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KATA PENGANTAR 
 

 
 

Pertama-tama izinkan kami memanjatkan puji syukur kehadirat 

Allah Subhanahu wa ta’ala atas perkenaan-Nya maka penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja   Instansi  Pemerintah  (  LAKIP  )  

Dinas   Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Lebong Tahun 2018 

dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Lebong Tahun 2018 disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  

Lebong  dalam  pelaksanaan  Program  dan  Kegiatan Bidang  

Pendidikan     dan  Kebudayaan  Kabupaten  Lebong  Tahun  2018,  

guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 

Tahun 2016-2021. Penyusunan  Laporan  Akuntabilitas  Instansi  

Pemerintah  (LAKIP)  ini  merupakan keharusan     bagi     setiap     

instansi/lembaga    pemerintah,     guna    mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lebong yang sesuai 

dengan prinsip- prinsip    Good   Governance   dan    Clean   

Government.    Penyusunan    Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  

Pemerintah  (  LAKIP  )  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan 

Kabupaten Lebong Tahun 2018 merupakan laporan capaian kinerja, 

urusan  Pendidikan  dan  Kebudayaan   sesuai  Tugas  Pokok  dan  

Fungsi  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  berdasarkan  Perda  

Nomor  3  Tahun  2008.  Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 

Tahun 1999, dimana setiap eselon II ke atas wajib 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta 

kewenangan pengelolaan  sumber daya dan  kebijakan  yang 



 

dipercayakan  berdasarkan  Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Lebong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021. 

Hasil evaluasi capaian kinerja dalam Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Lebong Tahun 2018,  dipakai  sebagai  bahan  

pertimbangan  untuk  perbaikan penyusunan  rencana program dan 

kegiatan yang dilaksanakan di masa yang akan datang. 

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyususnan LAKIP 

ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan, maupun 

bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih. Kami menyadari, 

LAKIP ini masih belum sempurna  serta  banyak  kekurangan  dan  

kelemahannya,  oleh  karena  itu  kami mengharapkan masukan dan 

saran dari semua pihak guna penyempurnaannya. Mudah-mudahan 

laporan ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu 

dasar pengambilan kebijakan khususnya di bidang Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Lebong. 
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  PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
Alamat : Jalan Raya Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lebong 

TUBEI – 39165 

 

  KEPUTUSAN 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN LEBONG 

NOMOR : 800/        /Disdikbud/2019 

 

TENTANG 

 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )  

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 

 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

 

b. 

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, 

berhasil guna dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) 

untuk mengetahui kemampuan  dalam penjabaran Visi, Misi 

dan Tujuan serta Sasaran Organisasi; 

bahwa untuk tujuan dimaksud hurup a diatas, Penetapan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Tahun 2018 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Lebong; 

 

Mengingat : 1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, 

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248); 

 

Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2000 tentang 2Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 

Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi 

Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4349); 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
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6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

Pendidikan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ; 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamabahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4493); 

 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negra 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4616); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat 

Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; 

 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  
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16. 

 

 

 

17. 

 

 

 

18. 

 

 

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 

589/IX/6/Y/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

 

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 

239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

 

Peraturan Bupati Lebong Nomor 25 Tahun 2008 Tentang 

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong. 

 

 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  : LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH ( LAKIP ) DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 

 

KESATU : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) 

dimaksud merupakan laporan Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Lebong kepada Bupati Lebong sebagai 

laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

penetapan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Lebong 

 

KEDUA : Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong  tahun 2018 

dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, 

merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; 

 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan 

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di :  Tubei 

Pada Tanggal :       Januari  2019 

Kepala, 

 

 

 

 

M. TAUFIK A, M.Pd 

Pembina Utama Muda, IV/c 

NIP. 19640808 198409 1 002
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

(EXECUTIVE SUMMARY) 

 

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung 

jawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan atau mandat untuk 

melaksanakan tugas itu. Pada akhirnya kewenangan dan mandat yang 

didelegasikan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan 

kewenangan dan mandat tersebut. Disamping itu, masyarakat umum juga 

menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja 

instansi yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya. Setiap instansi akan selalu berusaha untuk melakukan perbaikan 

sehingga terselenggara praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, produktif, 

demokratis, adil, bertanggungjawab, transparan dan tanggap terhadap perubahan. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong  merupakan salah 

satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan Kewenangan 

Daerah di bidang pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Lebong  yang 

diserahkan oleh Bupati. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati, 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun dan menyampaikan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencerminkan capaian 

kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) dan menginformasikan pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya serta merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis 

yang merupakan komitmen bersama. 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong  tahun 2018 ini mengacu 

pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 

tanggal 25 Maret 2003 tentang “Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dan Peraturan Menteri Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP 

diharapkan sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan aparatur 
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pemerintah (dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong ) 

untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggung-jawaban 

atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat meningkatkan dukungan 

sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta 

tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan 

strategis. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan pada 

penetapan kinerja tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Bidang Pendidikan Tahun 2016-2021 dan Rencana 

Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2021, hal ini 

dapat dicermati pada bab II dan bab III Laporan ini. 

Untuk mewujudkan Misi yang diemban oleh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan  Kabupaten Lebong di perlukan sasaran serta Indikator Kinerja 

Kunci sebagai alat ukur keberhasilan yang telah dicapai. Uraian selengkapnya 

mengenai hasil yang dicapai hasil dapat dicermati pada bab III pada laporan ini. 

Sebagai penutup, kami ingin menganalogikan sistem pendidikan kita sama 

seperti sebuah sistem komputer, Secanggih apapun sistem tersebut dibuat selalu 

terdapat bug (error) yang membuat kinerja sistem menjadi lambat, dan tentunya 

setiap saat selalu dibutuhkan update sistem berupa patch (program/kegiatan) yang 

harus terus dikembangkan menyesuaikan kondisi lingkungan pada saat dibuatnya 

patch tersebut. Maju terus pendidikan indonesia, khususnya Kabupaten Lebong. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang. 

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 

akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. 

XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1998 tentang 

penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Lebong telah melaksanakan program dibidang 

pendidikan yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka setiap guru wajib memiliki 

kualifikasi Akademik, Kompetensi, Sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 

rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tersebut Pemerintah Kabupaten Lebong telah mengambil langkah-

langkah untuk memberikan pelayanan di bidang Pendidikan dengan 

Pemberian Bea Siswa kepada siswa yang tidak mampu pada sekolah swasta 

dan siswa berprestasi pada sekolah negeri maupun swasta, pemberian subsidi 

biaya pendidikan pada TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Negeri yang ada di 

Kabupaten Lebong, dan untuk menunjang pendidikan dan Kebudayaan yang 

bebas KKN maka sesuai dengan standar Nasional Pendidikan Kabupaten 

Lebong telah melaksanakan 8 (delapan) standar Nasional Pendidikan yaitu : 

(1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar Kompetensi lulusan, (4) Standar 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6). 

Standar pengelolaan, (7). Standar Pembiayaan dan (8) standar Penilaian 

Pendidikan, dengan melaksanakan delapan standar tersebut, maka dapat 

dikatakan Kabupaten Lebong telah melaksanakan program pendidikan yang 

bebas dari KKN. 

 

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat konstitusi yang 

dipertegas dengan pasal 28B ayat (1) “setiap orang berhak mengembangkan 

diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan 
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dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 

budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat 

manusia”, dan pasal 31 ayat (1) “ setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan”. Oleh karena itu negara harus menjamin pemenuhan layanan 

pendidikan kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi. 

 

 

Memperhatikan, kedudukan dan posisi strategis pembangunan pendidikan 

bagi peningkatan kualitas SDM sekaligus berpotensi sebagai alat 

penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, 

pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan 

keadilan sosial, maka perencanaan dan pengembangan program maupun 

kegiatan harus merujuk pada batas kewenangan pemerintah, amanat global 

seperti Pendidikan untuk semua (Education for All), Konvensi Hak Anak 

(Convention on the right of child) dan Millenium Development Goals 

(MDGs) serta World Summit on Sustainable Development dengan 

memperkokoh potensi dan kearifan lokal. Selain itu, perencanaan harus 

memperhitungkan kondisi dan prediksi keadaan yang akan datang, dengan 

menganalisis potensi sumber daya, dukungan dan hambatan yang mungkin 

terjadi sehingga efektifitas dan efisiensi sebagai pilar perencanaan terwujud. 

 

Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah 

mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Beasiswa Unggulan, Undang-Undang Nomor 

32 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. 

Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah 

mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan 

pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi 

pada hasil. 
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Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di daerah dipertegas oleh 

lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundangan-undangan tersebut telah 

menyempurnakan regulasi 

 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (Sistem AKIP). Sistem 

AKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi 

lebih menekankan pada outcomes (hasil), dengan demikian, maka dalam 

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP 

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah 

disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai 

salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam 

melaksanakan kegiatan pembangunan. 

 

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalam dalam melaksanakan 

prioritas pembangunan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Lebong telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja 

Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Menurut Tim 

Penilai LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 

penyusunan IKU wajib bagi unit kerja berdasarkan pada Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan 

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi 

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 
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Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dapat 

diketahui melalui proses evaluasi dan pelaporan sebagai bagian integral dari 

akuntabilitas kinerja program sebagaimana diatur dengan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga engukuran dan enilaian 

terhadap output dan outcomes program kegiatan pembangunan dengan 

menggunakan alat ukur yang tepat, jelas, terukur dan legitimate merupakan 

langkah strategis membangun akuntabilitas dan citra publik pemerintah. 

 

Berdasar hasil pengukuran, diperoleh pengakuan terhadap 

penyelengaraan pemerintahan, apakah pembangunan dapat berlangsung 

secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas 

dari korupsi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Nomor 

28 Tahun 1999. 

 

Berkaitan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan Kabupaten 

Lebong yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Lebong Tahun 2017 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang 

dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 

(RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Tahun 

2016-2021. 

 

Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai 

proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, selanjutnya diharapkan 

LAKIP merupakan bahan perbaikan sistem dan penyelengaraan manajemen 

kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong di masa 

mendatang, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi 

manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada 
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evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong 

 

1.2  Dasar Hukum. 

  LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong 

Tahun 2018 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : 

(1)  Landasan Idil yaitu Pancasila, 

(2) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, 

(3) Landasan Operasional : 

a. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, 

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan 

Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ; 

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi (Lembaran Negara RI Tahun 

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
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g. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah, Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Provinsi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 

14); 

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 

i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; 

j. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

k. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 

589/IX/6/Y/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

l. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 

239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

m. Peraturan Bupati Lebong Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Penjabaran 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Lebong  

 

1.3 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 25 Tahun 2008 Tentang 

Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Lebong, maka tugas dari Kepala Dinas, Sekretaris, Sub Bagian, Bidang, Sub 

Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD yang ada dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 

Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 

Kepala Dinas 

Pasal 3 

(1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas memimpin, 

mengendalikan dan mengawasi serta melaksanakan koordinasi 
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penyelenggaraan kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan yang 

merupakan urusan Pemerintah Kabupaten dan 

(2) tugas pembantuan yang diberikan Bupati serta tugas lain sesuai dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

DinasPendidikan dan Kebudayaanmempunyaifungsi sebagai berikut : 

a. merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang pendidikan dan 

kebudayaan; 

b. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan 

mengendalikan semua kegiatan Dinas; 

c. membuat rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), dan 

laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas; 

d. mengadakan kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait 

lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. membina dan memotivasi seluruh pegawai di Lingkungan Dinas 

dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; 

f. melaksanakan pembinaan teknis di bidang pendidikan dan 

kebudayaan; 

g. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Bupati di 

bidang pendidikan dan kebudayaan; 

h. mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di 

bidang pendidikan dan kebudayaan; 

i. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang 

pendidikan dan kebudayaan; 

j. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional 

administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

 

Paragraf 2 

Sekretariat 

Pasal 4 

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas, 

pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja 
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di Lingkungan Dinas yang meliputi penyusunan program, pengelolaan 

administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan 

pelayanan kesekretariatan; 

b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan 

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu; 

c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas; 

d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan; 

e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; 

f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi 

kepegawaian; 

g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan; 

h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; 

i. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi 

pelaksanaan tugas Dinas; 

j. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang 

pendidikan dan kebudayaan yang meliputi : 

1. usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan 

tenaga kependidikan; 

2. pendataan pendidikan dasar dan pendidikan khusus; 

3. fasilitasi pelaksanaan akreditasi PAUD, pendidikan dasar, dan 

pendidikan nonformal; 

4. fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan dasar dan 

pendidikan khusus; 

5. penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan 

PAUD kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah 

menengah pertama kerja sama; 

6. fasilitasi urusan pembinaan perfilman; 

7. fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Y.M.E.; 
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8. fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia; dan 

9. tugas-tugas pembantuan lainnya; 

k. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan 

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas; 

l. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 

m. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 

n. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan 

pelayanan kesekretariatan;dan pelaksanaanfungsilain yang diberikan 

oleh atasan. 

 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorangSekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Sekretariat, membawahi: 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;dan 

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 

 

(3) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin 

oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

 

Pasal 5 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola 

ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga 

dan pencatatan asetserta administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian 

Umum dan Kepegawaianmempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta 

administrasi kepegawaian; 

b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat–surat, 

naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; 

c. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; 
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d. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan 

dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Dinas; 

e. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan 

penunjang pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan pengelolaan dan 

pengendalian administrasi perjalanan dinas; 

g. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat–

rapat dinas; 

h. melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat; 

i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban 

kantor; 

j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan 

lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya; 

k. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana 

dan prasarana perlengkapan Dinas; 

l. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 

inventarisasi perlengkapan dinas; 

m. melaksanakan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas; 

n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian 

peraturan perundang-undangan; 

o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan 

pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian; 

p. melaksanakan penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi 

dan mutasi pegawai; 

q. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi 

kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, 

kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan 

serta peningkatan kesejahteraan pegawai; 

r. melaksanakan penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti 

pendidikan/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas; 

s. memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier 

serta disiplin pegawai; 
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t. melaksanakan penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi 

pensiun dan cuti pegawai; 

u. mengoordinasikan penyusunan administrasi Penilaian Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji 

pegawai; 

v. menyelenggarakan Tugas Pembantuan yang meliputi : 

1.usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan 

tenaga kependidikan; 

2.pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; 

3.fasilitasi pelaksanaan akreditasi PAUD, pendidikan dasar, dan 

pendidikan nonformal; 

4.fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan 

pendidikan khusus; 

5.fasilitasi pengembangan karier pendidik; 

6.penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan 

PAUD kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah 

pertama kerja sama; 

7.fasilitasi urusan pembinaan perfilman; 

8.fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Y.M.E.; 

9.fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia; dan tugas-

tugas pembantuan lainnya;  

w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

x. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit 

kerja lain di lingkungan Dinas;dan 

y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

Pasal 6 

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun bahan 

perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas, 

Penyusunan anggaran, penyusunan anggaran, penatausahaan keuangandan 

penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Subbagian Perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas sebagai 

berikut : 

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan 

program kerja Dinas; 

b. melaksanakan penyusunan rencana operasional dan koordinasi 

kegiatan dan program kerja Dinas; 

c. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas; 

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, 

program Dinas; 

e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran 

Dinas; 

f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis 

pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas; 

g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian 

pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi 

anggaran; 

h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan 

statistik Dinas; 

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Dinas; 

j. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas; 

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja 

dengan sub unit kerja lain di Lingkungan Dinas; dan 

m. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan Dinas; 

n. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan 

pembiayaan Dinas; 

o. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran 

pendapatan dan belanja; 
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p. melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji 

serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil; 

q. melaksanakan perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana 

dan program adminstrasi pengelolaan keuangan; 

r. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan 

belanja Dinas; 

s. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan 

pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan 

pembiayaan Dinas; 

t. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan 

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas; 

u. melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana dan program 

kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan 

Dinas; 

v. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung 

pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan; 

w. melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan 

dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas; 

x. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

y. melaksanakan koordinasi penelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban pengelolaan dinas dengan sub unit kerja lain di 

lingkungan dinas; dan 

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Paragraf 3 

Bidang Pembinaan dan Pendidikan 

Pasal 7 

(1) Bidang Pembinaan dan Pendidikan mempunyai tugas menyusun bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan PAUD dan 

pendidikan nonformal. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Pembinaan dan Pendidikan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana 
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prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan 

pendidikan nonformal; 

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, 

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 

pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal; 

c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan 

nonformal; 

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan 

satuan PAUD dan pendidikan nonformal; 

e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan                                                                                                                 

dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 

PAUD dan pendidikan nonformal; 

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan 

penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 

pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal; 

g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana 

prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan 

pendidikan nonformal; dan 

h. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(3) Bidang Pembinaan dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Bidang Pembinaan dan Pendidikan, membawahi : 

a. Seksi Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal; 

b. Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar; dan 

c. Seksi Ketenagaan. 

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal. 

 

Pasal 8 

1) Seksi Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas 

menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian 
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bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan di bidang 

kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan nonformal. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi 

Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai rincian tugas 

sebagai berikut : 

a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan nonformal; 

b. melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal 

dan kriteria penilaian pendidikan nonformal; 

c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum 

dan penilaian PAUD dan pendidikan nonformal; 

d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan 

nonformal; 

e. menyusun pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian PAUD dan 

pendidikan nonformal; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal 9 

(1) Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan 

pemantauan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan minat, 

bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Dasar. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi 

Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan kelembagaan dan sarana prasaranaPendidikan Dasar; 

b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana 

prasarana Pendidikan Dasar; 

c. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, 

dan penutupan satuan Pendidikan Dasar; 

d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi 

kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Dasar;s 
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e. melaksanakan penyusunan pelaporan di bidang kelembagaan dan 

sarana prasarana Pendidikan Dasar; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal 10 

(1) Seksi Ketenagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta 

evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan 

pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Dasar, PAUD dan 

Pendidikan Nonformal. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Ketenagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi 

pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan dan tenaga permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga 

tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; 

b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya 

dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga 

kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; 

c. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, 

tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga 

kebudayaan lainnya; 

d. melaksanakan penyusunan perumusan peningkatan kesejahteraan 

pendidik dan tenaga kependidikan tenaga cagar budaya dan 

permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, 

dan tenaga kebudayaan lainnya; 

e. melaksanakan penyusunan pelaporan di bidang pembinaan tenaga 

cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, 

tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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Paragraf 5 

Bidang Kebudayaan 

Pasal 11 

1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan. 

a. penyusunan pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, 

pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian 

tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan 

kesenian; dan 

b. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan 

cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, 

pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan 

pembinaan kesenian; 

c. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, 

pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian 

tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan 

kesenian; 

d. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten; 

e. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar 

kabupaten; 

f. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten; 

g. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar 

budaya tingkat kabupaten; 

h. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat 

pelakunya dalam daerah kabupaten; 

i. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang 

masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten; 

j. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat 

penganutnya dalam daerah kabupaten; 

k. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat 

pelakunya dalam daerah kabupaten; 

l. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan 
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museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, 

pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; 

m. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, 

pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian 

tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan 

kesenian; 

n. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang 

Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

 

3) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 

4) Bidang Kebudayaan, membawahi: 

a. Seksi Cagar Budaya dan Museum; 

b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan 

c. Seksi Kesenian. 

 

5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Kebudayaan. 

 

Pasal 12 

(1) Seksi Cagar Budaya dan Museum mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis 

dan pemantauan serta evaluasi di bidang cagar budaya dan museum. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi 

Cagar Budaya dan Museum mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

1. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi 

pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian 

cagar budaya, serta permuseuman; 

2. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi 

registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya; 
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3. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pelindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan museum; 

4. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar 

budaya ke luar daerah kabupaten; 

5. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di 

bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta 

permuseuman; 

6. melaksanakan penyusunan pelaporan di bidang registrasi cagar 

budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan 

7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal 13 

(1) Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis 

dan pemantauan serta evaluasi di bidang sejarah dan tradisi; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi 

Sejarah dan Tradisi mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi 

pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran 

budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; 

b. melaksanakan penyusunan bahan pelestarian tradisi; 

c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah 

dan tradisi; 

d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di 

bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan 

pembinaan komunitas dan lembaga adat; 

e. melaksanakan penyusunan pelaporan di bidang sejarah, tradisi, 

pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan 

lembaga adat; dan  

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal 14 
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(1) Seksi Kesenian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan 

serta evaluasi di bidang kesenian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi 

Kesenian mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi 

pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian; 

b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kesenian; 

c. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di 

bidang pembinaan kesenian; 

d. melaksanakan penyusunan pelaporan di bidang pembinaan 

kesenian; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

Paragraf 7 

Unit Pelaksana Teknis 

Pasal 15 

 

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah dapat 

dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Pembentukkan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan 

berupa satuan pendidikan. 

(4) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal. 
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Paragraf 8 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 16 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan 

kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

 

Pasal 17 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 

17 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 

keahlian dan keterampilan. 

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 

oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga 

fungsional yang ada di Lingkungan Dinas. 

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.  

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional  tersebut pada ayat (1) sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

TATA KERJA 

Pasal 18 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinaswajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing 

maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lebong serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lebong sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinaswajib mengawasi 

bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 
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(3) Setiap pimpinan unit organsiasi di Lingkungan Dinasharus menerapkan 

sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk 

mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui 

penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang 

terintegrasi. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas bertanggung jawab 

memimpin dan mengoordinasikankan bawahannya serta memberikan 

bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan. 

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggung jawab 

kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap 

pelaksanaan tugas masing-masing. 

(6) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing 

serta memberikan laporan tepat pada waktunya. 

(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, 

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta 

untuk memberi petunjuk kepada bawahan. 

(8) Setiap atasan satuan organisasi di Lingkungan Dinas wajib melaksanakan 

pengawasan melekat (WASKAT). 

 

Pasal 19 

(1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan 

tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai 

kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman 

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 20 

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, 

apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala 

Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya. 
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Pasal 21 

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta 

jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. 

 

1.4 Korwil 

Korwil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas 

tersebut Korwil mempunyai fungsi: 

a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Melaksanakan urusan administrasi Korwil 

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

 

1.5 Struktur Organisasi 

 Setiap organisasi biasanya mempunyai struktur organisasi, dimana 

bentuknya tergantung pada klasifikasi organisasi tersebut. Salah satu tujuan 

adanya struktur organisasi adalah untuk mengetahui pembagian tugas, 

wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi tersebut yang menghasilkan 

suatu jalinan kerjasama yang efektif antara satu dengan yang lain. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong No. 25 Tahun 2008 

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok 

Dinas/Instansi Daerah Kabupaten Lebong, DIKBUD  Kabupaten Lebong 

memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 
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 Susunan Organisasi Dinas 

  

KEPALA DINAS 

M. TAUFIK ANDARY, M.Pd 

Pembina Utama Muda 

Nip, 196408081984091002 

 

  

    

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

 Pengawas TK/SD, SLTP 

   SEKRETARIS 

BAHERAMSYAH, M.Pd 

Nip, 197902122005021004 

 

 

 

  

    

 KASUBAG 

KEUANGAN DAN 

PERENCANAAN 

FERI JURNALIS, SE 

NIP. 

198502112008041001 

 Plt KASUBAG 

UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

DEWI ANDESTI, 

M.Si 

NIP, 19820207 

200502 2 002 

  

   

 KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN 

HERI ARIANTO, S.Pd 

Nip, 198102042008041001 

  KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN 

PENDIDIKAN 

ANDRI DARMAWAN, S.Pd 

NIP, 19771109 200701 1 017 

 

   

       

KASI 

CAGAR 

BUDAYA 

DAN 

PERMUSIU

MAN 

 KASI 

KESENIAN 

 KASI 

SEJARAH 

DAN 

TRADISI 

  KASI 

PEMBINAA

N PAUD 

DAN 

PENDIDIKA

N FORMAL 

 KASI 

PEMBINAA

N 

PENDIDIKA

N DASAR 

 

 

KASI 

KETENAGA

AN 

PUTRA DWI 

GUNATA, 

S.Pd 

NIP. 

19880226 

201101 1 003 

 ZAIDA YATI, 

S.Pd 

Nip, 

198104172006

042033 

 RIDWAN 

ROZI, S.H 

Nip, 

198002092

006041008 

  RERIN 

HANDAYA

NI 

Nip, 

19840828201

0012009 

 ASBEN 

MEDIANTO, 

S.Pd 

Nip, 

19841224200

8041001 

JUMIATI, SE 

Nip, 

19751220200

7012025 

         

 Korwil   
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Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut 

: 

 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris Dinas 

2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

2.2 Sub Bagian Kepegawaian 

3. Bidang Pendidikan Dasar 

3.1 Kasi Pembinaan PAUD dan Pendidikan Formal 

3.2 Kasi Pembinaan Pendidikan Dasar 

3.3 Kasi Ketenagaan 

4. Bidang Kebudayaan 

4.1 Kasi Cagar Budaya dan Permusiuman 

4.2 Kasi Kesenian 

4.3 Kasi Sejarah dan Tradisi 

5. Koordinator Wilayah (Korwil) 

 

1.6 Sumber Daya OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, saat 

ini  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong  memiliki pegawai 

sejumlah    orang yang terdiri dari    orang PNS dan    tenaga kerja kontrak 

(TKK). Adapun latar belakang rincian mengenai PNS berdasarkan tingkat 

pendidikan umum, pendidikan penjenjangan, dan pendidikan fungsional 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.1 

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

Pegawai  

Jumlah 

Pegawai 

Jumlah 

Pegawai 

 

(1) 

 

(2) 

(urusan1) (urusan2) (urusan3) 

(3a) (3b) (3c) 

1 S.3   - 

2 S.2 4  - 

3 S.1 19  - 

4 Diploma 2  - 

5 SMA/Setara 4  - 
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6 SMP/Setara   - 

7 SD/ Setara   - 

Jumlah    

 

 

Tabel 1.2 

Klasifikasi PNS berdasarkan tingkat penjenjangan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. Diklat PIM Tingkat II 1 

2. Diklat PIM Tingkat III 2 

3. Diklat PIM Tingkat IV 2 

 Jumlah  5 

 

 

 

 

Tabel 1.3 

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong 

Berdasarkan Pangkat dan Golongan 

No Golongan Pegawai 

PNS/CPNS 

Pegawai Honorer Jumlah 

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

1 Gol.  IV.d 0 0 0 

2 Gol.  IV.c 1 0 1 

3 Gol.  IV.b  0 0 0 

4 Gol.  IV.a 2 0 2 

1 Gol.  III.d 2 0 2 

2 Gol.  III.c 7 0 7 

3 Gol.  III.b 9 0 9 

4 Gol.  III.a 6 0 6 

1 Gol.  II.d 0 0 0 

2 Gol.  II.c 1 0 1 

3 Gol.  II.b 0 0 0 

4 Gol.  II.a 1 0 1 
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1 Gol.  I.d 0 0 0 

2 Gol.  I.c 0 0 0 

3 Gol.  I.b 0 0 0 

4 Gol.  I.a 0 0 0 

 Jumlah 1261 0 1261 

 

 

Tabel 1.4 

Jumlah Pegawai dinas pendidikan dan kepegawaian Kabupaten Lebong 

Berdasarkan status kepegawaian 

No Status Kepegawaian Jumlah 

1. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai 

Negeri Sipil 
29 

2. Pegawai Tidak Tetap  0 

Jumlah 29 



28 | L A K I P  D I K B U D  2 0 1 8  
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BAB II 

 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

Berdasarkan program dan kegiatan yang ditargetkan kinerjanya di tahun 

2018, dilaksanakan untuk mendorong tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran 

yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Tahun 

2016 – 2021. Dengan tercapainya target kinerja sasaran tersebut, diharapkan akan 

mendorong akselerasi/percepatan terwujudnya visi dan misi Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Lebong. Selanjutnya penjabaran rencana strategis 

tersebut tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Lebong. Dalam rencana kinerja tahunan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 akan dicapai melalui sasaran-sasaran 

program strategis sebagai berikut : 

 

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari 

pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfatkan sebanyak-banyaknya 

pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha 

melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik 

yang terorganisasi dan sistematis. 

 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan 

instrumen pertanggung-jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal 

untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. 

 

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara 

keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab 

tuntutan perkembangan lingkungan stratejik, nasional, global serta tetap berada 

dalam tatanan sistem manajemen nasional. 

 

Guna meningkatkan efisiensi dan Efektivitas programnya, serta agar 

mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan 

yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan 

perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut perlu Akuntabilitas Instansi 

Pemerintah disusun dalam suatu pola yang sistematik dalam wujud perencanaan 

strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat 

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. 

 

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tertuang dalam 

RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021. 

 

2.1. Visi dan Misi 

1. VISI 

terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk  melahirkan insan yang 

cerdas dengan mengedepankan kearifan budaya lokal  dan berorientasi 

global 

 

2. MISI 

Misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan ketersedian, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan 

kepastian/keterampilan layanan pendidikan 
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2. Mengembangkan kebudayaan yang berkarakter dari dimensi estetika, 

logika, etika dan historika 

3. Mengingatkan pencitraan dan kepercayaan publik melalui tata 

kelola, transparansi dan akuntabilitas 

4. Meningkatkan kualitas perangkat kerja pendidikan 

5. Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan baik 

formal maupun non formal serta meningkatkan layanan menejemen 

pendidikan. 

 

 

2.2. Tujuan dan Sasaran  

 Untuk merealisasikan visi misi Dinas, perlu dirumuskan tujuan dan 

sasaran sasaran strategis tahun 2016 – 2021 yang lebih jelas menggambarkan 

ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan dirumuskan berdasarkan jenjang layanan 

pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan  

layanan  prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dengan memperhatikan 

rumusan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016 – 2021. Dengan 

demikian, tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016 - 2021 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Meningkatkan Kualitas layanan pendidikan; 

2. Meningkatkan kebudayaan yang berkarakter; 

3. Meningkatkan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas; 

4. Meningkatkan kualitas sistem belajar mengajar 

5. meningkatkan mutu pendidikan 

 

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis 

pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang 

menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2018. Sasaran harus 

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan (Meneg PAN, 2008;21-22). Sementara itu 

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 

Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau 

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran 

kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, 

triwulanan paling lama satu tahun. Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penjabaran dari tujuan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan  adalah sebagai berikut : 

a. meningkatnya kualitas layanan pendidikan; 

b. meningkatnya kebudayaan yang berkarakter; 

c. meningkatnya sistem menejemen tata kelola yang transparan dan 

akuntabel; 

d. Meningkatnya kualitas perangkat kerja pendidikan disetiap sekolah ; 

e. Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan; 

 

2.3. Kebijakan dan Program  

Kebijakan bidang pendidikan diarahkan pada (1) kualitas layanan 

pendidikan; (2) karakter budaya; (3) pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan;  (4) kualitas perangkat kerja (5) mutu pelayanan 
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pendidikan; kebijakan tersebut terbagi kedalam beberapa Program sebagai 

berikut :  

a. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan; 

b. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 

c. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 

d. Program Pendidikan Menengah; 

e. Program Pendidikan Non Formal; 

f.    Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;  

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; 

h. Program pengembangan Nilai Budaya; 

i.    Program pengelolaan kekayaan budaya; 

j.    Program pengelolaan keragaman budaya; 

k.   Program pengembangan kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. 

 

2.4. Indikator Kinerja Utama beserta surat pengesahan kepala OPD 

 

2.5. Perjanjian Kinerja (TAPKIN) Tahun 2018. 

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan 

yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan 

demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus 

diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada 

akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian 

terhadap pejabat tersebut.  

 

Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan para pimpinan intansi tidak 

hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga 

harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya 

kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. 

 

Kriteria keberhasilan penetapan kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Lebong ditunjukkan dengan capaian keluaran 

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan ukuran keberhasilan 

penetapan kinerjanya ditunjukkan dengan capaian hasil indikator outcome 

yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018. 

 

Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 telah 

ditetapkan pada awal tahun anggaran kontrak kinerja dengan Sekretaris Daerah 

Kabupaten Lebong sebanyak 14 program 53 kegiatan, dengan pagu anggaran 

sebesar Rp 30.651.305.500 Ke 14 program tersebut termasuk di dalamnya 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ada pada Sekretariat Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan realisasi Kinerja) 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara 

target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat 

capaian kinerja masing-masing indikator. Secara umum terdapat beberapa 

keberhasilan pencapaian sasaran berikut indikator kinerjanya, namun demikian 

juga terdapat beberapa sasaran yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 

2018 ini terhadap sasaran maupun target indikator kinerja, baik yang  berhasil 

maupun tidak berhasil tersebut pengadilan negeri lebong telah melakukan 

beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

masing-masing bagian agar terdapat perbaikan dan penangan di masa 

mendatang. 

 

3.2 Realisasi Anggaran 

No 
Program/kegiatan 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 
% 

 Program pelayanan administrasi 

perkantoran 
   

 
penyediaan jasa surat menyurat 

         

115.520.000  

       

109.520.000  
     95  

 Penyediaan jasa dan komunikasi, 

sumberdaya air dan listrik 

           

18.600.000  

         

16.412.050  
     88  

 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan dinas / 

operasional 

         

134.000.000  

       

118.009.000  
     88  

 Penyediaan jasa administrasi 

keuangan 

      

1.693.920.000  

    

1.691.920.000  
   100  

 
Penyediaan jasa kebersihan kantor 

           

32.000.000  

         

32.000.000  
   100  

 penyediaan jasa perbaikan peralatan 

kerja 

             

6.000.000  

           

6.000.000  
   100  

 
Penyediaan alat tulis kantor 

         

156.506.000  

       

156.483.000  
   100  
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 Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan 

           

46.320.000  

         

46.320.000  
   100  

 
Penyediaan komponen instalasi  listrik / 

penerangan bangunan kantor 

           

20.000.000  

         

20.000.000  
   100  

 
Penyedia makanan dan minuman 

         

209.280.000  

       

209.075.000  
   100  

 Rapat -rapat kordinasi dan konsultasi  

keluar daerah 

         

110.000.000  

       

110.000.000  
   100  

 

 
   

 Program Peningkatan Sarana Dan 

Prasarana Aparatur 
   

 
Pengadaan peralatan gedung kantor 

         

124.750.000  

         

76.293.800  
     61  

 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 

kantor 

         

207.330.000  

       

207.075.000  
   100  

     

 Program peningkatan kapasitas 

sumber daya aparatur 
   

 Bimbingan teknis implementasi 

peraturan perundang –undangan 

         

100.000.000  

         

21.000.000  
     21  

     

 Program peningkatan 

pengambangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan 

   

 Penyusunan laporan capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 

           

12.500.000  

           

12.500.000  
   100  

 
Penyusunan pelaporan aset SKPD 

           

14.400.000  

           

14.400.000  
   100  

     

 Program pendidikan anak usia dini    

 Pengadaan alat praktik dan peraga 

siswa 

         

172.370.000  

       

171.026.000  
     99  
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 Penyelenggaraan pendidikan anak 

usia dini 

           

32.500.000  

         

32.500.000  
   100  

 Publikasi dan sosialisasi pendidikan 

anak usia dini 

           

65.800.000  
-        -  

     

 Program pengembangan nilai 

budaya 
   

 Pelestarian dan aktualisasi adat 

budaya daerah 

           

55.500.000  

         

55.500.000  
   100  

 Pemantauan Dan Evaluasi 

Pelaksanaan Program Pengembangan 

Nilai Budaya 

           

18.200.000  

         

18.200.000  
   100  

     

 Wajib belajar pendidikan dasar 

sembilan tahun 
   

 Pembangunan taman, lapangan 

upacara dan fasilitas parkir 

      

1.021.477.500  

         

70.910.000  
     97  

 Pengadaan buku-buku dan alat tulis 

siswa 

         

147.000.000  

         

23.700.000  
   100  

 Pengadaan pakaian seragam sekolah 
         

836.100.000  

         

55.500.000  
       -  

 Pengadaan alat praktik dan peraga 

siswa 

         

900.000.000  

         

37.499.000  
     94  

 Rehabilitasi sedang/berat bangunan 

sekolah 

      

5.047.390.800  

         

66.100.000  
     98  

 Rehabilitasi sedang / berat ruang 

kelas sekolah 

      

2.326.046.200  

                        

-    
     98  

 Pelatihan kompetensi siswa 

berprestasi 

           

93.050.000  

         

70.910.000  
   100  

 Pelatihan penyusunan kurikulum 
         

213.200.000  

         

23.700.000  
      2  

 Penyediaan bantuan operasional 

sekolah (bos) jenjang sd/mi/sdlb dan 

smp/mts serta pesantren salfiyah dan 

satuan pendidikan non-islam setara sd 

    

14.408.680.000  

         

55.500.000  
     93  
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dan smp 

 Penyelenggaraan paket a setara sd 
           

32.300.000  

         

37.499.000  
   100  

 
Penyelenggaraan paket b setara smp 

           

37.850.000  

         

66.100.000  
   100  

 Pembinaan kelembagaan dan 

manajemen sekolah dengan 

penerapan manajemen berbasis 

sekolah ( mbs ) di satuan pendidikan 

dasar 

           

78.300.000  

                        

-    
     95  

 Pembinaan minat, bakat, dan 

kreativitas siswa 

         

258.850.000  

         

70.910.000  
     76  

 Penyelenggaraan akreditasi sekolah 

dasar 

           

26.050.000  

         

23.700.000  
   100  

     

 Program pengelolaan kekayaan 

budaya 
   

 Fasilitasi partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan kekayaan budaya 

           

78.000.000  

         

70.910.000  
     91  

 Penyusunan kebijakan pengelolaan 

kekayaan budaya lokal daerah 

           

23.950.000  

         

23.700.000  
     99  

 Sosialisasi pengelolaan kekayaan 

budaya lokal daerah 

           

55.500.000  

         

55.500.000  
   100  

 Pengelolaan dan pengembangan 

pelestarian peninggalan sejarah 

purbakala, museum dan peninggalan 

bawah air 

           

37.500.000  

         

37.499.000  
   100  

 Pengembangan kebudayaan dan 

pariwisata 

           

73.850.000  

         

66.100.000  
     90  

 Pengembangan nilai dan geografi 

sejarah 

         

116.400.000  

                        

-    
       -  

 

 
   

 Program pendidikan menengah    

 
Penyelenggaraan paket Csetara SMA 

           

45.850.000  

         

45.713.000  
   100  



35 | L A K I P  D I K B U D  2 0 1 8  
 

 

 
   

 Program pengelolaan dan 

keragaman budaya 
   

 Pengembangan kesenian dan 

kebudayaan daerah 

         

146.500.000  

       

146.500.000  
   100  

 Fasilitasi perkembangan keragaman 

budaya daerah 

           

97.000.000  

         

76.230.000  
     79  

     

 Program pendidikan non formal    

 Pengembangan Kebijakan Pendidikan 

Pendidikan Non Formal 

           

60.790.000  
- - 

     

 Program pengembangan kerjasama 

pengelolaan kekayaan budaya 
   

 Membangun kemitraan pengelolaan 

kebudayaan antar daerah 

           

48.000.000  

         

48.000.000  
   100  

     

 Program peningkatan mutu 

pendidik dan tenaga kependidikan 
   

 
Pelaksanaan sertifikasi pendidik 

           

29.675.000  

         

29.675.000  
   100  

 Pengembangan sistem pendataan dan 

pemetaan pendidik dan tenaga 

kependidikan 

           

38.500.000  

         

12.495.000  
     32  

 

 
   

 Program manajemen pelayanan 

pendidikan 
   

 Pembinaan komite sekolah 
           

31.160.000  

         

25.360.000  
  81  

 Penyelenggaraan pelatihan, seminar 

lokakarya, serta diskusi ilmiah 

tentang berbagai isu pendidikan 

           

58.340.000  

                        

-    
       -  
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 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
           

22.700.000  

         

22.700.000  
   100  

Total     

30.651.305.500  

  

27.695.656.550  
90,4 

 

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan  

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan sumber daya dan 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakannya dalam rangka pencapaian tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan berupa laporan 

Akuntabilitas kinerja secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong 

Tahun 2018 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan 

dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, 

sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 dan pecapaian indikator kinerja utama 

bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Keputusan 

kepala dinas tentang indikator utama. Pengukuran kinerja dilakukan dengan 

cara membandingkan target setiap indikator kinerjasasaran dengan realisasinya. 

Selaian capaian setiap sasaran, LAKIP ini juga menyajikan analisis efesiaensi 

dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap 

output kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong 

tahun 2018 yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten Lebong. 

Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan 

perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah  untuk mempertanggung 

jawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi 

organsasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui 

alat pertanggungjawaban secara periodik, yang kemudian dikenal dengan 

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan lakip 

ini didasarkan pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategis dan 

Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah 

berakhirnya pelaksanaan kegiatan ditahun 2018. Mengukur kinerja pada 

hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi 

pemerintah tersebut keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila 

dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem pengukuran kinerja 
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merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan 

membandingkan antara rencana pencapaiannya. Pengukuran terhadap 

pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir 

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK)  dan formulir Pencapaian Sasaran (PPS). 

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini 

dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK)  dan formulir 

Pencapaian Sasaran (PPS). Alat ukur yang digunakan untuk ukuran 

keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering puls disebut Key Performance 

Indikator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan 

capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis . IKU ditetapkan 

secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan OPD di 

lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebut 

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemeritah yang mengindikasikan 

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program dan kebijakan yang ditetapkan. 

Dalam sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu 

pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara 

pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut 

evaluasi mandiri (self assesment) yaitu pengukuran kinerja dengan cara 

menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan 

ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal 

adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan, dan 

pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan 

penentuan ukuran ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran 

mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dngan 

pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang 

diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil 

evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar. 

Terdapat banyak sekali ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator 

kinerja. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, menejemen perlu memfokuskan 

diri pada sejumlah kecil indikator kinerja sehingga tidak teralihkan pada hal-

hal lain  yang tidak terlalu penting. Selain tidak ditentukan oleh konteks 

mengenai apa yang bener-benar perlu diukur sesuai dengan kerangka 
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pengukuran kinerja masing-masing organisasi, perlu diperhatikan kualitas 

indikator kinerja sehingga dapat bermanfaat bagi menejemen. Beberapa kriteria 

dapat digunakan sebagai syarat indikator kinerja yang baik. 

The University of California menggunakan tes “SMART” yang terdiri dari 5 

kriteria sebagai referensi untuk menentukan kualitas suatu indiktor kinerja, 

yaitu : 

1. S = Specific (Spesifik). Indikator kinerja harus cukup jelas dan terfokus 

sehingga tidak menimbulkan interpretasi berbeda. Asumsi-asumsi serta 

definisi yang disertakan harus mudah di interpretasikan. 

2. M = Measurable (dapat diukur ). Indikator kinerja dapat di kuantifikasi dan 

dapat dibandingkan dengan data yang lain secara objektif. Indikator yang 

baik sebaaiknya juga dimungkinkan untuk di analisis secara statistik. 

3. A = Attainable (dapat dicapai). Indikator kinerja yang ditetapkan akan 

berguna apabila data mengenai target dan realisasinya dapat diperoleh. 

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat mempertimbangkan 

ketersediaan data agar dapat digunakan sebagai indikator kinerja. 

4. R = Realistic (realistis). Sama halnya dengan kriteria dapat dicapai, 

indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat memepertimbangkan 

keterbatasan organisasi termasuk yang terkait dengan masalah biaya. 

Pemilihan indikator kinerja harus mengkalkukasi manfaat yang akan 

diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan data 

hingga memperoleh data tersebut menjadi informasi “R” dalam kriteria 

“SMART” kadang diatributkan. Kepada “relevan”. Indikator kinerja dapat 

dipilih seharusnya yang terkait dengan ukuran-ukuran yang relevan untuk 

mengukur keberhasilan pencapaian program dan tujuan organisasi. 

5. T = Timely (ketepatan waktu) indikator kinerja harus mempertimbangkan 

pelaksanaannya didalam suatu kerangka waktu yang telah ditetapkan. 

Dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri nomor 13 

tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permedagri nomor 59 Tahun 

2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes 

sebagai berikut : 

1) Input  

Dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, tersirat bahwa 

indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun 

sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input 
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adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. 

Sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk 

menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan 

output dan outcome. Untuk menggambarkan mengenai kinerja dalam 

mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat di kelompokan 

menjadi indikator yang menggambarkan mengenai : (1) kuantitas input (2) 

kualitas input (3) kehematan dalam menggunakan input 

 

2) Proses 

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang 

dilaksanakan dalam menghasilkan barang dan jasa, indikator mengenai 

proses dapat dikelompokan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan (2) 

ketaatan dalam jadwal dan (3) ketaatan dalam standar/ketentuan yang 

ditentukan dslsm melaksanakan proses. 

3) Output 

Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk 

barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktifitas/kegiatan. Sama halnya 

dengan indikator input,indikator output juga dibedakan dengan outpunya 

sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu 

aktifitas/kegiatan Sedangkan indikator output adalah alat untuk 

menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan 

untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk dapat menggambarkan 

mengenai hal tersebut, indikator kinerja output dapat dikelompokan menjadi 

indikator yang menggabarkan mengenai (1) kualitas output (2) kuantitas 

input (3) efesiansi dalam menghasilkan output. 

4) Outcome 

Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang 

diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. 

Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setekah barang dan jasanya 

selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang 

waktu yang cukup lama 

Indikator kinerja outcome dapat dikelompokan menjadi indikator yang 

menggambarkan mengenai (1)peningkatan kuantitas setelah output/kegiatan 

selesai, (2)perbaikan proses setelah output/kegiatan selesai, (3)peningkatan 

efesiensi setelah output/kegiatan selesai, (4)peningkatan kualitas 

output/kegiatan selesai, (5)perubahan perilaku output/kegiatan selesai, 
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(6)peningkatan efektifitas output/kegiatan selesai, dan (7) peningktan 

pendapatan output/kegiatan selesai. 

Dalam pengukuran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Lebong di upayakan Indikator dinas menggunakan indikator kinerja pada 

tingkat outcome dan menggambarkan keberhasilan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Lebong secara keseluruhan. Keberhasilan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong merupakan keberhasilan 

bersama dalam beberapa kegiatan dalam sekretariat dan bidang lingkup 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong dengan kata lain, 

pemilihan indikator kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Lebong bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja 

kegiatan melainkan didasarkan pada RENSTRA Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Lebong. 

Dalam melaksanakan suatu penilaian terhadap keberhasilan dengan 

presentase tingkat capaian kegagalan dari suatau kegiatan dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan pengukuran kinerja 

kegiatan dan pecapaian sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yang meliputi 

input (masukan), output (keluaran), Outcome (hasil) dikaitkan dengan 

rencana (target) yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi 

kegiatan yang dicapai. 

Untuk mengukur presentase pencapaian target sasaran apakah dapat dicapai 

dengan persentase tingkat capaian atau tidak, maka perlu di identifikasi 

terlebih dahulu sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang 

merupakan dokumen rencana strategis, diidentifikasi sasaran mana  yang 

mendapat prioritas diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator 

dan rencana tingkat capaian (target), kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi 

dilakukan untuk mengetahui pecapaian realisasinya, kemajuan dan kendala 

yang dihadapi. 

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan 

asumsi dan rumus sebagai berikut : 

a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin 

baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah maka pencapaian 

kinerjanya semakin rendah. 

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin 

rendah, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah maka pencapaian 

kinerjanya semakin tinggi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 KESIMPULAN 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ), yang tersusun ini merupakan 

media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Lebong selama Tahun 2018 Media ini juga dipakai sebagai umpan 

balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi 

untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang. LAKIP Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Lebong merupakan gambaran Kinerja Dinas Tahun 2018, temasuk 

evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama Tahun 2018. Di 

samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan 

keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai 

faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LAKIP Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Lebong  ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang 

telah dicapai Tahun 2018 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di 

Tahun berikutnya. 

Berpijak pada hasil pengukuran dan penilaian kinerja dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut 

: 

1. Perencanaan strategis disusun mengacu pada program kebijakan daerah dengan 

mengakomodasikan kebutuhan daerah sehingga sangat bermanfaat bagi penyelenggara 

pembangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong. 

2. Dari hasil pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan sasaran, program dan kebijakan 

menunjukkan penilaian yang baik yakni dengan rata-rata diatas 90% dengan berbagai asumsi 

dan interprestasi 

3. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kinerja 

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong termasuk kategori baik dan 

adanya peningkatan dibanding tahun sebelumnya 

4. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah terbatasnya 

kemampuan sumber daya manusia terutama yang berkecimpung sebagai pengelola 

pendidikan dan anggaran yang belum cukup untuk memberikan pelayanan di bidang 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

4.2 SARAN – SARAN 
Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Lebong, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran 

dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. 

2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Lebong perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder, 

dan mengusulkan anggaran yang cukup untuk mendukung Program dan Kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

 

 

 

 

 


