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'V PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR -p TAHUN 2008

TENTANG

PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESiA 

BUPATI BOYOLALI,

a. bahwa pendidikan memiliki nilai dan arti bagi setiap manusia dan 
sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia serta dapat 
menjamin kelangsungan hidup masa depan yang dapat melayani 
seluruh warga masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi 
dan sebagainya;

b. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan 
sesuai dengan perkembangan era otonorni daerah dan tuntutan 
perubahan kehidupan baik lokal, regional, nasional maupun global, 
sehingga sistem pendidikan yang dilakukan harus tersusun secara 
sistematis, terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka 
untuk mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan 
mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi dalam 
penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Daerah 
dalam urusan pendidikan, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka perlu pengaturan untuk 
memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan atau 
pengelolaan pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, b dan c dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten 
Boyolali tentang Pendidikan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lemoaran Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 3039);

3. Undang-Undang
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan llmu Pengetahuan dan 
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

11 .Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

14. Undang-Undang
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14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

16-Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 
Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan 
Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3411):

18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan 
Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3764);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan 
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 
Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar 
Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar 
Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 
95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga 
Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta 
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3485);

24. Peraturan Pemerintah
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4015);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4016);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4017);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Tanda 
Kehormatan Satyalancana Pendidikan (Lemibaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4333);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan 
Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4769);

34. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- 
Undangan.

Dengan Persetujuan



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI 

DAN
BUPATI BOYOLALI

Menetapkan PERATURAN
PENDIDIKAN.

MEMUTUSKAN;

DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan 

rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Boyolali.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Boyolali.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten 

Boyolali.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potens diinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi 
diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 
perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang 
dikembangkan.

10. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan 
suatu satuan pendidikan.

H.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 
pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis 
pendidikan.

12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri 
atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun 
yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 
dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 
pendidikan lebih lanjut.

16. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, 
diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar, dan tiga tahun di Sekolah 
Menengah Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.

17. Pendidikan
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17. Pendidikan menengah adalah pendidikan umum dan kejuruan yang diselenggarakan bagi 
lulusan pendidikan dasar.

18. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang 
mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut 
penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan / atau menjadi ahli ilmu agama.

19. Pendidikan luar biasa selanjutnya disebut LB adalah pendidikan khusus untuk peserta 
didik yang berkebutuhan khusus yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan 
pendidikan khusus pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah.

20. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan 
kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan 
pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

21. Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan 
martabat perempuan.

22. Pendidikan dan pelatihan kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan 
peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai 
dengan kebutuhan dunia kerja.

23. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk program pendidikan 
anak usia dini bagi anak usia empat tahun sampai enam tahun sebelum memasuki 
sekolah dasar / sederajat.

24.Sekolah Dasar selanjutnya disebut SD adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang 
menyelenggarakan program enam tahun.

25. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah bentuk satuan pendidikan 
dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun.

26. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah bentuk satuan pendidikan 
menengah yang menyelenggarakan program tiga tahun.

27. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMK adalah bentuk satuan pendidikan 
menengah yang menyediakan program pendidikan tiga tahun guna pengembangan 
kemampuan peserta didik untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.

28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggarakan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

29. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara 
Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

30. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 
melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan 
tertentu.

31. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong 
belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya 
serta berpartisipas dalam menyelenggarakan pendidikan.

32. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat 
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

33. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 
pada suatu lingkungan belajar.

34. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu 
pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

35. Akreditas adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

36. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam 
penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, 
sarana dan prasarana.

37. Badan Akreditasi



37. Badan Akreditas Sekolah adalah Badan Akreditas satuan pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

38. Dewan Pendidikan Kabupaten Boyolali adalah lembaga mandiri yang beranggotakan
^ berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
1^. 39.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta 

didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
40. Penyelenggara pendidikan adalah masyarakat baik perorangan maupun Badan 

Pendidikan dan atau Pemerintah Kabupaten dan atau Satuan kerja terkait.
41. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali yang terdiri 

dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Boyolali.

BAB II
DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN 

Pasal 2
Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

Pasal 3
Pendidikan berfungsi sebagai pengembangan kemampuan sumber daya manusia dan 
membentuk watak dan ciri khas peradaban warga masyarakat yang bermartabat sebagai 
upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Pasal 4
Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi dan kualitas peserta didik agar terwujud 
sumber manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang 
demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

Pasal 5
(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokrastis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan 
kemajemukan bangsa.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka 
dan multimakna.

(3) Pendidikan deselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan 
peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan 
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan 
berhitung bagi segenap warga masyarakat.

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat 
melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV



BAB IV
JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 6
(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling 

melengkapi dan memperkaya.
(2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
(3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan khusus.
(4) Jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan 

ayat (3) diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 7
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan 
menengah.

♦

Pasal 8
(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan 

pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/ atau pelengkap pendidikan 
formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan 
penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta 
pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, 
pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidiklan keaksaraan, 
pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain 
yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok 
belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim, serta satuan pendidikan 
yang sejenis

(5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal 
pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, 
mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/ atau melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi.

Pasal 9
(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk 

kegiatan belajar secara mandiri.
(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan 

formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional 
pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 10
Pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan formal dan nonformal atau informal, diatur lebih 
lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua



Bagian Kedua 
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 11
Pendidikan anak usia dini membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, 
pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan 
selanjutnya.

Pasal 12
(1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini 

melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/ atau informal.
(2) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
(1) Satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak- 

Kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat;
(2) Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari;

a. Kelompok A .
b. Kelompok B.

(3) Lama pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 2 (dua) 
sampai 4 (empat) tahun.

Pasal 14
(1) Satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk :

a. Kelompok Bermain (KB) atau bentuk lain yang sederajat;
b. Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat;
c. Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) atau bentuk lain yang sederajat.

(2) Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diikuti anak 
sejak lahir sampai anak usia 6 tahun.

(3) Lama pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan 
usia dan minat peserta didik.

Pasal 15
Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau 
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri.

Bagian Ketiga 
Pendidikan Dasar

Pasal 16
Pendidikan dasar bertujuan untuk :
a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik 

sesuai dengan potensi dan kemampuan peserta didik;
Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; 
Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai- 
nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana peserta didik bertempat tinggal, dari mana 
peserta didik berasal, dan peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri. 
Persiapan peserta didik untuk kehidupan yang bertanggung jawab;
Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan sosial, budaya, dan alam 
sekitarnya.

b.
c.

Pasal 17



Pasai 17
(1) PemeriDtah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan pendidikan dasar sesuai 

jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
(2) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasai 18
(1) Pemerintah Daerah rnenjamin terselenggaranya wajib belajar 9 { sembiian ) tahun tanpa 

memungut biaya.
(2) Satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal, terdiri atas :

a Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), atau bentuk lain sederajat;
b Sekolah Menengah F^ertama (Sh/lP), Sekolah

(SMPLB),
sederajat.

Sekolah Menengah Pertama Terbuka
\/lenengah Pertama Luar Biasa 
SMP Terbuka) atau bentuk lain

(3) Lama pendidikan dasar adalah ;
a, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). 6 (enam) tahun;
b. Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 

(SMPLB) atau bentuk lam sederajat 3 (tiga) tahun atau 2 (dua) tahun bagi peserta 
akseier asi.

Pasai 19
Satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan nonformal berupa pendidikan kesetaraan 
terdiri atas,
a. Program Paket A setara Sekolah Dasar (SD);
b. Program Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Pasai 20
(1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dasar 

layanan khusus dan/atau pendidikan dasar iayanan tambahan atau bantuan khusus bagi 
peserta didik yang mengalami hambatan sosial dan/atau ekonomi dan/atau daya serap 
rendah

(2) Dalami ha! Pemerintah Daerah tidak menyelenggarakan pendidikan dasar layanan khusus 
dan/atau pendidikan dasar iayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka 
Pemerintah Daerah wajib membiayai pendidikan peserta didik yang mengalami hambatan 
sosial dan/ atau ekonomi dan/ atau daya serap rendah untuk menyeiesaikan pendidikan 
dasarnya

(3) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan dasar layanan khusus dan/atau pendidikan dasar 
layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati

Bagian Keempat 
Pendidikan Menengah

Pasai 21
Pendidikan menengah bertujuan untuk ;
a. Meningkatkan pengetahuan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang 

yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan kesenian;

b. Meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam 
mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan aiam 
sekitarnya.

Pasai 22.....

10



'i ' %

Pasal 22
(1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan pendidikan menengah pada 

jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal.
(2) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai 

dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 23
(1) Satuan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal, terdiri atas :

a. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lain yang sederajat;
b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat;
c. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

(2) Lama pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 3 (tiga) tahun atau 2 (dua) 
tahun bagi peserta akselerasi.

Pasal 24
Satuan pendidikan menengah pada jalur pendidikan nonformal berupa pendidikan kesetaraan
Program Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA);

Pasal 25
(1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan menengah 

layanan khusus dan/atau pendidikan menengah layanan tambahan atau bantuan khusus 
bagi peserta didik yang mengalami hambatan sosial dan/atau ekonomi dan/atau memiliki 
daya serap rendah.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyelenggarakan pendidikan menengah layanan 
khusus dan/atau pendidikan menengah layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) maka Pemerintah Daerah wajib membantu biaya pendidikan peserta didik yang 
mengalami hambatan sosial dan/ atau ekonomi dan/ atau daya serap rendah untuk 
menyelesaikan pendidikan menengahnya.

(3) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai 
dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Kelima 
Pendidikan Keterampilan

Pasal 26
(1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan/ atau lembaga pendidikan yang telah diakui 

oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan 
keterampilan melalui jalur pendidikan nonformal dan atau informal.

(2) Pendidikan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai 
dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.

(3) Program pendidikan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
sesuai standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.

(4) Pendidikan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diselenggarakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 27
(1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui 

oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, dapat menyelenggarakan pendidikan 
kepemudaan dan olahraga melalui jalur pendidikan nonformal dan atau informal.

(2) Pendidikan kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V....
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BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 28
(1) Pemenntah Daerah atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah.
(2) Penyeienggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan 

menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bagian Kedua 
Perizinan Pendidikan

Pasal 29
(1) Setiap pendirian satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan atau 

penyelengaraan pendidikan nonformal serta pendidikan dasar dan menengah berbasis 
keunggulan lokal wajib memperoleh izin Bupati.

(2) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Kepala vSatunn Keria Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

(3) Persyaratan untuk mernperoien izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hasil 
studi kelayakan, rencana induk pengembangan sekolah, sumber peserta didik, tenaga 
pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum/program kegiatan belajar, sumber pembiayaan, 
sarana dan prasarana, serta penyelenggara sekolah.

Bagian Ketiga
Penambahan, Perubahan dan Penggabungan 

Pasal 30
(1) Penambahan. perubahan dan penggabungan satuan pendidikan dapat dilakukan oleh 

penyelenggara pendidikan setelah mendapat persetujuan Bupati.
(2) Persyaratan penambahan, perubahan satuan pendidikan atau program pendidikan 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perizinan.
(3) Persyaratan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku;
c. satuan pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
d. jarak antar satuan pendidikan yang digabungkan saling berdekatan.

Bagian Keempat 
Penghapusan atau Penutupan

Pasal 31
(1) Penghapusan atau penutupan satuan pendidikan, dilakukan setelah memenuhi 

persyaratan dan persetujuan dari Bupati .
(2) Persyaratan penghapusan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi
a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah;
b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

(3) Penghapusan



(3) Penghapusan atau penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat 
ditetapkan oleh satuan kerja terkait yang terkait di bidang pendidikan atas usulan

^ penyelenggara pendidikan dan atas hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai yang
^ dibentuk oleh Kepala Satuan kerja terkait.

(4) Penghapusan atau penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah dilakukan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

(5) Ketentuan pelaksanaan penghapusan atau penutupan satuan pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati.

Bagian Kelima 
Perubahan Status

Pasal 32
(1) Satuan pendidikan yang telah mampu dan layak untuk dikelola secara mandiri, dapat 

diusulkan untuk ditingkatkan statusnya oleh Pemerintah Daerah
(2) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Sekolah berbasis 

keunggulan lokal, Sekolah Potensial, Sekolah Berstandar Nasional (SSN), Sekolah 
Kategori Mandiri (SKM), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

(3) Ketentuan perubahan status satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan 
ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-uridangan yang berlaku.

BAB VI 
KURIKULUM 

Bagian Kesatu
Pendidikan Formal dan Informal 

Pasal 33
(1) Pemerintah Daerah melalui Satuan kerja yang membidangi pendidikan mengoordinasikan 

dan melakukan supervisi pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum pada 
jalur pendidikan formal dan informal berisikan kajian dan pelajaran umum, pokok, dan 
penunjang yang mengacu pada standar kompetensi.

(2) Pengembangan kurikulum pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan prinsip 
diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan karakteristik daerah 
dan peserta didik.

Pasal 34
Isi kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal:
a. mengacu pada standar nasional;
b. mengakomodasi karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik;
c. Muatan lokal berisi keanekaragaman potensi daerah dan sosial budaya daerah yang 

sesuai dengan lingkungan satuan pendidikan, antara lain: pertanian, peternakan, 
perikanan, industri, kerajinan, pariwisata.

Bagian kedua 
Pendidikan Nonformal

*
Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah dan satuan kerja yang membidangi pendidikan mengembangkan 
pedoman penyusunan kurikulum pada jalur nonformal yang ber sikan bentuk pendidikan 
yang terstuktur dan berjenjang antara lain pendidikan PAUD nonformal, Kejar Paket A, 
Paket B dan Paket C

(2) Pengembangan
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(2) Pengembangan satuan pendidikan nonformal yang berbentuk kursus-kursus dan lembaga 
pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan kecakapan hidup dan 
ketrampilan pelatihan kerja

(3) Isi kurikulum pendidikan kesetaraan nonformal :
a. Mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan yang berlaku
b. Mengakomodasi karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik

(4) lsi kurikulum PAUD nonformal :
a. Pembelajaran diarahkan pada pencapaian kompetensi sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan anak dibagi dalam kelompok umur.
b. Kurikulum pendidikan anak usia dini wajib memuat:

- pengembangan moral dan nilai agama;
- pengembangan fisik;
- pengembangan bahasa;
- pengembangan kognitif;
- pengembangan sosial emosional;
- pengembangan seni.

BAB VII
BAHASA PENGANTAR 

Pasal 36
(1) Bahasa pengantar dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah, wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
(2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan 

tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

(3) Bahasa lokal dapat dipergunakan sebagai 
kemampuan berbahasa lokal bagi peserta didik.

bahasa pengantar guna mendukung

BAB VIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 
Persyaratan

Pasal 37
(1) Pendidik harus memiliki standar kualifikasi akademik minimal, kompetensi, sertifikat 

pendidik, dan harus memenuhi persyaratan sebagai pendidik.
(2) Persyaratan sebagai pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berbudi pekerti luhur;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan.
e. Menjadi teladan bagi lingkungan pendidikan.

(3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui pendidikan 
tinggi program sarjana atau program diploma empat

(4) Kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 
melalui pendidikan profesi.

(5) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada jalur pendidikan formal dan 
nonformal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan 
menengah dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi dan ditetapkan oleh 
Pemerintah.

Pasal 38
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Pasal 38
(1) Tenaga kependidikan hams memiliki standar kualifikasi akademik, dan memenuhi 

persyaratan sebagai tenaga kependidikan.
(2) Persyaratan sebagai tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berbudi pekerti luhur;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan.

(3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serendah-rendahnya lulusan 
Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dan sesuai dengan bidang 
penugasannya.

Bagian Kedua 
Pengangkatan

Pasal 39
(1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, dilakukan oleh Bupati 
harus memperhatikan keseimbangan dan pemerataan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan 
pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan 
pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana 
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penugasan, Pemindahan, dan Sanksi

(1)

(2)

Pasal 40
Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati atas usulan Kepala 
Dinas dengan memperhatikan asas pemerataan dan kebutuhan.
Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan 
bersangkutan dan/atau oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 41
(1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai 

Pegawai Negeri yang dilaksanakan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas, dilakukan 
sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak yang bersangkutan memangku jabatannya.

(2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier dan tidak berakibat kepada kurangnya 
tingkat kesejahteraan.

(3) Dalam hal tertentu Bupati atas usul kepala dinas dapat memindahtugaskan pendidik dan 
tenaga kependidikan sebelum masa jabatan mencapai 4 tahun. dengan 
mempertimbangkan alas an kesehatan, promosi, pembinaan, pemierataan pegawai .

Pasal 42

15



9^

'it-
*

Pasal 42
Terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan dan/ atau 
peraturan perundangan-undangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan/ atau peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 43
Tata cara penugasan pemindahan, dan pemberhentian pendidik can tenaga kependidikan 
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dan 
Pasal 42 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat 
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 44
(1) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan meliputi 

kenaikan pangkat dan jabatan didasarkan pada prestasi kerja dan peningkatan disiplin.
(2) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

(3) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan.

Pasal 45
(1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati,
(2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pimpinan penyelenggara 
satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 46
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga 

kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang 
bermutu.

(2) Penyelenggara pendidikan wajib membina dan mengembangkan profesionalisme 
pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

(3) Pemerintah Daerah dapat membantu pembinaan dan pengemoangkan pendidikan dan 
tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kelima 
Kesejahteraan

Pasal 47
(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai pegawai negeri berhak memperoleh 
kesejahteraan berupa gaji, tunjangan, dan atau pensiun sesuai peraturan perundang- 
undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah yang berkedudukan bukan sebagai pegawai negeri, memperoleh 
kesejahteraan berupa gaji dan tunjangan didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat 
antara pimpinan satuan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan pendidik 
dan atau tenaga kependidikan bersangkutan.

(3) Pemerintah Daerah dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan 
yang berkedudukan bukan sebagai pegawai negeri.

Bagian Keenam
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Bagian Keenam 
Penghargaan

Pasal 48
(1) Penghargaan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan diberikan atas dasar 

prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Daerah dan atau lernbaga, berjasa terhadap 
negara, karya luar biasa dan atau meninggal dalam melaksanakan tugas.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Daerah 
dan atau penyelenggaraan berupa kenaikan pangkat, promosi jabatan, tanda jasa atau 
penghargaan lain.

(3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan 
dalam bentuk piagam, bintang, lencana, uang atau bentuk lain.

Bagian Ketujuh 
Ikatan Profesi

Pasal 49
(1) Pendidik dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah bersifat mandiri berkedudukan 

di Daerah.
(2) Ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan 

atau mengembangkan kemampuan, profesi, dan kesejahteraan pendidik.
(3) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan 
Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 50
(1) Untuk peningkatan mutu pendidikan, penyelenggaraan pendidikan baik Pemerintah 

Daerah maupun masyarakat dapat meminta warga negara asing yang memiliki ilmu 
pengetahuan dan/atau keahlian tertentu yang langka dan/atau sangat diperlukan sebagai 
pendidik.

(2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin 
dari Bupati.

Bagian Kesembilan 
Perlindungan Hukum

Pasal 51
(1) Perlindungan hukum diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan 

pendidikan formal, nonformal, dan informal.
(2) Perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), meliputi;
a. rasa aman baik dalam melaksanakan tugas mengajar maupun tugas lain yang 

berhubungan dengan tugas mengajar;
b. perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa baik 

karena alam maupun perbuatan manusia.
c. Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dapat merugikan 

pendidikan dan peserta didik.
(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.

BAB IX

17



■.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 

Pasal 52
(1) Setiap satuan pendidikan menyediakan sarana yang meliputi perabot, peralatan 

pendidikan, media pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, buku dan sumber 
belajar lainnya, bahan habis pakai, perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk 
menunjang proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan 
pendidikan.

(2) Setiap satuan pendidikan menyediakan prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang 
pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, 
ruang bengkel kerja, tempat beribadah dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk 
menunjang proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan 
pendidikan.

(3) Standar sarana dan prasana setiap satuan pendidikan mencakup kriteria minimum sesuai 
aturan yang berlaku.

BAB X
KERALA SEKOLAH 

Bagian Kesatu 
Persyaratan

Kepala Sekolah apabila memenuhi
Pasal 53

(1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai 
persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ; 
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

sehatjasmani dan rohani;
tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai ketentuan yang 
berlaku;
berbudi pekerti luhur;
memiliki kemampuan manajemen pendidikan;
aktif mengajar dan/ atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada 
sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat 
bertugas;
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) serendah-rendahnya memperoleh nilai 
amat baik pada unsur kesetiaan dan nilai baik untuk penilaian unsur lainnya dalam 2 
(dua) tahun terakhir.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

b.
c.

d.
e.
f.

g-

Bagian Kedua
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 

Pasal 54
(1) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 

menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten diangkat dan diberhentikan 
oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

(2) Jumlah Kuota calon Kepala Sekolah yang diusulkan Kepala Dinas kepada Bupati sesuai 
dengan jumlah kebutuhan ditambah sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah kuota dengan 
ketentuan jika tambahan sebanyak-banyaknya 50% hasilnya pecahan, maka harus 
dibulatkan ke bawah.

(3) Kepala Sekolah



(3) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan 
menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh 
pimpinan badan penyelenggara pendidikan bersangkutan sesuai dengan peraturan

4- perundang-undangan yang berlaku.
(4) Pemindahan Kepala Sekolah yang berkedudukan sebagai pegawai negeri yang 

dilaksanakan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas, dilakukan sekurang-kurangnya 4 
(empat) tahun.

(5) Dalam hal tertentu Bupati atas usul kepala dinas dapat memindahtugaskan Kepala 
Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum masa jabatan mencapai 4 tahun 
dengan mempertimbangkan alasan kesehatan, promosi, pembinaan, pemerataan 
pegawai.

Bagian Ketiga 
Pertanggungjawaban

Pasal 55
(1) Kepala Sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
membidangi Pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi 
wewenangnya.

(2) Kepala Sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, 
bertangungjawab kepada pimpinan badan penyelenggara pendidikan bersangkutan dan 
Komite Sekolah.

(3) Kepala Sekolah bertanggung jawab membuat dan menyampaikan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada Komite Sekolah.

Pasal 56
(1) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,

^ wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati melaiui Kepala Satuan Kerja
^ bidang pendidikan setiap akhir tahun anggaran.

(2) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib 
menyampaikan pertangungjawaban kepada 7pimpinan badan penyelenggara atau 
pengelola pendidikan bersangkutan setiap akhir tahun anggaran.

BAB XI
PERENCANAAN, EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu 
Perencanaan

Pasal 57
(1) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah wajib menyusun 

rencana Induk pengenbangan sekolah (RIPS).
(2) Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) disusun untuk kurun waktu 20 (dua 

puluh) tahun.

(3) Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) dijabarkan dalam Rencana 
Pengembangan Sekolah (RPS) yang mempunyai kurun waktu lima tahunan.

(4) Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) sekurang-kurangnya memuat visi, misi, 
tujuan, sasaran, program, kegiatan dan tolok ukur.

(5) Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) melibatkan seluruh 
stakeholders atas keberadaan satuan pendidikan .

(6) Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan.

Bagian Kedua....
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Bagian Kedua 
Evaluasi

^ Pasal 58
♦- (1) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan untuk memperoleh informasi

tentang proses pembelajaran dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan dan dalam 
rangka pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan satuan pendidikan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. Kegiatan dan kemajuan belajar;
b. Pelaksanaan kurikulum;
c. Pendidik dan tenaga kependidikan;
d. Satuan pendidikan;
e. Sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 59
(1) Evaluasi basil belajar peserta didik dilaksanakan oleh pendidik untuk memantau proses, 

kemajuan, dan perbaikan basil belajar peserta didik secara berkesinambungan sesuai 
dengan kebijakan sistim penilaian dalam pendidikan nasional.

(2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleb
I lembaga pelaksana, dan organisasi dan tata kerja lembaga mandiri sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60
(1) Pemerintab Daerab melakukan evaluasi penyelenggaraan dan pengelola pendidikan 

pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengab yang 
diselenggarakan oleb masyarakat, dan secara berkala, menyelurub, transparan, dan 
sistematis untuk mencapai standar pendidikan yang ditetapkan.

(2) Evaluasi penyelenggaraan dan pengelola pendidikan pada satuan pendidikan anak usia
-9- dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengab yang diselenggarakan oleb Pemerintab

Kabupaten dilakukan oleb tim evaluasi yang dibentuk oleb Bupati dilakukan secara 
berkala, menyelurub, transparan dan sistematis untuk mencapai standar pendidikan yang 
ditetapkan.

Bagian Ketiga 
Akreditasi

Pasal 61
(1) Tujuan dilakukan akreditasi untuk :

a. Memperoleb gambaran objektif atas kinerja yang dapat digunakan sebagai dasar 
pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan;

b. Menentukan tingkat pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
(2) Akreditasi dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, keunggulan 

mutu, profesionalisme, objektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 62
(1) Akreditasi pada satuan pendidikan dilakukan oleb Badan Akreditasi Sekolab sesuai 

dengan sistim akreditasi sekolab yang berlaku secara nasional.
(2) Anggota Badan Akreditasi Sekolab terdiri dari unsur pemerintab dan/atau Pemerintab 

Daerab dan masyarakat

^ Pasal 63
(1) Hasil akreditasi, yang dilakukan oleb Badan Akreditasi Sekolab dinyatakan dalam 

peringkat akreditasi satuan pendidikan yang bersangkutan.

(2) Peringkat
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(2) Peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
a. A (Amat baik);
b. B (Baik);

i c. C (Cukup).
^ (3) Bagi sekolah yang basil akreditasinya kurang dari C, dinyatakan tidak terakreditasi.

(4) Peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 4 (empat) 
tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya.

(5) Bagi sekolah yang tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan 
USBN, ujian sekolah dan ujian nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.

Bagian Keempat 
Sertifikasi

Pasal 64
(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan Sertifikat Kompetensi.
(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ 

atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh 
satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan 
kepada peserta didik dan warga masyaraka sebagai pengakuan terhadap kompetensi 
untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan 
oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur lebih lanjut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
RERAN SERTA MASYARAKAT 

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 65
(1) Reran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan 

perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, dunia usaha dan dunia industri, dan 
organisasi kemasyarakatan.

(2) Reran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber 
daya, fasilitator, penyelenggaraan, penilaian, pengawasan, dan/atau pengguna hasil 
pendidikan.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 66
(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan 

formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya 
untuk kepentingan masyarakat.
Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat.
Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari 
penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis dan 
sumber daya lain dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(2)
(3)

(4)

BAB XIII ...
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BAB XIII
HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu
Orang tua

Pasal 67
(1) Orang tua mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan 

pendidikan yang bermutu bagi anaknya.
(2) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh 

informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 68
(1) Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan menjamin 

keberlangsungan untuk memperoleh pendidikan bagi anak sesuai dengan 
kemampuannya.

(2) Orang tua berkewajiban untuk mengurus dan mendidik anaknya sesuai dengan 
kemampuan dan minat anaknya.

(3) Setiap orang tua berkewajiban untuk membiayai pendidikan bagi anaknya.

Bagian Kedua 
Peserta Didik

Pasal 69
(1) Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan 
tingkat kecerdasan serta kemampuannya.

(2) Peserta didik yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan 
berhak diusulkan untuk mendapatkan beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang 
dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

(4) Peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan berhak 
mendapatkan biaya pendidikan dari Pemerintah dan/ atau Pemenntah Daerah dan/ atau 
masyarakat atau sumber lain yang syah.

(5) Peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain 
yang setara.

(6) Peserta didik berhak memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya.
(7) Peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan 

tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan 
norma-norma dan kepatutan.

Pasal 70
(1) Peserta didik wajib menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan 

proses dan keberhasilan pendidikan.
(2) Peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta 

didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.

(3) Peserta didik wajib memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan 
keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

(4) Peserta didik wajib mematuhi jam wajib belajar

Bagian Ketiga
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Bagian Ketiga 
Warga Masyarakat

Pasal 71
(1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak dan kesempatan mernperoleh pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas.
(2) Warga masyarakat yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 

karena kelainan fisik, mental, emosional, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan 
dan bakat istimewa berhak untuk mernperoleh pelayanan pendidikan khusus.

(3) Warga masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam penguasaan, 
pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia.

(1)

(2)

(3)

Pasal 72 
berusia tujuh sampai lima belas tahun wajibSetiap warga masyarakat yang 

menyelesaikan pendidikan dasar.
Setiap warga masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya pendidikan 
untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
Setiap warga masyarakat berkewajiban melaksanakan ketentuan jam belajar di luar jam 
sekolah.

BAB XIV
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH 

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan Kabupaten 

Pasal 73
(1) Masyarakat berperanserta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi 

perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan 
dan komite sekolah/madrasah.

(2) Dewan Pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga 
independen berkedudukan di Kabupaten.

(3) Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten, berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua 
Komite Sekolah

Pasal 74
(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam 

pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah.
(2) Komite Sekolah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan 

mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, 
sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

(3) Komite Sekolah dapat terdiri atas satu satuan pendidikan atau beberapa satuan 
pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda 
jenjang berada pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh 
satu penyelenggara pendidikan.

(4) Pembentukan Komite Sekolah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.

BAB XV
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BAB XV
PENGADAAN BUKU TEKS 

Pasal 75
(1) Pengadaan buku teks pelajaran, buku panduan guru, buku pengayaan dan buku referensi 

untuk perpustakaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan wajib mendapat pertimbangan 
Komite Sekolah.

(2) Pengadaan buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada 
standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.

(3) Masa pakai buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 5 (lima) 
tahun.

(4) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat membantu pengadaan buku teks 
pelajaran kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah uang/subsidi.

(5) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pendidik untuk menulis bahan ajar 
pelengkap dalam rangka pengadaan buku teks.

BAB XVI 
PENGAWASAN

Pasal 76
(1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan masyarakat melakukan 

pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada satuan jenjang dan jenis pendidikan 
sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip obyektif, 
transparan dan akuntanbilitas publik.

BAB XVII
ANGGARAN PENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 77
menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah(1) Pendanaan pendidikan 

Daerah, dan masyarakat.
(2) Pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana 

ayat (1), harus dianggarkan dalam APBD pada setiap tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua 
Sumber Pendanaan

Pasal 78
(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan 

berkelanjutan.
(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat mengerahkan sumber daya yang 

ada dalam masyarakat guna menjamin kelangsungan pendidikan.
(3) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Sekolah (APBS) paling lambat 1(satu) bulan setelah penerimaan siswa baru 
(PSB).

(4) Sumber pendanaan
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(4) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat dan Bupati.

(5) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
setiap 6 (enam) bulan sekali, yang teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan 
Bupati.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan 

Pasal 79
(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan.
(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain gaji pendidik dan tenaga 

kependidikan serta biaya pendidikan kedinasan dialokasikan paling sedikit 20% (dua 
puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(3) Dana Pendidikan dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh masyarakat dan satuan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam bentuk 
hibah.

Bagian Keempat 
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 80
(1) Bupati memegang kekuasaan pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD.
(2) Bupati melimpahkan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan 
keuangan pendidikan.

(3) Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, Badan Hukum sebagai pengelola 
pendidikan memegang peranan pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan 
yang diselenggarakan.

(4) Setiap pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 
dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 
publik.

BAB XVIII
SATUAN PENDIDIKAN ASING

3

Pasal 81
(1) Satuan pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui keberadaannya, dapat 

menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Boyolali.
(2) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang 

diselenggarakan oleh satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), 
wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan yang dianut bagi peserta 
didik.

(3) Penyelenggara satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 
bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali 
dengan mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelola warga 
masyarakat.

BAB XIX
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BAB XIX
SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

.4. Pasal 82
(1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah.
(2) Daiam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan 

pada prinsip objektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.
(3) Peserta didik yang diterima pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), harus memenuhi persyaratan umum, administratif, dan teknis sesuai dengan satuan 
pendidikan.

(4) Penerimaan siswa baru pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah, dilaksanakan tanpa pemungutan biaya.

(5) Pemerintah Daerah dapat memberikan biaya pelaksanaan penerimaan peserta didik 
kapada satuan pendidikan dasar keagamaan dan pendidikan dasar yang diselenggarakan 
masyarakat.

(6) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan dari Kepala 
Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

(7) Jumlah penerimaan siswa baru disesuaikan dengan daya tampung dan jumlah maksimal 
siswa daiam 1 (satu) rombongan belajar, sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.

BAB XX 
KERJASAMA

Pasal 83
(1) Pemerintah Kabupaten dan/atau Masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan 

lembaga pendidikan daiam negeri dan/atau luar negeri, yang diatur dengan Keputusan 
Bersama daiam pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pendidikan.

(2) Satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan swasta daiam rangka 
meningkatkan mutu, relevansi, kompetensi dan pelayanan pendidikan.

(3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI 
SANKSI

Pasal 84
Setiap orang, organisasi, dan satuan pendidikan yang melanggar Peraturan Daerah ini 
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 85
Ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah diatur sebelum ditetapkannya 
Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
daiam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
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BAB XXlll

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 86
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknik 
peiaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkaiL

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal jull' 2O0g

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI

MAR NO W/^Rerfo^

Ditetapkan di Boyolal^ 
pada tanggal

BUPATI BOYOLALI,

ZCCB

u SRI MOELJANTO

Telan diteliti 
Bag Hk & HAM 

Setda
Tgl
••rf

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2008 NOMOR 7
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BAB xxm
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 86
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah mi, sepanjang mengenai teknik 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di BoyolaH
pada tanggal ^'uU 700^

BUPATI BOYOLALI,

SRI MOELJANTO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
kabupateKi boyolali

/

MARNO WA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2008 NOMOR 7
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PENDIDIKAN

PENJELASAN UMUM
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah dalam urusan pendidikan. 
dan oleh karennya menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk 

memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan 

pendidikan.

Pendidikan memiliki nilai dan arti bagi setiap manusa dan sebagai sarana 

pengembangan sumber daya manusia serta dapat menjamin kelangsungan hidup 

masa depan yang dapat melayani seluruh warga masyarakat tanpa membedakan status 

sosial, ekonomi dan sebagainya. Dengan pendidikan diharapkan mampu menjawab 

berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan era otonomi daerah dan tuntutan 

perubahan kehidupan baik lokal, regional, nasional maupun global, sehingga sistem 

pendidikan yang dilakukan harus tersusun secara sistematis, terencana, terarah, dan 

berkesinambungan dalam rangka untuk mewujudkan pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi dalam 

penyelenggaraan pendidikan.

PENJELASAN PASAL - PASAL 
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8....
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Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
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Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
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Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat(3)
Mengacu pada PP 59/tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan 
dan Permendiknas tentang Sarana dan Prasarana.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54 
Ayat (1)

Pemberhentian Kepala Sekolah dengan hormat karena alasan masa tugasnya 
berakhir dan/atau tidak lag! diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap 
melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan 
berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan 
konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan 
faktor psikologis yang bersangkutan, Kepala Dinas dapat mengusulkan 
penempatan bagi yang bersangkutan).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat(3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

31
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62 
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Masyarakat yang dimaksud dalam pasal ini adalah organisasi, dunia usaha dan 
dunia industri dan/atau tokoh pendidikan.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70....

32



I <.. * ^ 1

Pasal 70 
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

lu

Ayat (4)
Pengaturan jam wajib belajar dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan 
daya saing pendidikan.

- Jam wajib belajar peserta didik di sekolah sesuai dengan ketentuan pada 
jenjang dan jenis pendidikan. Jam wajib belajar di luar sekolah peserta 
didik adalah jam 19.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB)

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79 
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Pengalokasian dana pendidikan dilakukan secara bertahap sampai dengan 
minimal 20 %, sesuai kemampuan keuangan daerah)

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
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Pasal 81 
Ayat (1)

Yang dimaksud diakui keberadaannya adalah diakui di Negara yang 
bersangkutan maupun di Negara Indonesia.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 82 
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Proses penerimaan siswa baru, mulai dari pendaftaran, seleksi, analisa nilai, 
pengumuman, sampai anak tersebut diterima sebagai siswa baru pada 
jenjang pendidikan dasar, tidak dibebani biaya.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Sanksi dikenakan terhadap orang, organisasi, dan satuan pendidikan sesuai 
jenis pelanggaran yang dilakukan,
Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan jam wajib belajar sebagaimana 
dimaksud Pasal 70 ayat (4) dan 72 ayat (3) diatur sendiri oleh lingkungan warga 
masyarakat dalam lingkup RW atau RT sesuai kesepakatan warga dan 
Pemerintah setempat mengkoordinasikan pelaksanaannya.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR ..[05.
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