
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung 2011-2015 

Hubungan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program 
 

VISI MISI TUJUAN STRATEGI SASARAN  KEBIJAKAN   PROGRAM  

Terselenggara
nya layanan 

prima  
pendidikan 

dalam 

membentuk 
insan kamil 

yang  
mengedepank

an nilai nilai 
budaya lokal 

dengan 

berorientasi 
global. 

1. Meningkatkan 
ketersediaaan, 

keterjangkauan, 
kualitas, 

kesetaraan, dan 

Kepastian/keterj
aminan layanan 

pendidikan. 

-Tersedianya layanan 
pendidikan yang 

bermutu untuk PAUD, 
pendidikan dasar, 

pendidikan 

menengah, 
pendidikan 

berkelanjutan, seni 
budaya,  pengelolaan 

dan penyelenggaraan 
pendidikan dan 

kebudayaan yang 

berbasis data dan 
SIM. 

 
 

(1) Penguatan 
pelayanan 

lembaga-lembaga 
satuan program 

pendidikan dan 

kebudayaan; 
(2) Perluasan 

dan pemerataan 
akses pendidikan.   

(3) partisapasi 
masyarakat’ 

(4) Penguatan 

layanan lembaga 
pendidikan formal 

dan non formal 
(5) Penyediaan 

dana, sarana dan 

prasarana 
pendidikan yang 

memadai 
berazaskan 

efektif, efisien dan 
berkeadilan  

  

 

1.Terlaksananya 
penuntasan wajib belajar 

pendidikan dasar 9 tahun.  
 

2.Terlaksananya 

pendidikan formal dan Non 
Formal  

 
3.Terlaksananya 

pendidikan bagi anak usia 
dini (PAUD)  

 

4.Terlaksananya 
pendidikan bagi anak yang 

berkebutuhan khusus 
(ABK).  

 

5.Terlaksananya 
kesempatan mengikuti 

pendidikan hingga ke 
jenjang yang lebih tinggi  

 
6.Terlaksanana 

peningkatan sarana dan 

prasarana pendidikan, serta 
sarana penunjang lainnya 

 

1. Meningkatkan 
Ketersediaan 

Layanan Pendidikan 
2. Meningkatkan 

Keterjangkauan 

Layanan Pendidikan 
3. Meningkatkan 

Kualitas/Mutu dan 
Relevansi Layanan 

Pendidikan 
4. Meningkatkan 

Kesetaraan dalam 

Memperoleh 
Layanan Pendidikan 

5. Meningkatkan 
Kepastian/Keterjami

nan Memperoleh 

Layanan Pendidikan 
 

1. Pemantapan Wajar 
Dikdas 9 Tahun 

 
2. Peningkatan 

pendidikan 

menengah 
 

3. Peningkatan Dan 
pembinaan 

pendidikan formal 
dan non formal. 

 

4. Pengembangan 
Pendidikan Anak 

Usian Dini (PAUD) 
 

5. Peningkatan RLS 

dan pengembangan 
Pendidikan Anak 

yang Berkebutuhan 
Khusus (ABK) 

 
6. Peningkatan sarana 

dan prasarana 

pendidikan  

  -Terjangkaunya 
layanan pendidikan 

yang bermutu untuk 
PAUD, pendidikan 

dasar, pendidikan 
menengah, 

pendidikan 

berkelanjutan, seni 

(1) Penguatan 
pelayanan 

lembaga-lembaga 
satuan program 

pendidikan dan 
kebudayaan; 

(2) Penguatan 

pelayanan 

1. Terlaksananya program 
pembiayaan subsidi 

pemerintah 
2. Terlaksananya program 

pengembangan Unit 
Sekolah Baru (USB) 

 

1. Meningkatkan 
Ketersediaan 

Layanan 
Pendidikan 

2. Meningkatkan 
Keterjangkauan 

Layanan 

Pendidikan 

1. Peningkatan layanan 
pembiayaan 

pendidikan  
2. Pengembangan 

Sarana Prasarana 
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budaya,  pengelolaan 

dan penyelenggaraan  
pendidikan dan 

kebudayaan yang 

berbasis data dan 
SIM 

 
 

  
 

administrasi dan 

manajemen 
pembanguan 

pendidikan, baik 

pada tingkatan 
SKPD pengelola 

pembangunan 
pendidikan, 

maupun pada 
tingkatan satuan 

program 

pendidikan dan 
kebudayaan.  

(3) Perluasan dan 
pemerataan akses 

pendidikan   

(4) partisapasi 
masyarakat’ 

 

3. Meningkatkan 

Kualitas/Mutu dan 
Relevansi Layanan 

Pendidikan 

4. Meningkatkan 
Kesetaraan dalam 

Memperoleh 
Layanan 

Pendidikan 
5. Meningkatkan 

Kepastian/Keterja

minan Memperoleh 
Layanan 

Pendidikan 
 

 

 
 

 

   -Tersedia dan 

terjangkaunya layanan 

pendidikan  yang 
bermutu, untuk PAUD, 

pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, 

pendidikan 

berkelanjutan, seni 
budaya,  pengelolaan 

dan penyelenggaraan  
pendidikan dan 

kebudayaan yang 
berbasis data dan SIM 

 

 
 

(1) Penguatan 

pelayanan 

lembaga-lembaga 
satuan program 

pendidikan dan 
kebudayaan; 

(2) Penguatan 

pelayanan 
kurikulum, 

ketenagaan, 
sarana dan 

prasarana 
pendidikan serta 

sarana penunjang 

lainnya, pada 
setiap satuan 

program 
pendidikan dan 

kebudayaan;  

(3) Penguatan 
pelayanan 

administrasi dan 

1.Terlaksananya PBM 

dengan pendekatan CTL 

dan LS berdasarkan 
prinsip-prinsip MBS dan 

MBM  
 

2.Terlaksananya Kurikulum 

tingkat satuan pendidikan 
(KTSP)  

 
3.Terlaksananya  

pemberdayaan gugus 
sekolah, MGMP dan 

perluasan jaringan 

kerjasama dalam penelitian 
dan pengembangan 

pendidikan  
 

4.Terlaksananya sekolah 

standar nasional, skolah 
Berataraf Internasional dan 

sekolah yang mandiri 

1. Meningkatkan 

Ketersediaan 

Layanan 
Pendidikan 

2. Meningkatkan 
Keterjangkauan 

Layanan 

Pendidikan 
3. Meningkatkan 

Kualitas/Mutu dan 
Relevansi Layanan 

Pendidikan 
4. Meningkatkan 

Kesetaraan dalam 

Memperoleh 
Layanan 

Pendidikan 
5. Meningkatkan 

Kepastian/Keterja

minan 
Memperoleh 

Layanan 

1. Pengembangan 

pelaksanaan PBM 

yang aktif, kreatif 
,efektif, 

menyenangkan dan 
inovatif, dengan 

pendekatan CTL 

dan LS berdasarkan 
prinsip MBS dan 

MBM 
2. Pengembangan 

Kurikulum Tingkat 
satuan Pendidikan  

3. Pemberdayaan 

kelembagaan 
program pendidikan 

di setiap satuan 
pendidikan dan 

kebudayaan 

4. Pengembangan 
sekolah standar 

nasional, sekolah 
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manajemen 

pembanguan 
pendidikan, baik 

pada tingkatan 

SKPD pengelola 
pembangunan 

pendidikan, 
maupun pada 

tingkatan satuan 
program 

pendidikan dan 

kebudayaan.  
(4) Perluasan 

dan pemerataan 
akses pendidikan   

(5) partisapasi 

masyarakat’ 
 

Pendidikan 

 

bertaraf 

internasional dan 
sekolah mandiri 

5. Pengayaan  muatan 

lokal, kebudaaan 
daerah, pendidikan 

karakter dan 
budaya bangsa 

serta keagamaan. 
 

  -Tersedia dan 

terjangkaunya layanan 

pendidikan 
berkelanjutan yang 

berkesetaraan, 
bermutu dan relevan 

dengan kebutuhan 

masyarakat; 
 

 
 

(1) Penguatan 

pelayanan 

lembaga-
lembaga satuan 

program 
pendidikan dan 

kebudayaan; 

(2) Penguatan 
pelayanan 

kurikulum, 
ketenagaan, 

sarana dan 

prasarana 
pendidikan serta 

sarana 
penunjang 

lainnya, pada 
setiap satuan 

program 

pendidikan dan 
kebudayaan;  

1. Terlaksananya 

peningkatan pemerataan 

fasilitas pendidikan 
 

2. Terlaksananya 
pengarusutamaan 

kesetaraan gender 

 
3. Terlaksananya 

peningkatan peran serta 
masyarakat 

1. Meningkatkan 

Ketersediaan 

Layanan 
Pendidikan 

2. Meningkatkan 
Keterjangkauan 

Layanan 

Pendidikan 
3. Meningkatkan 

Kualitas/Mutu dan 
Relevansi Layanan 

Pendidikan 

4. Meningkatkan 
Kesetaraan dalam 

Memperoleh 
Layanan 

Pendidikan 
5. Meningkatkan 

Kepastian/Keterjam

inan Memperoleh 
Layanan 

1. Peningkatan 

sarana dan 

prasarana 
pendidikan 

 
2. Peningkatan 

pemahaman 

pengarustamaan 
kesetaraan gender 

 
 



Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung 2011-2015 

(3) Penguatan 

pelayanan 
administrasi dan 

manajemen 

pembanguan 
pendidikan, baik 

pada tingkatan 
SKPD pengelola 

pembangunan 
pendidikan, 

maupun pada 

tingkatan satuan 
program 

pendidikan dan 
kebudayaan.  

(4) Perluasan dan 

pemerataan 
akses pendidikan   

(5) partisapasi 
masyarakat’ 

 

Pendidikan 

 

  -Tersedianya sistem 
tata kelola yang 

handal dalam 

menjamin 
terselenggaranya 

layanan prima 
pendidikan . untuk 

PAUD, pendidikan 

dasar, pendidikan 
menengah, pendidikan 

berkelanjutan, seni 
budaya,  pengelolaan 

dan penyelenggaraan 
pendidikan dan 

kebudayaan berbasis 

data dan SIM. 
 

(1) Penguatan 
pelayanan 

lembaga-lembaga 

satuan program 
pendidikan dan 

kebudayaan; 
(2) Penguatan 

pelayanan 

kurikulum, 
ketenagaan, 

sarana dan 
prasarana 

pendidikan serta 
sarana penunjang 

lainnya, pada 

setiap satuan 
program 

pendidikan dan 
kebudayaan;  

(3) Penguatan 

1. Terlaksananya tata 
kelola pembangunan 

pendidikan dan 

kebudayaan secara 
menyeluruh sesuai 

dengan 8 standar 
naional pendidikan 

2. Terlaksananya 

peningkatan peran serta 
dan kemitraan antar  

satuan pendidikan dan 
kebudayaan dengan 

dunia usaha, perguruan 
tinggi dan masyarakat 

3. Terlaksananya tata 

kelola sistem informasi 
pendidikan dan 

kebudayaan yang 
berbasis data dan SIM  

1. Meningkatkan 
Ketersediaan 

Layanan 

Pendidikan 
2. Meningkatkan 

Keterjangkauan 
Layanan 

Pendidikan 

3. Meningkatkan 
Kualitas/Mutu dan 

Relevansi Layanan 
Pendidikan 

4. Meningkatkan 
Kesetaraan dalam 

Memperoleh 

Layanan 
Pendidikan 

5. Meningkatkan 
Kepastian/Keterjam

inan Memperoleh 

1. Pengembangan 
pelaksanaan  8 

standar nasional 

pendidikan 
2. Peningkatan peran 

serta dan kemitraan 
dunia usaha, 

perguruan tinggi 

dan masyarakat 
3. Pengembangan  

sistem informasi 
pendidikan dan 

kebudayaan yang 
berbasis data dan 

SIM 
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pelayanan 

administrasi dan 
manajemen 

pembanguan 

pendidikan, baik 
pada tingkatan 

SKPD pengelola 
pembangunan 

pendidikan, 
maupun pada 

tingkatan satuan 

program 
pendidikan dan 

kebudayaan.  
(4) Perluasan 

dan pemerataan 

akses pendidikan   
(5) partisapasi 

masyarakat’ 
 

Layanan 

Pendidikan 
 

 2. Mengembangkan 

kebudayaan 
yang 

berkarakter dari 
dimensi estetika, 

logika, etika dan 

historika. 

Tersedianya 

kesempatan bagi 
masyarakat untuk 

menanamkan nilai-
nalai luhur budaya dan 

sejarah baik lokal dan 

nasional untuk 
mempertahankan 

kelestarian budaya 
lokal dan 

mengembangkan 
budaya lokal untuk 

mendukung 

pembangunan 
pendidikan dan 

kepariwisataan 
 

 

(1) Penguatan 

pelayanan 
lembaga-lembaga 

satuan program 
pendidikan dan 

kebudayaan; 

(2) Penguatan 
pelayanan 

kurikulum, 
ketenagaan, 

sarana dan 
prasarana 

pendidikan serta 

sarana penunjang 
lainnya, pada 

setiap satuan 
program 

pendidikan dan 

kebudayaan;  
(3) Penguatan 

pelayanan 

1. Terlaksananya 

penguatan pelestarian 
budaya lokal 

2. Terlaksananya 
pengembangan nilai-

nilai luhur budaya dan 

sejarah baik lokal 
maupun nasional. 

3. Terlaksananya 
peningkatan partisipasi 

kelembagaan seni 
budaya 

1. Meningkatkan 

Ketersediaan 
Layanan 

Pendidikan 
2. Meningkatkan 

Keterjangkauan 

Layanan 
Pendidikan 

3. Meningkatkan 
Kualitas/Mutu dan 

Relevansi Layanan 
Pendidikan 

4. Meningkatkan 

Kesetaraan dalam 
Memperoleh 

Layanan 
Pendidikan 

5. Meningkatkan 

Kepastian/Keterjam
inan Memperoleh 

Layanan 

1. Penguatan 

pelestarian budaya 
lokal 

2. Pengembangan 
nilai-nilai luhur 

budaya dan sejarah 

baik lokal maupun 
nasional. 

3. Peningkatan 
partisipasi 

kelembagaan seni 
budaya 
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administrasi dan 

manajemen 
pembanguan 

pendidikan, baik 

pada tingkatan 
SKPD pengelola 

pembangunan 
pendidikan, 

maupun pada 
tingkatan satuan 

program 

pendidikan dan 
kebudayaan.  

 
(4) Perluasan 

dan pemerataan 

akses pendidikan   
(5) partisapasi 

masyarakat’   

Pendidikan 

 

 3.Meningkatkan 

pencitraan publik 

melalui tatakelola, 
transparansi  dan 

akuntabilitas 

-Terjaminnya 

pengelolaan 

pendidikan yang bersih 
transfaran dan 

akuntabel untuk 
mewujudkan 

pencitraan yang lebih 

baik  dalam pegelolaan 
dan penyelenggaraan 

pendidikan dan 
kebudayaan. 

 

(1) Penguatan 

pelayanan 

lembaga-lembaga 
satuan program 

pendidikan dan 
kebudayaan; 

(2) Penguatan 

pelayanan 
kurikulum, 

ketenagaan, 
sarana dan 

prasarana 
pendidikan serta 

sarana penunjang 

lainnya, pada 
setiap satuan 

program 
pendidikan dan 

kebudayaan;  

(3) Penguatan 
pelayanan 

administrasi dan 

1. Terlaksananya tata 

kelola penganggaran 

pendidikan dan 
kebudayaan yang lebih 

efektif dan efisien 
2. Terlaksananya tata 

kelola ketenagaan dan 

sarana prasarana 
penunjang pendidikan 

dan kebudayaan yang 
bersih, transfaran dan 

akuntabel. 
 

1. Meningkatkan 

Ketersediaan 

Layanan 
Pendidikan 

2. Meningkatkan 
Keterjangkauan 

Layanan 

Pendidikan 
3. Meningkatkan 

Kualitas/Mutu dan 
Relevansi Layanan 

Pendidikan 
4. Meningkatkan 

Kesetaraan dalam 

Memperoleh 
Layanan 

Pendidikan 
5. Meningkatkan 

Kepastian/Keterjam

inan Memperoleh 
Layanan 

Pendidikan 

1. Peningkatan 

tatakelola  sistem 

penganggaran 
pendidikan dan 

kebudayaan yang 
lebih efektif dan 

efisien 

2. Pemerataan dan 
pengembangan 

kualitas  
ketenagaan dan 

sarana prasarana 
penunjang 

pendidikan dan 

kebudayaan yang 
bersih, transfaran 

dan akuntabel. 
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manajemen 

pembanguan 
pendidikan, baik 

pada tingkatan 

SKPD pengelola 
pembangunan 

pendidikan, 
maupun pada 

tingkatan satuan 
program 

pendidikan dan 

kebudayaan.  
(4) Perluasan 

dan pemerataan 
akses pendidikan   

(5) partisapasi 

masyarakat’ 
 

 



Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung 2011-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung 2011-2015 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

Mengacu kepada : 

(1).  Agenda Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan Kabupaten Bandung 2011-2015, yaitu 

Penguatan Pelayanan dalam rangka Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Masyarakat 

terhadap pendidikan; Peningkatan Mutu Relevansi dan Daya Saing Pendidikan; serta 

Penguatan dalam Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Pendidikan yang 

berkualitas peningkatan mutu pendidikan dan Dalam mewujudkan pencapaian visi dan 

misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung perlu dilakukan dengan 

kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah 

dan dorongan guna memberikan kesatuan pandangan dalam merealisasikan 

pembangunan pendidikan periode 2006-2010. 

(2) Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tanggal 15 Mei 

2006, tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan menurut urusan Pemerintahan 

Daerah. 

 

 Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bandung Tahun 2011-2015, 

dilaksanakan melalui 17 Program, terdiri atas 11 program pada fungsi pendidikan dan 6. 

program pada fungsi pelayanan setiap SKPD. 

 Program pada fungsi pendidikan adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program 

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program pendidikan Menengah, Program 

Pendidikan Non Formal , Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan, Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan 

Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dan Program Pengembangan Kerjasama 

Pengelolaan Kekayaan Budaya. 

 Enam program pada fungsi pelayanan setiap SKPD, yaitu Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program 

Peningkatan disiplin Aparatur, Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS, Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan. 

 Kondisi umum pendidikan dan kebudayaan saat ini dan yang diharapkan tercapai pada 

tahun 2015 melalui program dan kegiatan pembangunan dapat terlihat dari  Agenda 

Pembangunan sbb: 
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Gambar 3 
AGENDA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN  DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2015 

 

No Misi Tujuan 
Sasaran 

Tahun 2025 

Agenda Tahun 2011-2015 
(Penguatan Pelayanan) 

Kebijakan Program 

A. PEMERATAAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN PENDIDIKAN   

A.1. Menumbuh-kembangkan  
potensi dasar   keimanan,  
ketaqwaan, kecerdasan, 
kreativitas, keterampilan, 
produktivitas, dan kemandirian 
masyarakat  melalui pemerataan 
dan perluasan pendidikan  sejak 
usia dini; 

Memperluas  kesempatan 
kepada seluruh anak usia dini 
(usia 0-6 tahun) untuk 
memperoleh PAUD,  agar anak 
dapat mengembangkan 
potensinya sehingga memiliki 
kesiapan untuk mengikuti 
Pendidikan Dasar. 

Seluruh anak usia dini (0-
6 tahun) di pelosok 
pedesaan dapat 
mengikuti PAUD, baik 
pada Tempat Penitipan 
Anak (TPA), Taman 
Kanak-kanak (TK), 
Taman Kanak-kanak Al-
Qur’an (TKA) Roudhatul 
Athfal (RA), Kelompok 
Bermain (Kober), Pos 
PAUD (PAUD  
terintegrasi dengan 
POSYANDU); 

Sebaran kelembagaan 
PAUD berkembang 
dengan merata pada 
setiap pelosok pedesaan; 

Jumlah dan sebaran 
kelembagaan PAUD 
Terpadu berbasis 
keunggulan bertaraf 
internasional 
berkembang sampai ke 
pelosok pedesaan; 

Pemerataan   
pelayanan 
kelembagaan PAUD 
pada tingkat RW; 

Pemerataan pelayanan   kelembagaan PAUD  nonformal dan 
berbasis keagamaan (TKA , RA, Kober, dan Pos PAUD)  
berbasis keunggulan dalam  budi-pekerti, lingkungan hidup, dan 
nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan  

Pemerataan gedung/kelas dan meubeler TK/ TKA/RA, dan  
PKBM, SKB, Pesantren penyelenggara TPA/Kober/ Pos PAUD 
berbasis keunggulan; 

Pemenerataan peralatan edukatif (APE) proses pembelajaran 
PAUD berbasis keunggulan; 

Pemerataan guru/pengasuh /pembimbing pada kelembagaan 
PAUD berbasis keunggulan;  

Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk 
medapatkan PAUD; 

2. Menumbuh-kembangkan  
potensi dasar   keimanan,  
ketaqwaan, kecerdasan, 
kreativitas, keterampilan, 
produktivitas, dan kemandirian 
masyarakat  melalui pemerataan 
dan perluasan pendidikan dasar; 

Memperluas  kesempatan bagi 
seluruh anak usia wajib belajar 
(AUWB) untuk memperoleh 
pelayanan Pendidikan Dasar 
(usia 7-15 tahun) yang 
berkeadilan agar anak dapat 
mengembangkan potensinya, 
sehingga memiliki bekal 
pengetahuan, keterampilan dan 
kemampuan dasar untuk 
melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi atau 
kehidupan di masyarakat;  

Seluruh anak usia wajib 
belajar (7-15 tahun) 
dapat menamatkan 
pendidikan dasar baik 
melalui Sekolah Dasar 
(SD) dan Sekolah 
Menengah Pertama 
(SMP), Madrasah 
Ibtidaiyah (MI) dan 
Madrasah Tsanawiyah 
(MTs) Madrasah Diniyah 
Awaliyah (MDA) dan 
Madrasah Diniyah Wusto 
(MDW), Pendidikan 
Kesetaraan Paket A 
(setara SD) dan Paket B 
(setara SMP) 

Seluruh anak putus 
sekolah dan anak jalanan 
usia wajib belajar dapat 
menamatkan pendidikan 
dasar melalui Program 
Paket A dan B; 

Seluruh anak luar biasa 
dapat menamatkan 
pendidikan pada Sekolah 
Dasar Luar Biasa 
(SDLB), Sekolah 
Menengah Pertama Luar 
Biasa (SMPLB), dan SLB 
Autis; 

Seluruh anak korban 
narkoba usia wajib 
belajar dapat 
menamatkan pendidikan 
dasar pada  pusat-pusat 
rehabilitasi yang 
menyelenggarakan 
pendidikan dasar; 

Jumlah dan sebaran 
kelembagaan pendidikan 
dasar terpadu berbasis 
keunggulan bertaraf 
internasional 
berkembang dengan 
merata sampai ke tingkat 
pedesaan; 

Pemerataan 
pelayanan 
kelembagaan 
pendidikan dasar 
dalam rangka 
merintis wajib 
belajar 12 tahun;  

Pemerataan pelayanan  SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB 
Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat 
pendidikan anak korban narkoba,  MI-MTs satu atap dan SMP-
MTs Terbuka menjadi lembaga pendidikan dasar terpadu 
berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan,  
kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi 
dasar; 

Pemerataan pelayanan pendidikan MDA/MDW, Paket A/B, bagi 
anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib 
belajar secara terpadu; 

Pemerataan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pada sekolah, 
PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara satuan pendidikan 
dasar berbasis keunggulan  

Pemerataan peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan  
dan sumber belajar/berlatih  serta sarana peribadatan yang 
mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis 
keunggulan; 

Pemerataan guru/pelatih/ ustadz/tutor/ pamong belajar, laboran,  
pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada  satuan 
program pendidikan dasar berbasis keunggulan;  

Penyediaan biaya operasional  manajemen dan reward bagi 
sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi 
dalam perintisan wajar dikmen; 

Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk 
medapatkan pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk 
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.; 

3. Menumbuh-kembangkan  
keimanan,  ketaqwaan, 
kecerdasan, kreativitas, 
keterampilan, produktivitas, dan 
kemandirian masyarakat  melalui 
pemerataan dan perluasan 

Memperluas  kesempatan bagi 
seluruh anak usia wajib belajar 
(AUWB) untuk memperoleh 
pelayanan Pendidikan Menegah 
(usia 16-18 tahun) yang 
berkeadilan,  sehingga memiliki 

Seluruh anak usia wajib 
belajar (16-18 tahun) 
dapat menamatkan 
pendidikan menengah, 
baik pada  Sekolah 
Menengah Atas (SMA) 

Pemerataan 
pelayanan 
kelembagaan 
satuan pendidikan 
menengah dalam 
rangka rintisan wajib 

Pemerataan pelayanan  SMK/MAK, dan atau satuan SMA/MA, 
SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah 
terpadu yang berbasis keunggulan; 
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pendidikan menengah; bekal pengetahuan, 
keterampilan dan kemampuan 
untuk melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi atau 
untuk memperoleh pekerjaan 
tingkat menengah dalam 
lingkungan kehidupan di 
masyarakat;   

 

dan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK), 
Madrasah Aliyah (MA), 
Madrasah Aliyah 
Kejuruan (MAK), dan 
Madrasah Diniyah Ulya 
(MDU), Sekolah 
Menengah Atas Luar 
Biasa (SMALB) 
Pendidikan kesetaraan 
Paket C; 

Jumlah dan sebaran 
kelembagaan pendidikan 
menengah umum dan 
kejuruan berkembang 
dengan seimbang sesuai 
dengan tuntutan 
masyarakat; 

Jumlah dan sebaran 
kelembagaan pendidikan 
menengah terpadu 
berbasis keunggulan 
bertaraf internasional 
dapat berkembang 
sampai ke tingkat 
kecamatan. 

belajar 12 tahun. Pemerataan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan 
menengah   formal (sekolah-sekolah), maupun pendidikan 
nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara 
pendidikan menengah) berbasis keunggulan dalam seni-
budaya, keolahragaan,  kecakapan hidup dan entreupreneur, 
serta penerapan teknologi menengah;  

Pemerataan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan 
dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan  yang 
mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis 
keunggulan; 

Pemerataan  guru/pelatih/ ustadz/tutor/ pamong belajar, 
laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada  
satuan  pendidikan menengah berbasis keunggulan;  

Pemerataan biaya operasional  manajemen dan reward bagi 
sekolah, pemerintah desa dan kecamatan berprestasi dalam 
perintisan wajar dikmen; 

Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak 
tidak mampu untuk medapatkan layanan pendidikan menengah 
berbasis keunggulan; 

4. Menumbuh-kembangkan  
keimanan,  ketaqwaan, 
kecerdasan, kreativitas, 
keterampilan, produktivitas, dan 
kemandirian masyarakat  melalui 
pemerataan dan perluasan 
pendidikan tinggi; 

Memperluas  kesempatan bagi 
seluruh anak lulusan pendidikan 
menengah untuk memperoleh 
pelayanan Pendidikan Tinggi, 
sehingga memiliki kemampuan 
profesional dalam kehidupan 
masyarakat;  

 

Lulusan pendidikan 
menengah memiliki 
akses lebih mudah untuk 
mengikuti pendidikan 
tinggi, baik pada 
kelembagaan pendidikan 
tinggi lokal regional; 

Masyarakat dapat 
mengembangkan  
perguruan tinggi yang 
memiliki keunggulan 
keahlian sesuai dengan 
tuntutan masyarakat;  

Pemerataan  dan 
perluasan 
pelayanan 
kelembagaan 
pendidikan tinggi 
yang ada di wilayah 
Kabupaten 
Bandung; 

Memfasilitasi masyarakat dalam pendirian kelembagaan satuan 
pendidikan tinggi ke arah pengembangan pendidikan berbasis 
keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan,  kecakapan hidup 
dan entreupreneur; 

Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak lulusan pendidikan 
menengah yang berprestasi untuk medapatkan layanan 
pendidikan tinggi; 

5. Menumbuh-kembangkan  
keimanan,  ketaqwaan, 
kecerdasan, kreativitas, 
keterampilan, produktivitas, dan 
kemandirian masyarakat  melalui 
pemerataan dan perluasan 
pendidikan berkelanjutan; 

Memperluas kesempatan bagi 
seluruh masyarakat untuk 
memperoleh pelayanan 
Pendidikan Berkelanjutan, 
sehingga memiliki bekal 
keterampilan teknis untuk 
memperoleh pekerjaan dalam 
lingkungan kehidupan di 
masyarakat;   

 

Masyarakat dapat 
meningkatkan 
keterampilan melalui 
Pendidikan 
Berkelanjutan; 

Jumlah Kelompok Belajar 
Usaha (Kejar Usaha/ 
KBU), Magang,  dan 
kursus-kursus/pelatihan 
dan bimbingan belajar 
dapat berkembang 
merata sampai ke tingkat 
pedesaan. 

Pemerataan 
pelayanan  program 
pendidikan 
berkelanjutan,  bagi 
masyarakat; 

Pemerataan kelompok-kelompok sasaran program Kejar 
Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulan 
dalam seni-udaya, keolahragaan,  kecakapan hidup dan 
entreupreneur, penerapan teknologi dasar/menengah; 

Pemerataan peralatan workshop, dan sumber belajar/berlatih  
pada satuan program  pendidikan berkelanjutan berbasis 
keunggulan; 

Pemerataan  tutor/pelatih/ fasilitator dan TLD pada  satuan 
program pendidikan menengah berbasis keunggulan;  

6. Menumbuh-kembangkan  
keimanan,  ketaqwaan, 
kecerdasan, kreativitas, 
keterampilan, produktivitas, dan 
kemandirian masyarakat  melalui 
pemerataan dan perluasan 
pendidikan keaksaraan 
fungsional; 

Memperluas kesempatan bagi 
seluruh masyarakat untuk 
memperoleh pelayanan 
Pendidikan Keaksaraan 
Fungsional, sehingga memiliki 
bekal pengetahuan dan 
keterampilan untuk dapat 
meningkatkan penghasilan 
keluarga ;  

 

Seluruh masyarakat usia 
dewasa yang masih buta 
huruf dapat mengikuti 
Pendidikan keaksaraan;  

  

 

 

7. Menumbuh-kembangkan  
keimanan,  ketaqwaan, 
kecerdasan, kreativitas, 
keterampilan, produktivitas, dan 
kemandirian masyarakat  melalui 
pemerataan dan perluasan 
pendidikan kepemudaan; 

Memperluas kesempatan bagi 
seluruh masyarakat golongan 
pemuda untuk memperoleh 
pelayanan Pendidikan 
Kepemudaan, sehingga dapat 
mengembangkan bakat, minat, 
kreativitas dan inovasi sebagai 
kader pembangunan dalam 
bidang kehidupan sosial, 
ekonomi dan politik;  

 

Seluruh masyarakat 
golongan pemuda dapat 
mengikuti Pendidikan 
kepemudaan, baik di 
lingkungan sekolah 
formal maupun 
nonformal; 

Organisasi-organisasi 
kepemudaan (seperti 
OSIS, PMR, 
Kepramukaan,  
keprajuritan, kelompok-
kelompok pemuda 
sebaya, pertukaran 
remaja/pemuda, karang 
taruna/taruna karya, 
ikatan remaja/pemuda  
mesjid, dan kader 
pemuda 
penggerak/fasilitator 
pembangunan),  dan 
lainnya yang sejenis) 
dapat berkembang 
sampai ke tingkat 
pedesaan; 

Pemerataan 
pelayanan  program 
pendidikan 
kepemudaan yang 
komprehensif; 

Pemerataan aktivitas kelompok-kelompok kepemudaan 
berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan,  
kecakapan hidup dan entreupreneur, penerapan teknologi 
dasar, serta nilai-nilai kebangsaan  

Pemerataan sarana  peralatan dan sumber belajar/berlatih, 
media dan saluran komunikasi dialogis antar generasi  pada 
satuan program  kepemudaan berbasis keunggulan; 

Pemerataan pembina/ pelatih/fasilitator  pada  program 
kepemudaanl berbasis keunggulan;  
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8. Menumbuh-kembangkan  
keimanan,  ketaqwaan, 
kecerdasan, kreativitas, 
keterampilan, produktivitas, dan 
kemandirian masyarakat  melalui 
pemerataan dan perluasan 
pendidikan kewanitaan dan 
kesetaraan jender; 

Memperluas kesempatan bagi 
seluruh masyarakat golongan 
perempuan untuk memperoleh 
pelayanan Pendidikan 
Kewanitaan dan kesetaraan 
jender; 

 

Seluruh kaum 
perembuan/wanita 
memiliki akses yang lebih 
mudah untuk mengikuti 
pendidikan kewanitaan, 
sehingga memiliki tingkat 
pendidikan yang setara 
dengan kaum laki-laki; 

Jumlah dan jenis layan 
program pendidikan 
kewanitaan (Kelompok-
kelompok pemberdayaan 
wanita, kelompok wanita 
usaha, kelompok wanita 
kader pembangunan, dan 
pendidikan kewanitaan  
lain sejenis) dapat  
berkembang dengan 
merata sampai ke tingkat 
pedesaan;  

Pemerataan 
pelayanan  program 
pendidikan 
kewanitaan dan 
kesetaraan jender 
sampai ke tingkat 
RW pada setiap 
pedesaan; 

Pemerataan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan 
wanita dan kesetaraan jender secara terpadu pada satuan 
pendidikan formal maupun nonformal berbasis keunggulan 
dalam seni-udaya, keolahragaan,  kecakapan hidup dan 
entreupreneur, serta nilai-nilai kebangsaan; 

Pemerataan sarana peralatan, sumber belajar/ berlatih, media 
dan saluran komunikasi antar kelompok kewanitaan berbasis 
keunggulan; 

Pemerataan  pembina/ fasilitator dan TLD pada satuan program 
kewanitaan berbasis keunggulan;  

9. Menumbuh-kembangkan  
keimanan,  ketaqwaan, 
kecerdasan, kreativitas, 
keterampilan, produktivitas, dan 
kemandirian masyarakat melalui 
pemerataan dan perluasan TBM 
dan Perpustakaan Masyarakat; 

Memperluas kesempatan bagi 
seluruh masyarakat untuk 
memperoleh sumber-sumber 
informasi dan sumber belajar; 

 

Masyarakat memiliki 
kesempatan yang lebih 
luas untuk memperoleh 
sumber-sumber informasi 
dan sumber belajar 
melalui Taman Bacaan 
Masyarakat (TBM) dan 
Perpustakaan 
Masyarakat; 

Jumlah Taman Bacaan 
Masyarakat (TBM) dan 
Perpustakaan 
Masyarakat dapat 
berkembang sampai ke 
tingkat RW di pelosok 
pedesaan; 

Pemerataan 
pelayanan  TBM 
dan Perpustakaan 
Masyarakat pada  
tingkat pedesaan; 

Pemerataan pelayanan TBM dan perpustakaan masyarakat 
berbasis keunggulan; 

Pemerataan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan 
Perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; 

Pemerataan pustakawan bagi TBM dan Perpustakaan 
Masyarakat berbasis keunggulan;  

10. Membina     keimanan,  
ketaqwaan dan kemandirian  
masyarakat  melalui  pendidikan 
keluarga; 

Memberikan fasilitasi kepada 
seluruh masyarakat agar supaya 
memahami tentang eksistensi 
pendidikan informal 

Masyarakat  dapat 
mehamami tentang 
eksistensi Pendidikan 
informal 
(homeschooling); 

Fasilitasi dan pendampingan penyelenggara-an pendidikan informal; 

11. Menumbuh-kembangkan  
keimanan,  ketaqwaan, 
kecerdasan, kreativitas, 
keterampilan, produktivitas, dan 
kemandirian masyarakat  melalui 
pengem-bangan seni-budaya 
daerah dan nasional; 

Memperluas kesempatan bagi 
masyarakat untuk 
mengembangkan wawasan dan  
apresiasi tentang  seni-budaya 
daerah dan nasional yang perlu 
dilestarikan dan dikembangkan;  

 

Masyarakat memiliki 
wawasan dan apresiasi 
terhadap seni-budaya 
daerah dan nasional; 

Kesenian dan 
kebudayaan daerah 
dapat digali dilestarikan 
dan dikembangkan  
melalui padepokan seni 
budaya, musium, taman-
taman budaya  daerah 
dan nasional; 

Jumlah dan jenis 
kelembagaan seni-
budaya dapat 
berkembang sampai ke 
pelosok pedesaan; 

Pemerataan 
pelayanan  program 
pengembangankese
nian dan 
kebudayaan sampai 
ke tingkat 
pedesaan; 

Pemerataan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan 
kesenian dan kebudayaan daerah berbasis keunggulan; 

Peningkatan jumlah gedung dan sarana peralatan 
belajar/berlatih  dan media pentas seni-budaya daerah berbasis 
keunggulan; 

Peningkatan jumlah  pembina/pelatih/fasilitator dan 
pengembang seni-budaya dan kebudayaan berbasis 
keunggulan;  

B. PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING   

B.1 Meningkatkan potensi dasar   
kecerdasan, kreativitas, 
keterampilan, produktivitas, dan 
kemandirian masyarakat  
berdasarkan keimanan dan 
ketaqwaan melalui peningkatan 
mutu, relvansi dan daya saing 
pendidikan anak usia dini; 

Meningkatkan mutu, relevansi 
dan daya saing seluruh 
penyelenggaraan Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) agar 
dapat menumbuh-kembangkan 
potensi seluruh anak usia dini 
sehingga memiliki kesiapan 
untuk mengikuti pendidikan 
dasar; 

Seluruh program layanan 
pendidikan pada Tempat 
Penitipan Anak (TPA), 
Taman Kanak-kanak 
(TK), Taman Kanak-
kanak Al-Qur’an (TKA), 
Roudhatul Athfal (RA), 
Kelompok Bermain 
(Kober), Pos PAUD, 
dapat menghasilkan 
lulusan yang relevan 
dengan kebutuhan,   
sehingga anak usia dini 
memiliki kesiapan untuk 
mengikuti pendidikan 
dasar; 

Program layanan pada  
kelembagaan PAUD 
Terpadu berbasis 
keunggulan memiliki 
kemampuan untuk 
bersaing pada tingkat  
internasional; 

Penguatan relevansi   
kurikulum pada 
setiap satuan 
program PAUD; 

Penguatan relevansi  kurikulum PAUD berbasis iman dan 
taqwa, budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai 
kebangsaan; 

Penguatan intensitas pendayagunaan alat peraga edukatif 
(APE) dan sarana proses belajar/bermain PAUD berbasis 
keunggulan; 

Peningkatan intensitas  pemeliharaan sarana  prasarana dan 
perlengkapan PAUD; 

Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kapasitas kemampuan 
ketenagaan PAUD berbasis keunggulan; 

Penguatan mutu proses pembelajaran PAUD berbasis  TIK; 

Penguatan kreativitas dan  inovasi  peserta didik dan 
guru/pembimbing  pada satuan PAUD berbasis keunggulan; 

Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen 
kelembagaan PAUD berbasis keunggulan; 

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada 
kelembagaan PAUD; 

2. Meningkatkan kecerdasan, 
kreativitas, keterampilan, 
produktivitas, dan kemandirian 
masyarakat  berdasarkan 

Meningkatkan mutu, relevansi 
dan daya saing seluruh 
penyelenggaraan Pendidikan 
Dasar, agar dapat menanamkan 

Seluruh program pada 
Sekolah Dasar (SD) dan 
Sekolah Menengah 
Pertama (SMP), 

Penguatan relevansi   
kurikulum pada 
setiap satuan 
program pendidikan 

Penguatan relevansi   muatan kurikulum pendidikan dasar 
berbasis  religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan 
kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, teknologi 
dasar, lingkungan hidup, dan kebangsaan; 
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keimanan dan ketaqwaan 
melalui peningkatan mutu, 
relvansi dan daya saing 
pendidikan dasar; 

dan menguatkan dasar-dasar 
pengetahuan, sikap dan 
keterampilan, baik untuk bekal 
dalam melanjutkan pendidikan 
ke jenjang pendidikan tingkat 
menengah, maupun sebagai 
bekal hidup di masyarakat ; 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
dan Madrasah 
Tsanawiyah (MTs) 
Madrasah Diniyah 
Awaliyah (MDA) dan 
Madrasah Diniyah Wusto 
(MDW), Pendidikan 
Kesetaraan Paket A 
(setara SD) dan Paket B 
(setara SMP); Sekolah 
Dasar Luar Biasa 
(SDLB), Sekolah 
Menengah Pertama Luar 
Biasa (SMPLB), dan 
sekolah bagi anak korban 
narkoba dan anak 
berkebutuhan khusus, 
sangat relevan dengan 
kebutuhan masyarakat, 
sehingga lulusannya 
memiliki pengetahuan, 
sikap dan keterampilan, 
baik untuk bekal dalam 
melanjutkan pendidikan 
ke jenjang pendidikan 
tingkat menengah, 
maupun sebagai bekal 
hidup di masyarakat ; 

Seluruh kelembagaan 
satuan pendidikan dasar 
berbasis keunggulan 
memiliki kemampuan 
untuk  dapat bersaing 
pada tingkat  
internasional, sehingga 
lulusannya dapat 
melanjutkan pendidikan 
pada lembaga-lembaga 
pendidikan bertaraf 
internasional; 

dasar; 

 
Penguatan intensitas pendayagunaan sarana pendidikan dasar 
berbasis keunggulan; 

Peningkatan kemampuan dan intensitas  pemeliharaan sarana  
perlengkapan  pendidikan dasar; 

Penguatan kualifikasi, kompetensi guru/ustadz/ tutor/ pamong 
belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi pada  
satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan;  

Penguatan penerapan TIK dalam proses pembelajaran 
pendidikan dasar berbasis  keunggulan; 

Penguatan kreativitas, inovasi  dan daya nalar peserta didik dan 
guru/ustadz/tuto/TLD  /laboran/pustakawan pada satuan 
program pendidikan dasar  berbasis keunggulan; 

Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen 
kelembagaan pendidikan dasar berbasis keunggulan; 

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada 
kelembagaan pendidikan dasar; 

3. Meningkatkan kecerdasan, 
kreativitas, keterampilan, 
produktivitas, dan kemandirian 
masyarakat  berdasarkan 
keimanan dan ketaqwaan 
melalui peningkatan mutu, 
relvansi dan daya saing 
pendidikan menengah; 

Meningkatkan mutu, relevansi 
dan daya saing seluruh 
penyelenggaraan Pendidikan 
Menengah agar dapat  
menumbuh-kembangkan dan 
menguatkan  pengetahuan, 
sikap dan keterampilan, baik 
untuk bekal dalam melanjutkan 
pendidikan ke jenjang 
pendidikan tingkat tinggi, 
maupun sebagai bekal untuk 
mendapatkan pekerjaan yang 
layak di lingkungan  masyarakat; 

Seluruh program yang 
diselenggarakan Sekolah 
Menengah Atas (SMA) 
dan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK), 
Madrasah Aliyah (MA), 
Madrasah Aliyah 
Kejuruan (MAK), dan 
Madrasah Diniyah Ulya 
(MDU), Sekolah 
Menengah Atas Luar 
Biasa (SMALB), dan 
Pendidikan kesetaraan 
Paket C sangat selevan 
dengan kebutuhan 
masyarakat, sehingga 
lulusannya memiliki 
pengetahuan, sikap dan 
keterampilan, baik untuk 
bekal dalam melanjutkan 
pendidikan ke jenjang 
pendidikan tinggi, 
maupun untuk 
mendapatkan pekerjaan 
yang layak di lingkungan  
masyarakat; 

Seluruh kelembagaan 
pendidikan menengah 
berbasis keunggulan 
memiliki kemampuan 
untuk bersaing pada 
tingkat internasional, 
sehingga lulusannya 
banyak melanjutkan ke 
pendidikan tinggi bertaraf 
internasional, dan banyak 
bekerja pada lembaga-
lembaga perusahaan 
bertaraf internasional; 

Penguatan dan 
pendalaman 
relevansi muatan 
kurikulum  satuan 
pendidikan 
menengah; 

Penguatan dan pendalaman muatan kurikulum  SMK/MAK, dan 
atau satuan SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program 
pendidikan menengah terpadu unggulan; 

Penguatan intensitas pendayagunaan sarana perlengkapan 
pendidikan menengah formal (sekolah-sekolah), maupun 
pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren 
penyelenggara pendidikan menengah) berbasis keunggulan;  

Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan laboratorium, 
workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta 
sarana peribadatan  yang mendukung pembelajaran pendidikan 
menengah berbasis keunggulan; 

Peningkatan kemampuan dan intensitas  pemeliharaan sarana  
prasarana dan perlengkapan pendidikan menengah; 

Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan 
guru/pelatih/ ustadz/tutor/ pamong belajar, laboran, pustakawan 
dan tenaga administrasi kantor pada  satuan program 
pendidikan menengah berbasis keunggulan;  

Penguatan kreativitas, inovasi  dan daya nalar peserta didik dan 
tenaga kependidikan pada satuan program pendidikan 
menengah  berbasis keunggulan; 

Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen 
kelembagaan pendidikan menengah berbasis keunggulan; 

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada 
kelembagaan pendidikan menengah; 

4. Menumbuh-kembangkan  
keimanan,  ketaqwaan, 
kecerdasan, kreativitas, 
keterampilan, produktivitas, dan 
kemandirian masyarakat  melalui 
peningkatan daya saing   
pendidikan tinggi; 

Tujuannya ialah meningkatkan 
mutu, relevansi dan daya saing 
seluruh penyeleggaraan 
Pendidikan Tinggi yang 
berdomisili di Kabupaten 
Bandung agar dapat  
memberikan manfaat yang 
berarti dalam meningkatkan 
mutu tingkat pendidikan tinggi 
masyarakat. 

Seluruh kelembagaan 
pendidikan tinggi yang 
ada di wilayah 
Kabupaten Bandung 
memberikan sumbangan 
yang signifikan dalam 
meningkatkan mutu 
tingkat pendidikan 
masyarakat. 

Fasilitasi terhadap 
kelembagaan 
pendidikan yang 
ada di Kabupaten 
Bandung untuk 
melakukan 
kolaborasi dengan 
beberapa perguruan 
tinggi standar 
nasional maupun 
bertaraf 
internasional, 

Bantuan operasional manajemen pengembangan mutu 
pelayanan pendidikan; 

Bantuan operasional manajemen peningkatan mutu SDM; 
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melalui 
pengembangan 
program school-
sisters. 

5.  Meningkatkan kecerdasan, 
kreativitas, keterampilan, 
produktivitas, dan kemandirian 
masyarakat  berdasarkan 
keimanan dan ketaqwaan 
melalui peningkatan mutu, 
relvansi dan daya saing 
pendidikan berkelanjutan; 

Meningkatkan mutu, relevansi 
dan daya saing 
penyelenggaraan Pendidikan 
Berkelanjutan agar dapat 
nguatkan sikap dan keterampilan 
sebagai bekal untuk 
mendapatkan pekerjaan yang 
layak di lingkungan  masyarakat; 

 

Seluruh program 
Pendidikan Berkelanjutan 
pada Kelompok Belajar 
Usaha (Kejar 
Usaha/KBU), Magang ,  
dan Kursus-kursus/ 
pelatihan  sangat relevan 
dengan kebutuhan 
masyarakat, sehingga 
lulusannya dapat bekerja 
baik pada sektor formal 
maupun informal; 

Seluruh program 
pendidikan berkelanjutan 
berbasis keunggulan 
memiliki kemampuan 
untuk bersaing pada 
tingkat internasional, 
sehingga lulusannya 
dapat bekerja pada 
perusahaan-perusahaan 
multinasional; 

Penguatan relevansi 
muatan kurikulum   
program pendidikan 
berkelanjutan 
berbasis 
keunggulan; 

Penguatan relevansi muatan kurikulum program Kejar 
Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulan; 

Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan laboratorium, 
workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih  yang 
mendukung pembelajaran pendidikan berkelanjutan berbasis 
keunggulan; 

Peningkatan kemampuan dan intensitas  pemeliharaan sarana  
prasarana dan perlengkapan pendidikan berkenajutan; 

Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan 
pelatih/tutor/ pamong belajar, TLD,  dan tenaga administrasi 
pada  satuan program pendidikan berkelanjutan  berbasis 
keunggulan;  

Penguatan kreativitas, inovasi  dan daya nalar warga belajar 
dan tuto/pelatih/TLD  pada satuan program pendidikan 
berkelanjutan; 

Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen 
kelembagaan pendidikan berkenaljutan berbasis keunggulan; 

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada 
satuan program pendidikan berkelanjutan; 

6. Meningkatkan kecerdasan, 
keterampilan, kemandirian 
masyarakat  berdasarkan 
keimanan dan ketaqwaan 
melalui peningkatan mutu dan 
relvansi  pendidikan keaksaraan; 

Membebaskan seluruh   
masyarakat dari buta huruf latin 
agar dapat membaca dan 
menulis, sehingga mendapat 
kesempatan untuk mengikuti 
perkembangan iptek yang 
fungsional bagi kehidupannya; 

Seluruh program 
pendidikan keaksaraan 
fungsional bagi kelompok 
masyarakat usia  dewasa 
sangat relevan dengan 
kebutuhan, sehingga 
lulusannya memiliki 
pengetahuan dan 
keterampilan fungsional 
dalam meningkatkan 
penghasilan keluarganya 
(income generating). 

  

 

 

 

 

7.  Meningkatkan kecerdasan, 
keterampilan, kemandirian 
masyarakat  berdasarkan 
keimanan dan ketaqwaan 
melalui peningkatan mutu dan 
relvansi  pendidikan 
kepemudaan; 

Meningkatkan mutu, relevansi 
dan daya saing seluruh 
penyelenggaraan Pendidikan 
Kepemudaan agar seluruh 
masyarakat golongan pemuda 
dapat menumbuh-kembangkan 
bakat dan minat sebagai bekal 
kehidupan sosial, ekonomi dan 
politik di masyarakat; 

Seluruh program 
Pendidikan kepemudaan 
(OSIS, PMR, 
Kepramukaan,  
keprajuritan, kelompok-
kelompok pemuda 
sebaya, pertukaran 
remaja/pemuda, karang 
taruna/taruna karya, 
ikatan remaja/pemuda  
mesjid, dan kader 
pemuda 
penggerak/fasilitator 
pembangunan), sangat 
relevan dengan 
kebutuhan, sehingga 
lulusannya memiliki 
kemampuan untuk 
berkiprah dalam dunia 
sosial, ekonomi dan 
politik lokal, regional, 
nasional maupun 
internasional; 

Penguatan relevansi 
muatan kurikulum   
program pendidikan 
kepemudaan; 

Penguatan relevansi muatan kurikulum program kepemudaan 
berbasis keunggulan; 

Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan dan sumber 
belajar/berlatih pendidikan kepemudaan berbasis keunggulan; 

Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana  
perlengkapan pendidikan kepemudaan unggulan; 

Penguatan kemampuan fasilitator pada  satuan program 
pendidikan kepemudaan berbasis keunggulan;  

Penguatan kreativitas/ inovasi  pemuda dan fasilitator  pada 
satuan program pendidikan kepemudaan; 

Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen 
pendidikan kepemudaan berbasis keunggulan; 

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada 
satuan program pendidikan kepemudaan; 

8. Meningkatkan kecerdasan, 
kreativitas, keterampilan, 
produktivitas, dan kemandirian 
masyarakat  berdasarkan 
keimanan dan ketaqwaan 
melalui peningkatan mutu, 
relvansi dan daya saing 
pendidikan kewanitaan dan 
kesetaraan jender; 

Meningkatkan mutu, relevansi 
dan daya saing 
penyelenggaraan seluruh 
Pendidikan Kewanitaan agar 
dapat memberdayakan potensi, 
bakat dan minat kaum 
wanita/perempuan memiliki 
kesetaraan dengan kaum laki-
laki dalam kehidupan sosial, 
ekonomi dan politik di 
masyarakat; 

Seluruh program 
Pendidikan kewanitaan 
dan kesetaraan jender 
(kelompok-kelompok 
pemberdayaan wanita, 
kelompok wanita usaha, 
kelompok wanita kader 
pembangunan, dan 
pendidikan kewanitaan 
lainnya yang sejenis) 
sangat relevan dengan 
kebutuhan, sehingga 
lulusannya memiliki 
kesetaraan dengan kaum 
pria dalam kehidupan 
sosial, ekonomi dan 
politik lokal, regional, 
nasional, maupun 
internasional; 

Penguatan relevansi 
muatan kurikulum   
program pendidikan 
kewanitaan dan 
kesetaraan jender; 

 

Penguatan relevansi muatan kurikulum program kewanitaan 
dan kesetaraan jender  berbasis keunggulan; 

Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan dan sumber 
belajar/berlatih pendidikan kewanitaan  berbasis keunggulan; 

Peningkatan kemampuan dan intensitas  pemelihara-an sarana  
perlengkapan pendidikan kewanitaan; 

Penguatan kompetensi fasilitator pada  satuan program 
pendidikan kewanitaan berbasis keunggulan;  

Penguatan kreativitas/ inovasi wanita dan fasilitator  pada 
satuan program pendidikan kewanitaan; 

Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen 
pendidikan kewanitaan berbasis keunggulan; 

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada 
satuan program pendidikan kewanitaan; 

9. Meningkatkan kecerdasan, 
kreativitas, keterampilan, 
masyarakat  berdasarkan 
keimanan dan ketaqwaan 
melalui peningkatan mutu, 
relvansi dan daya saing TBM 
dan Perpustakaan Masyarakat; 

Meningkatkan mutu, relevansi 
dan daya saing 
penyelenggaraan seluruh Taman 
Bacaan Masyarakat (TBM) dan 
Perpustakaan Masyarakat agar 
dapat menumbuh-kembangkan 
kebiasan membaca dan 

Seluruh Taman Bacaan 
Masyarakat (TBM) dan 
Perpustakaan 
Masyarakat sangat 
relevan dengan 
kebutuhan masyarakat, 
sehingga keberadaannya 

Penguatan 
pelayanan  TBM 
dan Perpustakaan 
Masyarakat bagi 
aktivitas kehidupan 
masyarakat  
pedesaan; 

Penguatan pelayanan TBM dan perpustakaan masyarakat 
berbasis keunggulan; 

Penguatan intensitas pemeliharaan buku-buku bacaan, sarana 
dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat berbasis 
keunggulan; 

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pustakawan  TBM dan 
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mengikuti perkembangan iptek 
dan informasi lainnya dalam 
kehidupan; 

betul-betul dapat 
meningkatkan minat 
baca, pengetahuan dan 
keterampilan masyarakat 
setempat; 

Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan;  

Penguatan kreativitas, inovasi  dan daya nalar pustakawan 
TBM dan perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; 

Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen 
kelembagaan TBM dan Perpustakaan Masyarakat  berbasis 
keunggulan; 

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada TBM 
dan Perpustakaan Masyarakat; 

10. Meningkatkan kecerdasar, 
kreativitas dan  kemandirian 
masyarakat  melalui peningkatan 
mutu, relvansi dan daya saing 
pendidikan keluarga; 

Meningkatkan mutu 
penyelenggaraan pendidikan 
informal agar peserta didik 
memiliki pengetahuan, sikap dan 
keterampilan yang sederajat 
dengan hasil persekolahan; 

Seluruh masyarakat 
dapat memahami tentang 
eksistensi pendidikan 
keluarga, sehingga 
keluarga-keluarga 
penyelenggara 
homeschooling dapat 
menghasilkan lulusan 
yang setara dengan 
pendidikan formal; 

Pengembangan sistem evaluasi penyeleng-garaan pendidikan informal; 

11. Meningkatkan mutu   keimanan,  
ketaqwaan, kecerdasan, 
kreativitas, keterampilan, 
produktivitas, dan kemandirian 
masyarakat  melalui pengem-
bangan mutu seni-budaya 
daerah dan nasional; 

Memperdalam  wawasan dan  
apresiasi masyarakat terhadap 
nilai-nilai kesenian dan 
kebudayaan daerah dan 
nasional, sehingga dapat 
menumbuh-kembangkan rasa 
kebanggaan sebagai anggota 
masyarakat dan bangsanya;  

 

Seluruh padepokan seni 
budaya, musium, taman-
taman budaya  daerah 
dan nasional dapat 
berfungsi sebagai 
lembaga penggali, 
pelestari dan 
pengembang kesenian 
dan kebudayaan, 
sehingga seluruh nilai-
nilai kebudayaan daera 
dapat diapresiasi dan 
dikembangkan dalam 
kehidupan sehari-hari 
masyarakat; 

Penguatan  wawasan dan 
apresiasi tentang nilai-nilai seni 
budaya unggulan daerahnya; 

 

Penguatan aktivitas pemberdayaan kesenian dan 
kebudayaan daerah berbasis keunggulan; 

Penguatan mutu gedung dan sarana peralatan 
belajar/berlatih serta media pentas seni-budaya 
daerah berbasis keunggulan; 

Penguatan regulasi media pentas  seni-budaya 
unggulan  daerah  

Penguatan kompetensi dan kemampuan   
pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang 
kesenian  dan kebudayaan berbasis keunggulan;  

Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu 
manajemen kelembagaan pengembang seni-
budaya daerah  berbasis keunggulan; 

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada 
kelembagaan penggali, pemelihara dan pelestari, 
serta pengembang seni-budaya daerah; 

C. TATAKELOLA, AKUNTABILITAS DAN PENCITRAAN PUBLIK   

C.1. Meningkatkan mutu keimanan, 
ketaqwaan kecerdasan, 
kreativitas, keterampilan, 
masyarakat  melalui tatakelola, 
akuntabilitas dan pencitraan 
publik sistem perencanaan 
pendidikan dan kebudayaan; 

Meningkatkan mutu sistem 
perencanaan pendidikan agar 
pelaksanaan pendidikan memiliki 
pedoman dan arah yang jelas, 
baik bagi para pengelola dan 
pelaksana, maupun bagi 
masyarakat pengguna 
pendidikan dan kebudayaan 
dalam pencapaiannya; 

Tatakelola perencanaan 
dan program pendidikan 
dan kebudayaan di 
Kabupaten Bandung 
dapat dilaksanakan 
dengan efektif berdasar-
kan prinsip, struktur, 
bidang garapan, 
pendekatan, metodologi, 
prosedur dan media 
komunikasi dan 
sosialisasi perencanaan 
pendidikan dan 
kebudayaan, sehingga 
fungsi dan peran sistem 
perencanaan 
pembangunan 
pendidikan dan 
kebudayaan dapat lebih 
aspiratif, partisipatif, 
transparan dan 
akuntabel. 

Penguatan pelayanan  sistem 
perencanaan pembangunan 
pendidikan dan kebudayaan yang 
lebih aspiratif dan partisipatif; 

Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan 
Daerah tentang Rencana Induk (Master Plan) 
Pendidikan dan kebudayaan; 

Penguatan rencana-rencana strategis pada setiap 
bidang garapan pendidikan pada setiap satuan 
pendidikan dan kebudayaan; 

Penguatan kualifikasi, kompetensi dan 
kemampuan perencana pendidikan dan 
kebudayaan; 

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan 
pendidikan pada unit perencana program 
pendidikan dan kebudayaan; 

2. Meningkatkan mutu keimanan, 
ketaqwaan kecerdasan, 
kreativitas, keterampilan, 
masyarakat  melalui tatakelola, 
akuntabilitas dan pencitraan 
publik kinerja kelembagaan 
pendidikan dan kebudayaan; 

Meningkatkan mutu kinerja 
seluruh lembaga satuan program 
pendidikan  dan kebudayaan 
agar dapat melaksanakan 
pembangunan pendidikan sesuai 
dengan tugas pokok, fungsi, 
wewenang, tanggungjawab, dan 
target-target pencapaian 
hasilnya, baik secara individu 
maupun kelompok; 

Tatakelola organisasi 
pendidikan dan 
kebudayaan di 
Kabupaten Bandung 
didasarkan pada standar 
dan spesifikasi kinerja 
yang jelas dan kualifikasi 
tugas pokok dan fungsi 
setiap kelembagaan 
satuan organisasi dan 
program pendidikan dan 
kebudayaan. 

 

Peningkatan  kinerja dan 
produktivitas pelayanan 
organisasi pendidikan dan 
kebudayaan; 

Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan 
Daerah tentang Standar Kinerja Individu dan 
Kelembagaan satuan program pendidikan dan 
kebudayaan; 

 

 

Penguatan kompetensi dan kemampuan aparatur 
pelaksana program pendidikan dan kebudayaan; 

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan 
pendidikan pada unit pelaksana  program 
pendidikan pendidikan dan kebudayaan; 

3. Meningkatkan mutu keimanan, 
ketaqwaan kecerdasan, 
kreativitas, keterampilan, 
masyarakat  melalui tatakelola, 
akuntabilitas dan pencitraan 
publik sistem pengawasan 
pendidikan dan kebudayaan; 

Meningkatkan mutu sistem 
pengawasan pendidikan agar 
seluruh pelaksanaan 
pembangunan pendidikan dan 
kebudayaan tidak terdapat 
penyimpangan dan 
penyalahgunaan, sehingga 
mendapat kepercayaan dan citra 
yang baik di hadapan 

Tatakelola pengawasan 
pembangunan 
pendidikan dan 
kebudayaan di 
Kabupaten Bandung 
didasarkan pada norma, 
instrumen, dan prosedur 
pengawasan administratif 
dan pengawasan 

Peningkatan efektivitas dan 
produktivitas  sistem  
pengawasan dan pengendalian 
pendidikan dan kebudayaan; 

Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan 
Daerah tentang Prosedur Operasional Standar 
(POS) pengawasan dan pengendalian program 
pendidikan dan kebudayaan; 

 

Penguatan kualifikasi, kompetensi dan 
kemampuan pengawas program pendidikan dan 
kebudayaan; 
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masyarakat; fungsional, pengawasan 
internal dan pengawasan 
eksternal, sehingga 
peran para pengawas, 
supervisor dan auditor 
dapat lebih produktif dan 
bermutu, transparan dan 
akuntabel. 

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan 
pendidikan pada unit pengawasan program 
pendidikan dan kebudayaan; 

4. Meningkatkan mutu keimanan, 
ketaqwaan kecerdasan, 
kreativitas, keterampilan, 
masyarakat  melalui tatakelola, 
akuntabilitas dan pencitraan 
publik sistem penilaian 
pendidikan dan kebudayaan; 

Meningkatkan mutu sistem 
penilaian pendidikan agar 
seluruh tujuan dan sasaran 
pembangunan pendidikan dan 
kebudayaan dapat dicapai 
dengan efektif, efisien dan lebih 
produktif; 

Tatakelola evaluasi 
pembangunan 
pendidikan di Kabupaten 
Bandung didasarkan 
pada evaluasi input, 
proses, produk dan 
dampak  program 
pendidikan dan 
kebudayaan secara 
menyeluruh, sehingga 
peran dan fungsi para 
penilai dan asesor 
pendidikan dan 
kebudayaan yang lebih 
efektif  transparan dan 
akuntabel. 

Peningkatan efektivitas dan 
produktivitas sistem  penilaian 
pembangunan pendidikan dan 
kebudayaan; 

Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan 
Daerah tentang Prosedur Operasional Standar 
(POS) penilaian  program pendidikan dan 
kebudayaan; 

 

Penguatan kompetensi dan kemampuan aparatur 
penilaian program-program pendidikan dan 
kebudayaan; 

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan 
pendidikan pada unit penilaian program 
pendidikan dan kebudayaan; 

5. Meningkatkan mutu keimanan, 
ketaqwaan kecerdasan, 
kreativitas, keterampilan, 
masyarakat  melalui tatakelola, 
akuntabilitas dan pencitraan 
publik sistem pelaporan dan 
pertanggung-jawaban pendidikan 
dan kebudayaan; 

Meningkatkan mutu laporan dan 
pertanggung-jawaban, agar  
setiap penyelenggaraan program 
pembangunan pendidikan dan 
kebudayaan dapat diketahui dan 
dipercaya sesuai dengan  fakta 
sebenarnya, sehingga mendapat 
kepercayaan dan citra yang baik 
di masyarakat; 

Tatakelola pelaporan dan 
pertanggungjawaban 
pendidikan dan 
kebudayaan di 
Kabupaten Bandung 
didasarkan pada norma, 
instrumen, prosedur, 
media pelaporan dan 
pertanggungjawaban 
setiap aktivitas 
penyelenggaraan 
program pendidikan dan 
kebudayaan pada setiap 
jenjang kelembagaan 
satuan organisasi dan 
program pendidikan dan 
kebudayaan, sehingga 
setiap sistem pelaporan 
dan pertanggung-
jawaban pelaksanaan 
program pendidikan dan 
kebudayaan senantiasa 
dapat  diterima  tanpa 
syarat. 

Peningkatan pelayanan sistem  
pelaporan dan pertanggung-
jawaban pembangunan 
pendidikan dan kebudayaan.  

Penguatan Peraturan Bupati  menjadi Peraturan 
Daerah tentang POS pelaporan dan 
pertanggungjawaban program pendidikan dan 
kebudayaan; 

 

Penguatan kualifikasi, kompetensi tenaga 
penyusun laporan  pertanggungjawaban program 
pendidikan dan kebudayaan. 

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit 
pelaporan dan pertanggung-jawaban   

6. Meningkatkan mutu keimanan, 
ketaqwaan kecerdasan, 
kreativitas, keterampilan, 
masyarakat  melalui tatakelola, 
akuntabilitas dan pencitraan 
publik sistem penganggaran 
pendidikan dan kebudayaan; 

Meningkatkan  efisiensi dan 
efektivitas pembiayaan 
penyelenggaraan pendidikan 
dan kebudayaan, agar   sesuai 
dengan tingkat kebutuhan dan 
karakteristik satuan program dan 
peruntukkannya; 

Tatakelola penganggaran 
pendidikan dan 
kebudayaan di 
Kabupaten Bandung 
didasarkan pada standar 
komponen dan aktivitas 
biaya modal dan biaya 
operasional administrasi 
dan manajemen pada 
setiap jenis, jalur dan 
jenjang kelembagaan 
satuan organisasi dan 
program pendidikan dan 
kebudayaan, sehingga 
pembiayaan program-
program pendidikan dan 
kebudayaan dapat lebih 
efektif dan efisien. 

Peningkatan efektivitas dan 
efisiensi  pendayaguna-an 
anggaran biaya pendidikan dan 
kebudayaan; 

Penguatan Peraturan Bupati  menjadi Peraturan 
Daerah tentang Standar Anggaran Biaya 
pendidikan dan kebudayaan; 

 

Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga 
kependidikan dalam menyusun anggaran dan 
kebudayaan 

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan 
pendidikan pada unit penganggaran   program 
pendidikan dan kebudayaan; 

7. Meningkatkan mutu keimanan, 
ketaqwaan kecerdasan, 
kreativitas, keterampilan, 
masyarakat  melalui tatakelola, 
akuntabilitas dan pencitraan 
publik sistem kerjasama dengan 
masyarakat  pendidikan dan 
kebudayaan. 

Meningkatkan peranserta 
masyarakat, dunia perusahaan, 
dan stakeholders pendidikan 
lainnya sehingga seluruh 
masyarakat memiliki rasa  
kebersamaan dalam memikul 
tanggungjawab sebagai  bagian 
dari subjek pembangunan 
pendidikan dan kebudayaan;  

Tatakelola kerjasama 
kemitraan antar satuan 
pendidikan dan 
kebudayaan dengan  
dunia usaha, perguruan 
tinggi, dan masyarakat 
lainnya dalam pendidikan 
dan kebudayaan di 
Kabupaten Bandung 
didasarkan pada norma, 
instrumen dan prosedur 
operasional kerjasama 
kelembagaan, sehingga 
terjalin  sistem kerjasama 
kelembagaan pendidikan 
dan kebudayaan dengan 
stakeholder yang lebih 
erat dan harmonis. 

Peningkatan   peranserta 
masyarakat, dunia usaha, dan 
stakeholders pendidikan 
pembangunan pendidikan dan 
kebudayaan 

Penguatan Peraturan Bupati  menjadi Peraturan 
Daerah tentang POS kerjasama kelembagaan 
dengan stakeholders  

 

Penguatan kualifikasi, kompetensi dan 
kemampuan tenaga hubungan masyarakat. 

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit 
hubungan masyarakat; 

8. Meningkatkan mutu keimanan, 
ketaqwaan kecerdasan, 
kreativitas, keterampilan, 
masyarakat  melalui tatakelola, 
akuntabilitas dan pencitraan 

Meningkatkan fungsi dan peran 
TIK dalam penyediaan dan  
pemrosesan data yang cepat, 
akurat sehingga setiap 
perumusan  keputusan,  

Tatakelola infromasi 
pendidikan dan 
kebudayaan di 
Kabupaten Bandung 
didasarkan pada norma, 

Peningkatan efektivitas dan 
produktivitas   Sistem Informasi 
Manajemen Pendidikan (SIMP) 
pendidikan dan kebudayaan 

Penguatan fungsi dan peran Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) Pendidikan berbasis TIK  

Penguatan intensitas pemeliharaan sarana TIK  
Pendidikan dan kebudayaan  
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No Misi Tujuan 
Sasaran 

Tahun 2025 

Agenda Tahun 2011-2015 
(Penguatan Pelayanan) 

Kebijakan Program 

publik SIM  pendidikan dan 
kebudayaan.  

kebijakan dan program 
pendidikan dan kebudayaan 
lebih fektif, efisien dan produktif;   

instrumen dan prosedur 
operasional proses 
pengelolaan data secara 
komprehensif dan 
integratif, sehingga fungsi 
dan peran SIM 
pendidikan dan 
kebudayaan dapat lebih 
cepat, akurat dalam 
mendukung keputusan-
keputusan strategis. 

Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga 
bidang SIM dan TIK ; 

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit 
SIM dan pemrosesan data; 

9. Meningkatkan mutu keimanan, 
ketaqwaan kecerdasan, 
kreativitas, keterampilan, 
masyarakat  melalui tatakelola, 
akuntabilitas dan pencitraan 
publik sistem manajemen SDM. 

Meningkatkan mutu  tata-kelola 
SDM kependidikan dan 
kebudayaan serta  kepegawaian 
daerah agar memiliki pedoman 
yang terarah, sehingga dapat 
melaksanakan tugasnya dengan 
aman dan nyaman;  

Tatakelola ketenagaan 
pendidikan dan 
kebudayaan di 
Kabupaten Bandung 
didasarkan pada norma, 
instrumen dan prosedur 
operasional proses 
pengelolaan seluruh 
bidang garapan 
kepegawaian pendidikan 
dan kebudayaan, baik 
dalam jabatan struktural 
maupun jabatan 
fungsional, sehingga 
fungsi dan peran sistem 
manajemen 
pengembangan sumber 
daya manusia (PSDM) 
pendidikan dan 
kebudayaan dapat lebih 
efektif, transparan, 
akuntabel dan 
berkeadilan. 

Peningkatan efektivitas dan 
produktivitas  Manajemen SDM 
kependidikan dan kebudayaan. 

Penguatan Peraturan Bupati  menjadi Peraturan 
Daerah tentang Grand Design Manajemen SDM 
pendidikan dan kebudayaan. 

 

 

 

 

Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga 
bidang Manajemen SDM  dikbud; 

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit 
pengelola kepegawaian; 

10. Meningkatkan mutu keimanan, 
ketaqwaan kecerdasan, 
kreativitas, keterampilan, 
masyarakat  melalui tatakelola, 
akuntabilitas dan pencitraan 
publik sistem pengelolaan 
sarana dan prasarana  
pendidikan dan kebudayaan. 

Meningkatkan mutu  tata-kelola 
sarana, prasarana, 
perlengkapan,  barang, dan 
aset-aset pendidikan milik 
negara/daerah  agar dapat 
digali, digunakan dan 
dimanfaatkan lebih efektif dan 
efisien untuk kepentingan 
pelaksanaan pembangunan 
pendidikan dan kebudayaan di 
daerah;  

Tatakelola sarana 
perlengkapan pendidikan 
dan kebudayaan di 
Kabupaten Bandung 
didasarkan pada norma, 
instrumen dan prosedur 
operasional  proses 
pengelolaan seluruh 
sarana perlengkapan dan 
barang-barang milik 
negara/daerah dalam  
pembangunan 
pendidikan dan 
kebudayaan, sehingga 
fungsi dan peran  sistem 
manajemen sarana 
prasarana administrasi 
dan manajemen 
pendidikan dan 
kebudayaan milik negara 
dan daerah dapat lebih 
efektif dan efisien. 

Peningkatan efektivitas dan 
efisiensi pemanfaatan dan 
pemeliharaan  sarana prasarana 
pendukung operasional 
administrasi dan manajemen 
pembangunan pendidikan dan 
kebudayaan 

Penguatan Peraturan Bupati  menjadi Peraturan 
Daerah tentang POS manajemen sarana milik 
negara/daerah; 

 

 

 

Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga 
administrasi sarana  pendidikan dan kebudayaan; 

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit 
pengelola sarana, prasarana dan barang milik 
negara/daerah; 

 

 

 

 

 

 

 

Berkaitan dengan Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006, tanggal 15 Mei 2006, tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan menurut urusan 

Pemerintahan Daerah,  makadapat disesuaikan sebagai berikut : 

 

 

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 
 
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Penyediaan jasa surat menyurat 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 
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Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 

Penyediaan jasa administrasi keuangan 

Penyediaan jasa kebersihan kantor 

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

Penyediaan alat tulis kantor 

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

Penyediaan peralatan rumah tangga 

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

Penyediaan bahan logistik kantor 

Penyediaan makanan dan minuman 

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah 

 

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

Pembangunan rumah jabatan 

Pembangunan rumah dinas 

Pembangunan gedung kantor 

Pengadaan mobil jabatan 

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 

Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 

Pengadaan peralatan gedung kantor 

Pengadaan mebeleur 

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 

Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 

  

Program peningkatan disiplin aparatur 

Pengadaan mesin/kartu absensi 

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

Pengadaan pakaian kerja lapangan 

Pengadaan pakaian KORPRI 

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 

  

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 

Pemulangan pegawai yang pension 

Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 

Pemindahan tugas PNS 
 

 

  

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

Pendidikan dan pelatihan formal 

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 
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Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan  

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

Penyusunan laporan keuangan semesteran 

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

  

Pendidikan  
Program Pendidikan Anak Usia Dini 

Pembangunan gedung sekolah 

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 

Penambahan ruang kelas sekolah 

Penambahan ruang guru sekolah 

Pembangunan ruang locker siswa 

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 

Pembangunan saranan dan prasarana bermain 

Pembangunan ruang serba guna/aula 

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 

Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 

Pembangunan ruang ibadah 

Pembangunan perpusatakaan sekolah 

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 

Pengadaan pakaian seragam sekolah 

Pengadaan pakaian olahraga 

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 

Pengadaan mebeluer sekolah 

Pengadaan perlengkapan sekolah 

Pengadaaan alat rumah tangga sekolah 

Pengadaaan sarana mobilitas sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa 

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga  

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula 

Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan fasilitas parkir 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 

Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 

Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 

Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa 

Pemeliharaan rutin/berkala meneluer sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa 

Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 

Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain 

Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 
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Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parker 

Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 

Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya 

Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 

Pengembangan pendidikan anak usia dini 

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 

Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini 

Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini 

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini 

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 

Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

  

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 

Meningkatkan Kualitas RSBI 

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SSN 

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sekolah berbasis unggulan Lokal 

Meningkatkan Sekolah Bersertifikat ISO 9001 – 2008 

Pemilihan Siswa Berprestasi  

Pemilihan guru berprestasi 

Pemilihan Pengawas Berprestasi 

Pemilihan Komite Sekolah Berprestasi 

O2SN (Olimpiade Olah raga Siswa Nasional) 

FLS2N (Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional )  

Workshop Kepala Sekolah RSBI dan SSN dan sekolah berbasis keunggulan Lokal  

Workshop Manajemen Sekolah untuk Kepala Sekolah 

Workshop peningkatan mutu tenaga pendidik 

Workshop peningkatan mutu tenaga kependidikan 

Workshop program evaluasi dan ekspos RSBI SSN dan Sekolah berbasis 

keunggulan lokal 

Workshop Peningkatan mutu kurikulum 

Peningkatan kualitas guru D3 ke S1 

Evaluasi kinerja Kepala Sekolah 

Pembinaan MGMP per Gugus 

Pembinaan dan Peningkatan mutu Pengawas 

Supervisi oleh pengawas satuan pendidikan 

OSN (Olimpiade Sains Nasional) 

LOMOJARI ( Lomba motivasi belajar mandiri) 

Pembinaan Ekstrakulikuler 

Pembinaan OSIS (LDKS) 

Semiloka Narkoba 

LPIR ( Lomba Penelitian Ilmiah Remaja) 

Bintek PKS Kesiswaan 

Bintek Calon Kepala Sekolah Swasta 

Pembangunan Lab. Komputer 

Pembangunan lab IPA 

Pengembangan Sarana dan Prasarana RSBI 

Pemagaran Sekolah 

Pendampingan Penyelenggaraan Ujian Nasional + Sekolah 

Bimbingan Teknis Sertifikasi Guru 

Pameran Pendidikan Kab.Bandung 

Pengadaan Buku Raport 

Bantuan Siswa Miskin  

Peneriamaan Siswa baru  
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Pembangunan gedung sekolah 

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 

Penambahan ruang kelas sekolah 

Penambahan ruang guru sekolah 

Pembangunan ruang locker siswa 

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 

Pembangunan sarana dan prasarana bermain 

Pembangunan ruang serba guna/aula 

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 

Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 

Pembangunan ruang ibadah 

Pembangunan perpusatakaan sekolah 

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 

Pengadaan pakaian seragam sekolah 

Pengadaan pakaian olahraga 

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 

Pengadaan mebeluer sekolah 

Pengadaan perlengkapan sekolah 

Pengadaaan alat rumah tangga sekolah 

Pengadaaan sarana mobilitas sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa 

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga  

Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula 

Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 

Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 

Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 

Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa 

Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa 

Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 

Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 

Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parker 

Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 

Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya 

Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 

Pelatihan penyusunan kurikulum 

Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat 

Pembinaan SMP terbuka 
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Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta 

pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP 

Penyediaan  Biaya operasional madrasah 

Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 

Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS 

Penyelenggraan paket A setara SD 

Penyelenggraan paket B setara SMP 

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen 
berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar 

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 

Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL) 

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan 
teknologi informasi dan komunikasi 

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 

Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah 

Penyediaan beasiswa transisi 

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 

Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
  
 
 

Program Pendidikan Menengah 

Pembangunan gedung sekolah 

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 

Penambahan ruang kelas sekolah 

Penambahan ruang guru sekolah 
Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, 

Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) 

Pembangunan ruang locker siswa 

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 

Pembangunan ruang serba guna/aula 

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 

Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 

Pembangunan ruang ibadah 

Pembangunan perpusatakaan sekolah 

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 

Pengadaan pakaian seragam sekolah 

Pengadaan pakaian olahraga 

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 

Pengadaan mebeluer sekolah 

Pengadaan perlengkapan sekolah 

Pengadaaan alat rumah tangga sekolah 

Pengadaaan sarana mobilitas sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa 

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga  

Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula 

Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan fasilitas parkir 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 

Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 

Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 

Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa 

Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah 
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Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 

Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa 

Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 

Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 

Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parker 

Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 

Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 

Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya 

Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 

Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah 

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 

Pelatihan penyusunan kurikulum 

Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 
Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaaan, 

terpencil dan kepulauan 

Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) 

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 

Penyelenggraan paket C setara SMU 

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen 

berbasis sekolah (MBS)  
Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi 

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri 

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 

Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 

Program Pendidikan Non Formal 

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 

Pengembangan pendidikan keaksaraan 

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 

Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal 

Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 

Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 

Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal 

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

  

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pelaksanaan sertifikasi pendidik 

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 

Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) 

Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG) 

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan 

tenaga kependidikan 
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Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 

Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan 
tenaga kependidikan 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 

Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat 
pembelajar 

Pengembangan minat dan budaya baca 

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, 
perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 

Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan 

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 

Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca 

Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
 
 
 

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 

Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektifitas penggunaan dana 
dekonsentrasi dan dana pembantuan 

Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan 

Pembinaan dewan pendidikan 

Pembinaan komite sekolah 

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai 

isu pendidikan 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 

Kebudayaan  
Program Pengembangan Nilai Budaya 

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 

Penatagunaan naskah kuno nusantara 

Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 

Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 

  

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 

Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 

Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan 

peninggalan bawah air 

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 

Pengembangan nilai dan geografi sejarah 

Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka 

Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala 

Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan 

kekayaan budaya 

Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 

Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 

Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala 

  

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 
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Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan 

Penyelenggaraan dialog kebudayaan 

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 

Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya 

 

  

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 

Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta 

Fasilitasi Ppembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah 

Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 

 

 

 

 

 

 

 


