
INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 

 
 

Perangkat Daerah     : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  

Urusan                     : Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 

Tugas                       : membantu      Bupati      dalam      melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga 

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan 

yang ditugaskan kepada Daerah. 

Fungsi                      :   1.   perumusan  kebijakan  di  bidang  pendidik  dan tenaga 

kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah 

pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan  masyarakat  serta  kepemudaan  dan 

olahraga; 

2. pelaksanaan  koordinasi  kebijakan  di  bidang  pendidik 

dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia 

dini dan pendidikan masyarakat serta kepemudaan dan 

olahraga; 

3. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga 

kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah 

pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan  masyarakat  serta  kepemudaan  dan 

olahraga; 

4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pendidik 

dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia 

dini dan pendidikan masyarakat serta kepemudaan dan 

olahraga; 

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik 

dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia 

dini dan pendidikan masyarakat serta kepemudaan dan 

olahraga; 

6.   pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; 
 

7.   pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 
 

8. pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya



 

No Tujuan  Indikator Sasaran Indikator Satuan Formulasi 
Sumber 

Data 
Pengampu 

1 Meningkat
nya akses 
dan 

kualitas 
pelayanan 
pendidikan 

Angka 
Rata-rata 
Lama 

Sekolah 
(RLS) 

Meningkatnya 
layanan 
Pendidikan 

Anak Usia Dini 
yang merata, 
terjangkau dan 
bermutu 

APS 5-6 
tahun 

% Jumlah peserta didik  
PAUD usia 5-6 tahun 
---------------------------- x 100 % 

Jumlah penduduk  
usia 5-6 

DINDIKPORA Bidang 
PAUD 
DIKMAS 

  Angka 

Harapan 

Lama 
Sekolah 
(HLS) 

% TK 

Terakredita

si A 

% Jumlah TK  

terakreditasi A 

---------------------------- x 100% 
Jumlah keseluruhan TK 

DINDIKPORA Bidang 

PAUD 

DIKMAS 

     Meningkatnya 
layanan 
Pendidikan 
Dasar yang 
merata, 
terjangkau dan 

bermutu 
  

APS 7-12 
tahun 

% Jumlah peserta didik  
usia 7-12 tahun     
(di    semua    jenjang 
pendidikan) 
---------------------------- x 100%  
Jumlah penduduk usia  

7-12 tahun 

DINDIKPORA Bidang SD  

     APS 13-15 
tahun 

% Jumlah peserta didik  
usia 13-15 tahun     
(di    semua    jenjang 
pendidikan) 
---------------------------- x 100%  
Jumlah penduduk usia  
13-15 tahun 

DINDIKPORA Bidang 
SMP 

   % SD 
Terakredita

si A 

% Jumlah SD  
terakreditasi A 

---------------------------- x 100% 
Jumlah keseluruhan TK 

DINDIKPORA Bidang SD  

   % SMP 
Terakredita
si A 

% Jumlah SMP  
terakreditasi A 
---------------------------- x 100% 
Jumlah keseluruhan TK 

DINDIKPORA Bidang 
SMP 

     Meningkatnya 
kualifikasi dan 
profesionalism
e pendidik dan 
tenaga 
kependidikan 
  
  

% Guru 
Tersertifika
si 

% Jumlah guru   
yang tersertifikasi 
-------------------------- x 100%  
Jumlah guru  tetap 

DINDIKPORA Bidang PTK 

     Meningkatnya 

layanan 
pendidikan 
non formal 
yang merata, 
terjangkau dan 

bermutu 

% Anak 

Tidak 
Sekolah 
(ATS) yang 
tertampun
g di 

pendidikan 
non formal 

% Jumlah anak usia  

sekolah tidak sekolah  
yang  
kembali bersekolah 
-------------------------- x 100%  
Jumlah anak usia  

sekolah tidak sekolah 

DINDIKPORA Bidang 

PAUD 
DIKMAS 

   % PKBM 
Terakredita
si 

% Jumlah PKBM  
terakreditasi  
---------------------------- x 100% 

Jumlah keseluruhan  
PKBM 

DINDIKPORA Bidang 
PAUD 
DIKMAS 

         

 






