sudah 

 8.529.256.000  

 18.589.186.000  

 2.631.000.000  

PAGU 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang 

Belanja Modal 
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ditetapkan pada tahun 2017. Dengan berkurangnya anggaran 2017 ini  menuntut usaha 

yang lebih keras lagi  dari PP-Paud dan Dikmas Jawa Tengah untuk lebih meningkatkan  

penggunaan segala sumber daya yang dimiliki baik itu sumber daya manusia, anggaran, 

material serta mitra kerja dan pelatihan dalam rangka pemenuhan target-target yang 

sudah ditetapkan. 

  Berikut realisasi kinerja keuangan berdasarkan jenis belanja di PP-Paud dan 

Dikmas Jawa Tengah  yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah 

ditetapkan berdasarkan aplikasi Molk dari Biro Keuangan: 

 

 

No Jenis Belanja Pagu (000) Realisasi(000) % 

1 Belanja Pegawai 8.529.256.000 7.737.498.221 90.72. 

2 Belanja Barang 18.589.186.000 18.230.862.906 98.07 

3 Belanja Modal 2.631.000.000 2.596.315.186 98.68 

4 Belanja Bansos - - - 

T O T A L 29.749.442.000 28.564.676.313 96.02 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 

 

Berdasarkan uraian diatas, baik berdasarkan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan 

evaluasi kegiatan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

a.  Jumlah Model/Program PAUD Dikmas yang dikembangkan telah mencapai target 

renstra yang ditetapkan,  namun baru tahap seminar dan 4 model litbang Paud 

yang sudah di validasi, untuk 12 naskah model masih dalam proses validasi oleh 

Direktorat. 

b.  Jumlah  Lembaga  Satuan  Paud  Dikmas  yang  menerapkan  Model/program  hasil 

kajian/pengembanganmelebihi  target yang ditetapkan, karena pada pemetaan 

mutu banyak yang mengikuti secara sukarela tanpa ada biaya dari PP-Paud dan 

Dikmas. Untuk SDM Paud dikmas yang meningkat kompetensi adanya lonjakan 

peserta online pelatihan e-training yang melebihi target sasaran ( dilihat dari tugas 

mandiri peserta E-training)  Pada program Indonesia Pintar ( PIP ) telah melebihi 

target karena ada pelimpahan dari target Bangka Belitung 

c. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana telah tercapai 

target renstra yang ditetapkan 

d. Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, dan Ketatausahaan telah tecapai target 

renstra yang ditetapkan 

 

 


