
 

88 

 

BAB IV.  

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN 

PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA 

BARAT 

 

 

 

4.1. Pengantar 

Rencana induk pengembangan pendidikan Kabupaten Sumba 

Barat difokuskan pada Tiga (3) Pilar Strategi Pendidikan 

Nasional yang dicanangkan Pemerintah Indonesia melalui 

Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu: 

(a) Peningkatan dan Perluasan Akses Pendidikan 

(b) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan 

(c) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan  

 

Dengan mengacu pada Tiga (3) Pilar Strategi 

Pendidikan Nasional, maka rencana induk pengembangan 

pendidikan Kabupaten Sumba Barat diharapkan dapat sejalan 

dan mendukung program-program pendidikan yang menjadi 

strategi Pemerintah Pusat. Sehingga rencana induk 
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pengembangan pendidikan Kabupaten Sumba Barat dapat 

memenuhi standar-standar pengembangan dan mutu yang 

berlaku secara nasional di seluruh Indonesia, sebagaimana 

yang dituangkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Pendidikan Nasional. Rencana induk pengembangan 

pendidikan Kabupaten Sumba Barat, akan dikembangkan 

dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun ke depan, yakni 

2010-2025. Dalam pelaksanaan Rencana induk ini dalam 

pelaksanaannya secara jangka panjang diharapkan dapat 

mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah 

Kabupaten Sumba Barat.  

 

4.2. Visi dan Misi Pendidikan Kabupaten Sumba Barat 

4.2.1. Visi 

Visi pendidikan di Kabupaten Sumba Barat adalah: 

Terwujudnya sistem pendidikan yang unggul sebagai 

wahana peningkatan mutu sumber daya manusia 

Kabupaten Sumba Barat yang bermutu dan bermartabat. 
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4.2.2. Misi 

Misi pendidikan di Kabupaten Sumba Barat adalah: 

(a) Mengupayakan peningkatan dan perluasan 

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan 

yang bermutu dan bermartabat. 

(b) Mengupayakan peningkatan penyelenggara-an 

pendidikan yang bermutu dan relevan dengan 

kondisi di Kabupaten Sumba Barat. 

(c) Mengupayakan peningkatan tata kelola pelayanan 

pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. 

(d) Mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pendidikan. 

(e) Mengakomodasi nilai-nilai kehidupan lokal sebagai 

perwujudan pengembangan pendidikan yang 

berperspektif lokal.  

 

4.3. Strategi Pengembangan Pendidikan 

Dengan memperhatikan visi dan misi di atas dan dengan 

mempertimbangkan kondisi ekonomi wilayah yang penuh 

dengan tantangan serta keterbatasan sumber daya manusia 

yang dimiliki, maka peran pemerintah Kabupaten Sumba 

Barat menjadi titik sentral dalam implementasi strategi 
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pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Kondisi kemiskinan 

ekonomi yang tinggi menyebabkan partisipasi pendidikan 

masyarakat menjadi rendah. Dalam kondisi semacam ini, 

perluasan akses pendidikan yang dibarengi dengan 

peningkatan mutu dan relevansi pendidikan hanya dapat 

dicapai melalui peran manajemen pendidikan oleh pemerintah. 

Peran ini dijalankan melalui penguatan tata kelola 

pemerintahan di bidang pendidikan dalam rangka memperluas 

dan meningkatkan akses pendidikan serta meningkatkan mutu 

maupun relevansi pendidikan di wilayah Kabupaten Sumba 

Barat.  

Relasi tiga kebijakan yaitu (i) Mutu dan Relevansi; (ii) 

Pemerataan Pendidikan; serta (iii) Tata Kelola tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 4.1. 

Hubungan Sinergi Peningkatan Mutu dan Relvansi Pendidikan, Perluasan 

(Pemerataan) Pendidikan, dan Tata Kelola Pendidikan sebagai satu Strategi 

Pembangunan Pendidikan 

 

Gambar di atas menggambarkan 3 kemungkinan yang bisa 

terjadi terhadap upaya perluasan partisipasi pendidikan pada 

peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.  

(a) Panah A – A1 menggambarkan kemungkinan perluasan 

peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat di 

Kabupaten Sumba Barat yang dapat memberikan dampak 

pada menurunnya mutu dan relevansi pendidikan. 

Misalnya penambahan jumlah sekolah pada wilayah-

wilayah pedesaan, berdampak pada menurunnya mutu dan 

relevansi pendidikan secara menyeluruh oleh karena 
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terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam 

menjamin perluasan pelayanan pendidikan yang bermutu. 

(b) Panah A – A2 menggambarkan kemungkinan perluasan 

peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat, yang tidak 

mempengaruhi mutu dan relevansi pendidikan. Misalnya 

penambahan jumlah sekolah pada wilayah-wilayah 

pedesaan, tidak memberikan dampak yang berarti pada 

menurun atau meningkatnya mutu dan relevansi 

pendidikan secara menyeluruh. 

(c) Panah A – A3 menunjukkan kemungkinan peningkatan 

partisipasi pendidikan masyarakat, diikuti dengan 

peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di suatu 

wilayah. Misalnya penambahan jumlah sekolah pada 

wilayah-wilayah pedesaan, berdampak pada meningkatnya 

mutu dan relevansi pendidikan secara menyeluruh. 

 

Kondisi ideal yang diharapkan adalah pada kondisi yang 

ketiga (Panah A – A3), yakni upaya perluasan partisipasi 

pendidikan masyarakat diikuti dengan peningkatan mutu dan 

relevansi pendidikan secara signifikan. Gambar di atas 

menunjukkan bahwa hal tersebut dapat dicapai apabila upaya 

tersebut ditopang oleh tata kelola pendidikan yang efektif dan 
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efisien. Artinya, pada contoh kasus di atas, penambahan 

jumlah sekolah pada wilayah-wilayah pedesaan di Kabupaten 

Sumba Barat, diikut dengan meningkatnya mutu dan relevansi 

pendidikan secara menyeluruh oleh karena sistem tata kelola 

yang dikembangkan berjalan dengan baik, efektif dan efisien. 

Pada tataran inilah, kebijakan tata kelola pendidikan menjadi 

sangat penting dalam konteks pembangunan pendidikan di 

Kabupaten Sumba Barat. 

Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang 

terbatas, serta kemampuan pemerintah daerah yang terbatas 

pula, penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat 

untuk mengedepankan pendekatan polling and sharing of 

resources. Pendekatan ini mengisyaratkan pemanfaatan secara 

optimal sumber-sumber daya pendidikan yang ada untuk 

memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh 

masyarakat Sumba Barat. Dengan demikian lebih menjamin 

pencapaian program pembangunan pendidikan di wilayah ini 

secara efektif dan efisiens 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka 

disusunlah strategi pengembangan pendidikan di Kabupaten 

Sumba Barat yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 
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4.3.1. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas 

Strategi ini berfokus pada penguatan tata kelola 

pendidikan di tingkat daerah. Pengembangan bidang 

bertumpuh pada praktik-praktik baik (good practices) 

dalam penyusunan legislasi dan perencanaan kebijakan 

publik terkait bidang pendidikan yang partisipatif serta 

akuntabel terhadap para pemangku kepentingan serta 

menghormati keterbukaan informasi publik. Dalam hal 

ini masyarakat diberikan kesempatan yang luas 

berpartisipasi dalam mengontrol pembangunan 

pendidikan yang ada. Peningkatan partisipasi ini 

sekaligus mendorong rasa memiliki masyarakat terhadap 

program-program pembangunan pendidikan tersebut. 

 

4.3.2. Penguatan Sistem Kendali Manajemen 

Pendidikan 

Sistem Kendali Manajemen adalah satu sistem yang 

berfungsi untuk mengidentifikasi terjadinya deviasi atau 

penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan 

dengan perencanaan sebagai umpan balik untuk 

melakukan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam 

mencapai tujuan organisasi. Secara luas sistem ini 
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mencakup usaha pencegahan kemungkinan terjadinya 

suatu deviasi atau penyimpangan.  

Tiap kabupaten memiliki sistem pengelolaan 

sektor pendidikan yang unik. Kapasitas manajemen  

hanya dapat ditingkatkan dengan melatih tiap individu 

untuk mengerjakan tugas-tugas fungsional mereka 

secara efektif. Namun, perbaikan yang drastis dapat 

dicapai melalui penguatan sistem kontrol manajemen 

yang memadukan individu-individu dan organisasi. 

Bidang strategis ini menyoroti cakupan sistem 

manajemen (yang terkait dengan mekanisme individual, 

aturan-aturan dan protokol-protokol yang terkait 

keahlian individu) yang secara positif menunjukkan 

kontribusinya terhadap tata kelola pendidikan secara 

keseluruhan di tingkat daerah.  
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4.3.3. Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan 

Sistem informasi Manajemen Pendidikan adalah 

serangkaian sistem informasi pendidikan menyeluruh 

dan terkoordinasi, secara rasional terpadu, yang mampu 

mentransformasi data, sehingga menjadi informasi lewat 

serangkaian cara, guna meningkatkan produktivitas yang 

sesuai dengan kriteria mutu yang telah ditetapkan. 

Ketersediaan informasi pendidikan yang baik, 

maupun kemampuan menganalisa serta ketepatan 

menggunakan informasi tersebut dalam pembuatan 

keputusan adalah penting untuk mendapatkan hasil 

pendidikan yang baik. Selama ini keputusan-keputusan 

penting serta kebijakan-kebijakan mendasar belum 

sepenuhnya didasarkan pada informasi yang akurat dan 

lengkap. Untuk itu strategi penataan sistem informasi 

manajemen pendidikan (educational management 

information system/EMIS) di Kabupaten Sumba Barat 

merupakan hal yang mendasar untuk segera diupayakan. 

 

4.3.4. Peningkatan Efisiensi Penggunaan Sumber 

Daya. 
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Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan 

sumber daya yang efisien, baik keuangan maupun 

sumber daya manusia dan institusional. Analisa data 

keuangan menunjukkan bahwa realisasi alokasi dana 

untuk implementasi program dan proyek merupakan 

aspek yang paling pelik sehingga memerlukan  waktu 

yang lama. Diperlukan pula analisa pengeluaran publik 

bidang pendidikan agar dapat memberikan informasi 

yang akurat bagi perencanaan di masa mendatang 

sehingga bisa meningkatkan efisiensi. SKPD pendidikan 

perlu meningkatkan penggunaan sumber daya yang 

efisien dalam bidang pendidikan melalui pembuatan 

perspektif anggaran jangka menegah dan jangka 

panjang. Efisiensi juga dicapai melalui pendekatan 

sharing and polling of resources.  

 

4.3.5. Peningkatan Standarisasi Mutu dan Relevansi 

Layanan Pendidikan. 

Strategi ini berfokus pada kemampuan SKPD 

pendidikan kabupaten untuk meningkatkan dan 

memperluas akses terhadap layanan pendidikan yang 

ada, memperkuat daya saing pendidikan di daerah, serta 
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memenuhi Standarisasi Mutu Layanan Pendidikan yang 

ditetapkan secara nasional, yang menjadi tanggung 

jawab Pemerintah Daerah. Salah satu komponen penting 

dalam meningkatkan keseluruhan mutu tata kelola 

pendidikan adalah kemampuan membuat dan mengukur 

peningkatan dan kinerja berdasarkan ukuran-ukuran 

nasional maupun internasional. Standarisasi Mutu 

Layanan Pendidikan membantu semua pihak yang 

berkepentingan dalam rangka menciptakan serangkaian 

sasaran-sasaran kuantitatif untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas semua alokasi sumber daya, perencanaan 

dan anggaran, dan pembuatan keputusan bersama.  

 

4.4. Target dan Program 

Mengacu kepada visi, misi dan strategi di atas dalam jangka 

panjang pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumba Barat 

akan mencapai sejumlah target dan penjabarannya kedalam 

program-program sebagai berikut: 
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4.4.1. Target Penguatan Transparansi dan 

Akuntabilitas 

(a) Adanya transparansi dan akuntabilias dalam 

bidang keuangan terkait pembiayaan 

pembangunan pendidikan 

Adapun program-program utama yang diupayakan 

untuk mencapai target ini adalah: 

a.1. Program pemenuhan anggaran pendidikan 

Kabupaten diluar pengeluaran rutin 

minimal 20% untuk peningkatan mutu 

layanan pendidikan 

Program ini bertujuan untuk menjamin bahwa 

seluruh perencanaan pengembangan pendidikan 

teranggarkan dan diimplementasikan sesuai 

spesifikasi program dan jangka waktu yang 

ditetapkan. Pemenuhan anggaran dilaksanakan 

secara sinergik antara pemerintah pusat, daerah 

dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan 

efisiensi penyelenggaraan pendidikan. 

a.2. Program penataan mekanisme pemaparan 

anggaran dan pengeluaran pendidikan 

secara baik 
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Program ini bertujuan untuk menjamin bahwa 

semua anggaran dan pengeluaran pendidikan 

berbasis biaya dan terkait dengan indikator-

indikator kinerja yang ditetapkan.  

a.3. Program penataan sistem alokasi dana ke 

sekolah-sekolah berdasarkan formula 

funding dan unit cost 

Program ini bertujuan untuk mengalokasikan 

dana kepada sekolah-sekolah secara lebih adil 

dan transparan dengan mempertimbang-kan 

beban relatif sekolah. Formulanya disusun 

berdasarkan sejumlah variable yang dibobot 

berdasarkan ukuran pengaruhnya terhadap 

kontribusi peningkatan mutu. Unit cost 

ditentukan berdasarkan sejumlah kriteria untuk 

menentukan biaya pendidikan per anak secara 

rata-rata. Unit cost dijadikan patokan kontribusi 

pemerintah daerah dan besar partisipasi 

masyarakat dalam pencapaian target-target 

pendidikan di level sekolah.  

a.4. Program pengembangan mekanisme audit 

internal 
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Program ini bertujuan agar pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan menggunakan 

standar-standar akutansi yang berlaku. 

 

(b) Memiliki perangkat peraturan perundangan 

daerah yang terkait dengan partisipasi 

masyarakat dan transparansi 

Adapun program-program utama yang diupayakan 

untuk mencapai target ini adalah: 

b.1. Program penyusunan prosedur partisipasi 

masyarakat bagi penyusunan kebijakan 

dalam bidang pendidikan melalui peran dan 

fungsi DPRD Kabupaten Sumba Barat 

Program ini berkaitan dengan perluasan peran 

serta (partisipasi) masyarakat dalam bidang 

pendidikan guna meningkatkan rasa memiliki 

masyarakat, sekaligus sebagai instrument 

penting dalam pengontrolan program-program 

pembangunan pendidikan yang berjalan. 

b.2. Program penataan peraturan terkait bidang 

pendidikan yang menjamin adanya 
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partisipasi masyarakat dan transparansi 

dalam penyelenggaraan pendidikan 

Program ini bertujuan agar praktik-praktik yang 

melibatkan masyarakat dalam perencanaan, dan 

kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan 

dapat dijamin melalui peraturan daerah. 

Transparansi dalam penyelenggaraan pendidik-

an dapat menjadi kebijakan daerah yang secara 

eksplisit dituangkan dalam peraturan daerah 

dan dilaksanakan oleh segenap penyelenggara 

pendidikan mulai dari tingkat sekolah sampai 

tingkat SKPD-Pendidikan.  

b.3. Program pembenahan manajemen sekolah-

sekolah di Kabupaten Sumba Barat 

Program ini berkaitan dengan upaya untuk 

memperkuat manajemen seluruh sekolah di 

setiap jenjang pendidikan yang ada di 

Kabupaten Sumba Barat. 
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(c) Memiliki mekanisme konsultasi publik tentang 

rancangan RKA-SKPD pendidikan yang terbuka 

untuk semua pemangku kepentingan 

Adapun program-program utama yang diupayakan 

untuk mencapai target ini adalah: 

c.1. Program pengembangan mekanisme 

penyusunan RKA-SKPD yang memper-

timbangkan kebutuhan satuan pendidikan 

yang ada di Kabupaten Sumba Barat 

Program ini memiliki arti strategis dalam 

rangka membangun sistem penyusunan 

anggaran yang mengakomodir kebutuhan 

sekolah. Kelemahan utama dalam penyusunan 

anggaran pendidikan selama ini adalah bersifat 

top-down dimana sekolah bersifat menyesuai-

kan rencana kerja yang telah tertuang dalam 

RKA-SKPD Pendidikan. Penyusunan RKA-

SKPD pendidikan yang bertumpuh pada 

kebutuhan satuan pendidikan akan meningkat-

kan akselerasi pembangunan pendidikan yang 

tepat sasaran. 
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c.2. Program pengembangan sistem konsultasi 

publik secara teratur terkait rencana RKA-

SKPD 

Program ini bertujuan untuk menjamin bahwa 

program kerja dan anggaran pendidikan dibuat 

berdasarkan kebutuhan masyarakat dan 

memungkinkan masyarakat melakukan kontrol 

atas pencapaian indikator kinerja yang 

ditentukan 

 

(d) Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-

sidang DPRD terkait laporan pertanggung-

jawaban pendidikan 

Adapun program-program utama yang diupayakan 

untuk mencapai target ini adalah: 

d.1. Program penyusunan mekanisme dan 

aturan terkait akses publik terhadap 

laporan pertanggungjawaban pendidikan 

Program ini bertujuan agar laporan 

pertanggungjawaban pendidikan dapat diakses 

publik dalam rangka perencanaan 

pembangunan pendidikan berikutnya dan dapat 
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dijadikan acuan formal untuk menyusun 

program-program yang dibiayai oleh lembaga 

non pemerintah dan masyarakat. Selain itu 

akses terhadap laporan pertanggung-jawaban 

pendidikan akan membantu evaluasi public 

terhadap kinerja pemerintah daerah dalam 

bidang pendidikan. 

d.2. Program publikasi laporan pertang-

gungjawaban dalam berbagai format dan 

media yang relevan 

Program ini bertujuan agar laporan 

pertanggungjawaban pendidikan terpublikasi-

kan secara efektif dan luas serta dapat diakses 

oleh berbagai lapisan masyarakat. 

 

(e) Memiliki mekanisme pelaporan tahunan atas 

kemajuan pendidikan berbasis bukti yang dapat 

diakses publik 

Adapun program-program utama yang diupayakan 

untuk mencapai target ini adalah: 

e.1. Program pengembangan sistem pendataan 

yang handal 
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Program ini bertujuan agar data-data 

pendidikan dapat di-update secara berkala, 

relevan dengan program program pendidikan, 

dan memuat informasi-informasi dasar terkait 

perencanaan dan evaluasi.  

e.2. Program pengembangan laporan tahunan 

secara berkelanjutan yang memuat analisis 

perkembangan, peren-canaan dan evaluasi 

yang didasarkan pada bukti-bukti 

Program ini bertujuan agar laporan-laporan 

tahunan disusun berdasarkan bukti sehingga 

evaluasi terhadap laporan-laporan tahunan 

tersebut dapat dilakukan secara objektif dan 

sasaran-sasaran pembangunan pendidikan 

termasuk reorientasi program dapat ditentukan 

secara akurat. 

 

(f) Memiliki mekanisme publikasi statistik/ 

indikator pendidikan melalui website SKPD 

Pendidikan 

Adapun program utama yang diupayakan untuk 

mencapai target ini adalah: 
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Program pengembangan media informasi di 

Kabupaten Sumba Barat dalam rangka 

menjamin akses publik terhadap informasi 

bidang pendidikan 

Program ini berkaitan dengan penguatan 

terhadap media informasi dan komunikasi 

website Pemda Kabupaten Sumba Barat dan 

DPRD Sumba Barat yang telah ada, guna 

melengkapi ketersediaan informasi yang akurat 

dan melakukan updating secara berkala, 

sehingga mempermudah akses masyarakat dan 

berbagai pihak yang berkepentingan untuk 

mendapatkan data dan informasi pembangunan 

pendidikan yang akurat dan up to date.  

 

4.4.2. Target Penguatan Sistem Kendali Manajemen 

Pendidikan 

(a) Melakukan inventariasi stok tahunan 

Adapun program-program utama yang diupayakan 

untuk mencapai target ini adalah: 

a.1. Program pengembangan sistem informasi 

asset (tetap) dan inventory 
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Program ini bertujuan untuk melakukan 

pemetaan dan pemeliharaan barang serta 

menghindari kerugian pemerintah daerah atas 

kehilangan asset. Sistem informasi diterapkan 

dalam rangka akurasi data dan kecepatan akses 

informasi terkait keadaan terkini asset dan 

inventory SKPD dan setiap satuan pendidikan 

yang ada di daerah. Selain itu, program ini 

membangun sistem database terkait asset.  

a.2. Program inventarisasi asset secara berkala 

Program ini bertujuan untuk melakukan deteksi 

dini terhadap berbagai potensi penyimpangan 

dan menjamin bahwa prioritas pengadaan dan 

perbaikan barang dapat disusun secara akurat. 

Program ini dapat dilakukan secara sampling 

maupun menyeluruh, paling sedikit satu kali 

dalam setahun. 

 

(b) Memiliki juknis tentang pengadaan barang dan 

jasa terkait bidang pendidikan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah daerah 
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Adapun program-program utama yang diupayakan 

untuk mencapai target ini adalah: 

b.1. Program pengembangan kapasitas tenaga 

dalam pemahaman juknis dan protokol 

pengadaan barang dan jasa 

Program ini bertujuan untuk menjamin bahwa 

juknis dan protokol pengadaan barang dan jasa 

dapat diimplementasikan secara baik pada 

semua level mulai dari satuan pendidikan 

sampai pada SKPD pendidikan.  

b.2. Program penyusunan juknis dan protokol 

terkait pengadaan barang dan jasa dalam 

bidang pendidikan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan 

efesiensi serta menjamin transparansi dan 

akuntabilitas sesuai peraturan yang berlaku.  

 

(c) Memiliki protokol tender pengadaan barang dan 

jasa yang direncanakan dengan baik untuk 

menghindari pelanggaran 

Adapun program-program utama yang diupayakan 

untuk mencapai target ini adalah: 
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c.1. Program pengembangan staf yang memiliki 

sertifikat pengadaan barang dari Bapenas 

Program ini bertujuan agar tim pengadaan 

barang dan jasa memiliki kualifikasi standar 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Staf 

yang memiliki sertifikat Bapenas diharapkan 

dapat melakukan proses pengadaan barang 

secara benar sehingga terhindar dari 

pelanggaran. 

c.2. Program penyusunan dokumen protokol 

pengadaan barang 

Program ini bertujuan untuk membantu proses 

pengadaan barang secara benar dan dijadikan 

panduan secara konsisten oleh semua pihak 

yang terkait. Dokumen ini perlu ditinjau secara 

berkala dan taat terhadap peraturan pengadaan 

barang yang berlaku. 

 

(d) Memiliki rencana kerja dan pos anggaran 

pendidikan secara rutin serta sistem kontrol 

manajemen yang efektif 
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Adapun program-program utama yang diupayakan 

untuk mencapai target ini adalah: 

d.1. Program pengembangan staf terkait 

perencanaan kerja dan anggaran 

Program ini bertujuan untuk menjamin bahwa 

perencanaan kerja dan anggaran dilakukan 

secara profesional agar target-target pendidikan 

dan usulan-usulan program dan anggaran dapat 

dipahami dengan baik oleh Pemerintah daerah, 

Bappeda dan DPRD, bahkan pada tingkat 

satuan pendidikan. Hal ini dilakukan melalui 

pelatihan-pelatihan intensif bagi staf-staf 

terkait. 

d.2. Program pengembangan sistem anggaran 

yang membedakan antara pengeluaran 

bersifat rutin dan discerner 

Program ini bertujuan agar penggunaan dan 

pengendalian angaran dapat dilakukan secara 

efektif. 

d.3. Program pengembangan sistem informasi 

keuangan 
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Program ini bertujuan agar sistem pelaporan 

keuangan satuan pendidikan dapat dilakukan 

secara efisien yang memungkinkan tindakan 

koreksi dapat dilakukan secepat mungkin untuk 

menghindari potensi penyimpangan, karena 

dilakukan berbasis teknologi informasi.  

d.4. Program Monitoring dan evaluasi internal 

(MONEV-IN) pemanfaatan anggaran 

pendidikan 

Program ini bertujuan membantu kuasa 

pengguna anggaran dalam mengalokasikan 

dana sesuai dengan program yang ditetapkan 

dan melakukan efisiensi jika diperlukan. 

MONEV-IN menghindari penyimpangan 

penggunaan anggaran. 

 

(e) Memiliki peraturan organisasi untuk 

manajemen kendali aset 

Adapun program-program utama yang diupayakan 

untuk mencapai target ini adalah: 

e.1. Program Pemetaan dan realokasi sumber 

daya pendidikan 
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Program ini bertujuan untuk meningkatkan 

pemerataan pendidikan dan pemanfaatan 

sumber daya yang berbasis kebutuhan. 

e.2. Program penyusunan peraturan manajemen 

kendali asset 

Program ini bertujuan agar sistem kendali aset 

dapat diimplementasikan dengan baik dan adil 

sehingga diterima oleh semua tenaga pendidik 

dan kependidikan. Peraturan ini memungkin-

kan dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan 

manajemen kendali aset. 

 

(f) Memiliki sistem penilaian kinerja sekolah yang 

berfungsi 

Adapun program-program utama yang diupayakan 

untuk mencapai target ini adalah: 

f.1. Program peningkatan kapasitas staf dalam 

penyusunan sistem, mekanisme dan 

indikator kinerja sekolah 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan tenaga kependidikan dan non 

kependididkan pada level sekolah dan SKPD 
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terkait dengan peningkatan kapasitas sekolah 

dalam mengimplementasikan sistem MBS atau 

Manajemen Berbasis Sekolah. 

f.2. Program Pengembangan kapasitas tenaga 

pelaksana penilai kinerja sekolah 

Program ini merupakan bagian integral dan 

penopang program (1). 

 

4.4.3. Target Penguatan Sistem Informasi 

Pendidikan 

(a) Terbangunnya sistem manajemen informasi 

pendidikan yang terpadu dan berfungsi untuk 

sektor pendidikan 

Adapun program-program utama yang diupayakan 

untuk mencapai target ini adalah: 

a.1. Program Pengembangan kapasitas tenaga 

non kependidikan dalam mengelola sistem 

informasi manajemen pendidikan (education 

management information system/ EMIS) 

Program ini bertujuan untuk menjamin 

bekerjanya bidang sistem informasi manajemen 

pendidikan (EMIS) secara professional. 
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a.2. Program Pengadaan website dan media 

teknologi informasi lainnya terkait 

pendidikan kabupaten Sumba Barat 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi penyelenggaraan pendidikan dengan 

menyiapkan arus data pendidikan yang handal 

dan realtime. 

 

(b) Pelembagaan sistem dan teknologi informasi 

pendidikan 

Adapun program-program utama yang diupayakan 

untuk mencapai target ini adalah: 

b.1. Program Pembentukan biro sistem dan 

teknologi informasi yang terpadu 

Program ini bertujuan untuk memberikan 

dukukungan dan layanan teknologi informasi 

yang handal dan memiliki interkoneksi yang 

baik antara SKPD dan sekolah mapun antar 

sekolah. Memiliki unit yang secara struktur 

bertanggung jawab atas semua proses updating 

data dan informasi pendidikan. 
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b.2. Program Pengembangan sistem informasi 

yang memuat Good practice untuk 

kepentingan pembangunan pendidikan yang 

efisien dan efektif 

Program ini bertujuan untuk memberikan 

informasi dan akses seluas-luasnya atas praktik-

praktik baik pendidikan baik yang ada di dalam 

kabupaten Sumba Barat maupun dari luar 

daerah, agar tercipta sinergi berbagai program 

peningkatan mutu pendidikan dan menghindari 

high cost operation dengan hanya mengadopis 

program-program yang telah terbukti berhasil 

baik dan relevan dengan kondisi pendidikan 

daerah di Kabupaten Sumba Barat. 

 

4.4.4. Target Penguatan Efisiensi Penggunaan 

Sumber Daya 

(a) Menggunakan tarif standar yang dikeluarkan 

oleh pemerintah daerah minimal sekali dalam 

tiga tahun dalam penyusunan perencanaan 

keuangan pendidikan. 
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Adapun program utama yang diupayakan untuk 

mencapai target ini adalah: 

Program penyusunan perencanan keuangan 

pendidikan (RKAS) pada level sekolah 

menggunakan tarif standar 

Program ini bertujuan agar Rencana Kerja dan 

Anggaran Sekolah (RKAS) disetiap sekolah disusun 

berdasarkan standar tarif yang sama untuk 

memudahkan implementasi konsep formula funding 

serta hal-hal terkait pembiayaan pendidikan. 

 

(b) Menerapkan dan mengembangkan konsep 

perpektif anggaran jangka menengah dan 

jangka panjang 

Adapun program-program utama yang diupayakan 

untuk mencapai target ini adalah: 

b.1. Program Peningkatan jumlah sekolah yang 

menggunakan perspektif anggaran jangka 

menengah dan jangka panjang dalam 

penyusunan RKAS 

Program ini bertujuan menaikan prosentase 

sekolah sampai 90% yang menggunakan 
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perspektif anggaran jangka menengah dan 

jangka panjang dalam penyusunan RKAS. 

b.2. Program analisis pengeluaran publik terkait 

pendidikan 

Program ini bertujuan untuk melakukan kajian 

hubungan dan kesesuaian antara biaya yang 

dialokasikan untuk sektor pendidikan dan 

peningkatan mutu yang dihasilkan. 

  

(c) Memiliki tingkat penyerapan anggaran 

pendidikan minimal 95% 

Adapun program-program utama yang diupayakan 

untuk mencapai target ini adalah: 

c.1. Program peningkatan kapasitas sekolah 

dalam penyusunan program dan 

penganggaran 

Program ini bertujuan agar sekolah memiliki 

kemampuan dalam melakukan perencanaan, 

melaksanakan kegiatan sesuai program dan 

melakukan evaluasi terhadap pencapaian 

program. 
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c.2. Program Pengembangan mekanisme 

pelaporan keuangan sekolah triwulan 

Program ini bertujuan untuk melakukan kendali 

terhadap penyerapan dana  setiap 3 bulan. 

Pelaporan tiga bulan memacu kinerja 

pendidikan pada tingkat sekolah. Penyaluran 

anggaran sekolah dilakukan setip 3 bulan 

berdasarkan laporan 3 bulanan. 

c.3. Program analisis perencanaan dan realisasi 

anggaran secara berkala setiap tahun 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan 

kepastian penyerapan anggaran dan merupakan 

mekanisme continuous improvement terkait 

kapasi-tas daerah dalam penyusunan dan 

pengelolaan anggaran pendidikan. 

 

(d) Memiliki standard  satuan biya (unit cost) 

pendidikan SD dan SMP 

Adapun program utama yang diupayakan untuk 

mencapai target ini adalah: 

Program kajian analisis satuan biaya (unit cost) 

untuk pendidikan SD dan SMP 
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Program ini bertujuan untuk menentukan proporsi 

anggaran pendidikan pemerintah daerah dan 

menjadi dasar penentuan besaran kontribusi 

masyarakat terhadap operasional pendidikan dasar 

dan menengah yang transparan dan akuntabel. 

 

(e) Memiliki pusat layanan pendidikan terpadu 

yang efisien dan memungkinkan terjadinya 

sharing and polling of resources 

Adapun program-program utama yang diupayakan 

untuk mencapai target ini adalah: 

e.1. Pembangunan pusat pelayanan pendidikan 

terpadu 

Program ini bertujuan mengembangkan 

beberapa fasilitas publik yang strategis terkait 

pendidikan yang memungkinkan peserta didik 

dari berbagai sekolah dapat belajar dengan 

fasilitas dan kualitas pendidikan yang memadai. 

Program ini juga bertujuan melakukan efisiensi 

penggunaan sumber daya yang tidak optimal 

jika dikelola secara pasrsial pada level sekolah 
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(misalnya perpustakaan, laboratorium dan pusat 

sumber belajar lainnya). 

e.2. Membangun sistem jejaring yang memiliki 

kemampuan akses terhadap on-line library 

Program ini bertujuan untuk melakukan 

loncatan dan akselerasi akses pengetahuan 

secara global bagi siswa, tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan yang ada. 

 

(f) Distribusi tenaga pendidik dan non 

kependidikan yang adil 

Adapun program-program utama yang diupayakan 

untuk mencapai target ini adalah: 

f.1. Pemetaan pendidikan 

Program ini bertujuan untuk menyedia-kan data 

akurat terkait distribusi tenaga kependidikan 

(jumlah, kualifikasi dan kompetensi) dan non 

kependidikan, keadaan siswa, fasilitas fisik, 

daya tampung untuk mengatasi ketimpangan 

(kelebihan/kekurangan) penyediaan fasilitas 

kependidikan termasuk tenaga kependidikan 

dan non kependidikan.  
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f.2. Redistribusi guru 

Program ini bertujuan untuk menyedia-kan 

tenaga kependidikan yang adil berdasarkan 

beban pendidikan di tiap sekolah. Program ini 

juga untuk mengatasi ketimpangan distribusi 

guru di daerah perkotaan dan pedesaan yang 

masih sangat timpang di Kabupaten Sumba 

Barat.   

 

4.4.5. Peningkatan Standard Mutu dan Relevansi 

Layanan Pendidikan 

(a) Minimum 95% anak usia Pra-Sekolah, SD dan 

SLTP, 80% untuk Sekolah Menengah memiliki 

akses terhadap layanan pendidikan yang ada 

Adapun program-program utama yang diupayakan 

untuk mencapai target ini adalah: 

a.1. Program pengembangan Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) 

Program ini bertujuan untuk mendorong tingkat 

partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) 

melalui kemudahan akses terhadap sarana dan 

prasarana, serta pelayanan pendidikan 
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Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan 

Anak (TPA), dan Taman Kanak-kanak (TK) 

yang bermutu dan relevan. 

a.2. Program penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun 

melalui pengembangan Sekolah Dasar di 

setiap desa dan SMP di setiap kecamatan 

Program ini bertujuan untuk mendorong tingkat 

partisipasi masyarakat dalam mengenyam 

pendidikan sekolah dasar dan SMP secara lebih 

luas, melalui akses yang lebih mudah (dekat) 

terhadap sarana dan prasana, serta layanan 

pendidikan yang diberikan. 

a.3. Program pembangunan Sekolah Menengah 

(SMA dan SMK) di seluruh kecamatan di 

Kabupaten Sumba Barat 

Program ini bertujuan untuk mendorong tingkat 

partisipasi masyarakat terhadap layanan 

pendidikan menengah, yakni SMA dan SMK, 

melalui kemudahan akses terhadap sarana dan 

prasarana, serta layanan pendidikan yang 

diberikan. 
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a.4. Program pengembangan Pendidikan Luar 

Sekolah (PLS) 

Program ini bertujuan untuk mendorong tingkat 

partisipasi masyarakat yang membutuhkan 

layanan Pendidikan Luar Sekolah di Kabupaten 

Sumba Barat. 

a.5. Program pengembangan Pendidikan Non-

Formal dan Informal 

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi 

kebutuhan masyarakat terhadap layanan 

Pendidikan Non-Formal dan Informal yang 

bermutu dan relevan dengan kondisi di 

Kabupaten Sumba Barat. 

a.6. Program pengembangan pendidikan anak 

berkebutuhan khusus 

Program ini bertujuan untuk mendorong tingkat 

partisipasi masyarakat yang membutuhkan 

layanan Pendidikan anak berkebutuhan khusus 

di Kabupaten Sumba Barat. 

a.7. Program peningkatan kapasitas dan mutu 

Balai Latihan Kerja (BLK) 
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Program ini bertujuan untuk memperluas akses 

masyarakat, serta meningkatkan mutu layanan 

Balai Latihan Kerja yang relevan dengan 

kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Sumba 

Barat. 

a.8. Program peningkatan subsidi biaya 

pendidikan dasar dan menengah 

Program ini bertujuan untuk menopang 

kebutuhan biaya pendidikan masyarakat 

melalui topangan terprogram pada satuan 

pendidikan dasar dan menengah, sekaligus 

sebagai upaya untuk mendorong akses 

masyarakat terhadap layanan pendidikan pada 

jenjang pendidikan ini di Kabupaten Sumba 

Barat. Program ini merupakan komplemen 

terhadap Dana Subsidi Pendidikan oleh 

Pemerintah Pusat. 

 

(b) Minimum rasio Sekolah Menengah Umum dan 

Sekolah Menengah Kejuruan 70% - 30%  

Adapun program utama yang diupayakan untuk 

mencapai target ini adalah: 
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Program pengembangan SMK (Sekolah 

Menengah Kejuruan) Baru 

Program ini bertujuan untuk memperluas akses 

masyarakat terhadap layanan pendidikan Sekolah 

Menengah Kejuruan, dalam bidang yang sesuai 

dengan potensi sumber yang ada di Kabupaten 

Sumba Barat, yakni: pertanian terpadu, beragam 

keteknikan dan pariwisata. Program ini sekaligus 

untuk mendorong daya saing daerah Kabupaten 

Sumba Barat terhadap wilayah-wilayah lain si Pulau 

Sumba maupun di luar Sumba. 

 

(c) Tersedianya tenaga-tenaga profesional yang 

relevan dengan kebutuhan daerah 

Adapun program utama yang diupayakan untuk 

mencapai target ini adalah: 

Program fasilitasi pendidikan tinggi 

Program bertujuan untuk menyiapkan kebutuhan 

daerah terhadap tenaga-tenaga professional yang 

relevan dengan kebutuhan daerah, yakni: tenaga 

guru, tenaga medis (dokter, bidan, perawat), serta 

tenaga entrepreneur yang handal. Hal ini dilakukan 
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melalui pembukaan Lembaga Pendidikan Tinggi 

yang relevan, pemberian beasiswa bagi anak daerah 

yang potensial, serta pengembangan program-

program pendidikan khusus melalui kerjasama 

dengan Lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi 

bermutu yang ada di luar Kabupaten Sumba Barat. 

 

(d) Minimum 95% SD dan SLTP terakreditasi BAN 

Adapun program utama yang diupayakan untuk 

mencapai target ini adalah: 

d.1. Program Identifikasi Tingkat Keterdidikan 

(Educability) Anak 

Program ini bertujuan untuk mengetahui 

kapasitas belajar anak Sumba Barat secara 

teliti, sebagai dasar bagi penyusunan kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah yang relevan 

dengan kondisi dan potensi anak-anak di 

Kabupaten Sumba Barat. 

d.2. Program penataan kurikulum yang relevan 

Program ini bertujuan untuk menata kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah yang relevan 

dengan kebutuhan di Kabupaten Sumba Barat, 
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dengan tetap memenuhi standar kurikulum 

Nasional yang berlaku. Hal ini sekaligus untuk 

meminimalkan tumpang tindih bahan ajar, serta 

ketidak-sinkronan tata-urut sejumlah materi 

mata pelajaran yang ada. Melalui program ini 

juga akan dilakukan pengintegrasian muatan-

muatan lokal kedalam materi-materi 

pembelajaran yang relevan. 

d.3. Program penyiapan sekolah untuk mencapai 

standar nasional 

Program ini bertujuan untuk mendorong 

seluruh SD dan SLTP di Kabupaten Sumba 

Barat, secara bertahap dan terencana, mencapai 

level sekolah standar nasional (SSN). Hal ini 

dilakukan melalui pemenuhan seluruh indikator 

standar yang ada secara terencana untuk setiap 

sekolah. 

 

(e) Minimum terselenggaranya satu SD, SLTP, 

SMA, dan SMK bertaraf internasional di 

Kabupaten Sumba Barat 
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Adapun program utama yang diupayakan untuk 

mencapai target ini adalah: 

e.1. Program pengembangan satu SBI pada 

setiap jenjang pendidikan 

Program ini bertujuan untuk mem-fasilitasi 

masyarakat Sumba Barat dengan layanan 

Sekolah Bertaraf Internasional, yakni satu 

untuk setiap jenjang pendidikan yang ada. 

e.2. Program pengembangan jejaring SBI di 

Kabupaten Sumba Barat dengan SBI 

lainnya di wilayah lain di Indonesia dan di 

luar negeri 

Program ini bertujuan untuk menopang 

keberadaan Sekolah Bertarat Inter-nasional 

yang akan dibangun di Kabupaten Sumba 

Barat, melalui upaya benchmark dan penguatan 

jejaring dengan sekolah-sekolah bertaraf 

Internasional lainnya di dalam negeri maupun 

luar negeri. 

 

(f) Minimum 95% tingkat kelulusan ujian nasional 

jenjang pendidikan dasar dan menengah. 
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Adapun program utama yang diupayakan untuk 

mencapai target ini adalah: 

f.1. Program Master Teacher 

Program ini bertujuan untuk meningkat-kan 

kapasitas guru-guru, terutama untuk bidang-

bidang studi ujian nasional, melalui pelatihan 

intensif dalam rentang waktu yang cukup lama 

(3 – 4 bulan) dan terpusat. Program ini 

dilakukan melalui kerjasama intensif dengan 

Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki 

kepakaran dan sumber daya pembelajaran yang 

bermutu dan relevan. Keberadaan Master 

Teacher selanjutnya diarahkan untuk 

memperkuat keberadaan guru-guru bidang studi 

terkait lainnya melalui kegiatan-kegiatan 

pelatihan peer group menurut bidang studi.  

f.2. Program pembinaan intensif siswa-siswi 

berprestasi 

Program ini bertujuan untuk melakukan 

pembinaan secara intensif kepada siswa-siswa 

berprestasi, terutama untuk bidang-bidang studi 

yang masuk dalam ujian nasional. Hal ini 
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sekaligus juga untuk meningkatkan daya saing 

para siswa-siswa tersebut ketika melanjutkan 

pendidikan ke jenjang Pendidikan Tinggi yang 

berkualitas di luar Kabupaten Sumba Barat. 

 

(g) Minimum 95% guru, kepala sekolah dan 

pengawas sekolah memenuhi kualifikasi minimal 

professional yang diperlukan 

Adapun program utama yang diupayakan untuk 

mencapai target ini adalah: 

g.1. Program pengembangan sistem percepatan 

kompetensi Guru yang berkelanjutan dan 

terpadu 

Program ini bertujuan untuk mengembangkan 

kapasitas seluruh guru di Kabupaten Sumba 

Barat melalui pelatihan-pelatihan intensif yang 

berkelanjutan, baik melalui pelatihan yang 

dilaksanakan sendiri, maupun melalui 

pengiriman untuk mengikuti pelatihan atau 

berbagai kegiatan relevan  lainnya di luar 

Sumba Barat. 
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g.2. Program revitalisasi peran dan fungsi 

Pengawas 

Program ini bertujuan untuk meng-optimalkan 

peran dan fungsi dari Pengawas yang lebih 

menitikberatkan pada sisi pengawasan 

pembelajaran, yakni penjaminan mutu 

pembelajaran. Hal ini mencakup kualifikasi 

guru, sarana dan prasarana yang ada, serta 

manajemen pengelolaan sekolah yang berjalan. 

Optimalisasi ini akan dicapai melalui pelatihan 

bagi Pengawas yang dilakukan secara intensif. 

g.3. Program peningkatan Jumlah, Kompetensi, 

dan Kualifikasi Guru 

Program ini bertujuan untuk mengupayakan 

ketersediaan guru yang bermutu serta sesuai 

dengan kebutuhan di tingkat sekolah. Hal ini 

dilakukan baik melalui penerimaan guru-guru 

bidang studi yang dibutuhkan, maupun melalui 

upgrading terhadap guru-guru relevan yang 

telah ada. Upaya ini sekaligus untuk menekan 

angka miss-match guru mata pelajaran, 
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terutama untuk bidang sains, matematika dan 

bahasa Inggris. 

g.4. Program peningkatan Jumlah, Kompetensi, 

dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan 

Program ini bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kependidikan di setiap 

sekolah (yang belum terpenuhi), dan juga 

miningkatkan kapasitas tenaga kependidikan 

yang telah ada. Upaya ini dilakukan untuk 

mendorong peran optimal dari tenaga 

kependidikan yang ada, dalam menopang 

pelayanan pembelajaran yang bermutu di 

tingkat sekolah. 

g.5. Program peningkatan Kesejahteraan Guru 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan guru guna mendorong peran 

optimal dari guru dalam pelayanan pendidikan 

yang mereka harus lakukan. Hal dilakukan 

melalui peningkatan tunjangan khusus secara 

bertahap, serta penyediaan sarana perumahan, 

terutama untuk mereka yang melayani di 

wilayah terpencil. 
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(h) 95% sarana dan prasarana pembelajaran yang 

dibutuhkan untuk pelayanan pendidikan yang 

bermutu di setiap sekolah telah tercapai. 

Adapun program utama yang diupayakan untuk 

mencapai target ini adalah: 

Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana 

Pendukung Proses Pendidikan Jenjang Setara 

TK, SD, SMP, SLTA, SMK dan PLS yang sesuai 

dengan standard nasional. 

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan 

proses pembelajaran di setiap jenjang pendidikan 

melalui pelengkapan berbagai fasilitas pembelajaran 

yang dibutuhkan secara terencana dan bertahap. 

 

4.5. Pentahapan Program 

Keseluruhan target-target dan program di atas merupakan 

upaya yang sangat besar, membutuhkan kerja keras dari 

berbagai pihak, topangan dana yang sangat besar, serta 

membutuhkan waktu untuk memenuhinya. Mengingat 

terbatasnya kemampuan masyarakat dan daerah, maka 

pencapaian target dan program-program tersebut perlu diatur 
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secara bertahap, sesuai dengan skala prioritas. Tiga tahapan 

pelaksanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Sumba Barat 

2010 – 2025 ini adalah sebagai berikut: 

4.5.1. Tahap Pertama : 2010-2015.  

Penyempurnaan dan penguatan dasar-dasar 

kelembagaan. 

Dalam tahap ini yang menjadi prioritas adalah: 

(a) Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas. 

(b) Penguatan Sistem Kendali Manajemen 

Pendidikan. 

(c) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 

Pendidikan. 

(d) Peningkatan Efisiensi Penggunaan 

Sumberdaya. 

4.5.2. Tahap Kedua : 2016-2020.  

Peningkatan dan percepatan mutu dan relevansi 

layanan pendidikan. 

Dalam tahap ini yang menjadi prioritas adalah 

Peningkatan Standar Mutu dan Relevansi 

Layanan Pendidikan. 

4.5.3. Tahap Ketiga : 2021-2025.  
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Pemenuhan standard nasional dan daya saing 

eksternal. 

Dalam tahap ini yang menjadi prioritas adalah 

Pemantapan terhadap Peningkatan Standard 

Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan. 

 

Secara tabular rincian program-program Pembangunan 

Pendidikan Kabupaten Sumba Barat 2010 - 2025 

menurut target terlampir 1. 


