PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN i?AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang

a.

bahwa dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi dibidang

pendidikan,

pemerintah

daerah

berwenang

dalam

penyelenggaraan pendidikan;
b.

bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan
menurut norma-norma kependidikan, mengacu pada sistem

pendidikan

nasional

dan

berpedoman

pada

program

pembangunan nasional;

c.

bahwa

penyelenggaraan

pendidikan

mewujudkan masyarakat belajar;
d.

Mengingat

1.

diarahkan

untuk

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam humf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

Undang-Undsmg Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Wilayah
Daerah-daerah
pngkat I Ball, M
Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara
Timur
^mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122

ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);'

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok?^hnn
Republik
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
NegaraIndonesia
Republik

hidonesia Nomor 3890);
3.

Und^g-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
T^bahan Lemb^an Negara Republik Indonesia Nomor 4132)
TahurT^M® f diubah dengan Undang-Undang Nomor 28
(Lemb^an Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112

Uor.i.NoZ,

4.

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

5.

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);

6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437} sebag£dmana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

9.

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);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik

Indonesia

Tahun

1988

Nomor

10,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1990 tentang

Pendidikan Pra-Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3411);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

1990 tentang

Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3412);

13. Peraturan Pemerintali Nomor 29 Tahun

1990 tentang

Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3413);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3414):

15. Pera™ Pemenntah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
fqqr
N " 68, Tambahan Lembaran
Republik Negara
IndonesiaRepublik
Tahun
1992 Nomor
Indonesia Nomor 3484):

huuuk

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran
serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran

Neg^a Repubhk Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

17. Peraturan Peinerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
2nns"MNomor 41, Tambahan Lembaran
Republik
Tahun 2005
Negara Indonesia
Republik
Indonesia Nomor 4496);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waiib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

4863)1'^

Lembaran Negara Republik Indonesia

19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
T«r
Negara Republik
Tahun 9m«
2008 Nomor 91, (Lembaran
Tambahan Lembaran
Negara Indonesif
Republik
Indonesia Nomor 4864);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lemb^an Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194
lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);'
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentans
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Neg^a Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51031
se agaim^a telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 66 T^un 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pcmermtah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
N, """"T
Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5157); Tambahan Lembaran

t'lnrnnf" Standar Pendidikan
Nomor 19Oleh
TahunSatuan
2007
tent^g
PengelolaanNasional
Pendidikan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM
MEMUTUSKAN :

tentang SISTEM PENYELENGGARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
2. Bupati adalah Bupati Karangasem.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Karangasem.
5.

Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Karangasem sebagai
lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur tokoh agama, dunia
industri, dunia usaha dan pakar pendidikan.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya sebagai bekal hidup di masa sekarang dan
yang akan datang.
7.

Visi pendidikan adalah wawasan ke depan tentang ciri-ciri ideal manusia
yang didambakan sebagai hasil bimbingan, pembelajaran dan atau pelatihan.

8. Misi pendidikan adalah seperangkat tindakan yang dilakukan untuk
mewujudkan visi pendidikan.
9. Tujuan pendidikan adalah paparan lebih rinci dari visi dan misi pendidikan
yang berisi ciri-ciri kualitatif keluaran pendidikan yang diharapkan menurut
jenis, jenjang kekhususannya.

10. Sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saUng
terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

ll.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Satuan pendidikan adalah lembaga pelaksana kegiatan bimbingan,
pembelajaran dan pelatihan yang terdiri dari lembaga pendidikan sekolah
dan lembaga pendidikan luar sekolah.

13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan
yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau
bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan
Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar
yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA),

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK),
atau bentuk lain yang sederajat.

^0. Pendidikan luar sekolah adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan di

luar jalur pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan

beijenjang dalam bentuk lembaga kursus; lembaga pelatihan; kelompok
belajar paket A, B, C; pusat kegiatan belajar masyaralcat, dan yang

sejenisnya.

16. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki
tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan
fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan
bakat islimewa.

17. Pendidikan jarak jauh adalah jenis pendidikan yang memberikan layanan
pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti
pendidikan secara tatap muka atau reguler yang didukung oleh sarana dan
layanan bel^ijar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai
dengan standar nasional pendidikan.

18. Pendidikan asing adalah satuan pendidikan yang didirikan dan diseleng
garakan oleh pihak asing yang berkedudukan di wilayah dan tanah milik
Kabupaten Karangasem.

19. Supervisor pendidikan adalah tenaga fungsional yang bertugas sebagai
pengendali mutu pendidikan.

20. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari

unsur-unsur tokoh agama, dunia industri, dunia usaha dan pakar
pendidikan di satuan pendidikan.

21.Kurikulum Nasional adalah rencana, strategi, program, pengalaman belajar
dan bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara

nasionfcil.

22. Kurikulum Lokal adalah rencana, strategi, program, pengalaman belajar dan
bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus
masyarakat Kabupaten Karangasem.

23. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolak ukur kinerja sistematik
pendidikan yang mencakup masukan, proses, keluaran, dan manfaat
pendidikan.

24. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasaha, yang selanjutnya disingkat
BAP-S/M adalah lembaga independen yang bertugas melakukan penilaian
kinerja satuan pendidikan/persekolahan atas permintaan
pendidikan/ perseko Uihan yang bersangkutan di Tingkat Provinsi.

satuan

25. Unit Pelaksana Akreditasi, yang selanjutnya disingkat UPA adalah lembaga
independen yang bertugas melakukan penilaian kinerja satuan
pendidikan/persekolahan atas permintaan satuan pendidikan/ perseko
lahan yang bersangkutan di Tingkat Kabupaten.

26. Peserta didik warga kabupaten adalah siswa dan atau warga belajar yang
resmi menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem.

27. Peserta didik warga kabupaten sementara adalah siswa dan atau warga
belajar yang hanya ketika menempuh pendidikan, bertempat tinggal di

Kabupaten Karangasem.

2S. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan
dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

29. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang
mempunyai perhatian dan peranan di bidang pendidikan.

30. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang mempunyai perhatian dan peranan
di bidang pendidikan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Visi
Pasal 2

Visi pendidikan Kabupaten Karangasem adalah "Terwujudnya Masyarakat
Karangasem yang Cerdas, Terampil dan Berbudaya".
w

Bagian Kedua
Misi
Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karangasem bermisi untuk :

1. Misi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi :
optimalisasi pelay^an, pendayagunaan aparatur, pendayagunaan organisasi
dan sistem, fasilitasi antar stakeholder, demokratisasi dan pelaksanaan
peraturan

perundangan

negara dalam lingkup wilayah Kabupaten

Karangasem

2. Misi penyelenggaraan pembangunan yang meliputi : pendayagunaan potensi,
pemberdayaan masyarakat, peningkatan dan pemerataan pembangunan
dalam segala bidang, menjaga kelestarian lingkungan baik lingkungan fisik
maupun non fisik.

3. Misi sosial kemasyarakatan yang meliputi : mengentaskan kemiskinan.
w

meningkatkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan masyarakat
menjalin kemitraan strategis dengan stakeholder, menjaga keamanan daii
ketertiban sosial, pelestarian nilai-nilai budaya Bali dan agama khususnva

Agama Hindu.

Bagian Ketiga

Tujuan Penyelenggaraan
Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karangasem bertujuan:

1. Tersedianya peserta didik yang mandiri dan mampu berkompetisi di pasar an
2. Tersedianya peserta didik yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan
Duaaya;

J., Bericembangnya pembelajaran berbasiskan budaya lokal yang meliputi

pembmaan seni budaya, kepurbakalaan, pelestarian cagar alam dan budava

daerah;

4. Tertampungnya anak usia sekolah pada jenjang, jalur dan jenis pendidikan;

^

o. Terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan;

6. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendidikan;
7. Pemutakhiran data dan informasi pendidikan;

8. Peningkatan pemahaman tentang pembelajaran berperspektifjender;

9. Pembudayaan pengambilan keputusan yang demoliratis;

10.Terciptanya kerja-kemitraan dengan Dunia usaha/industri (Dudi);

1l.Pemanfaatan sumber belajar di masyarakat;

12.Peningkatan pemahaman Undang-Undang Perlindungan Hak Anak;
13.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK WARGA KABUPATEN,
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH
Bagian Kesatu

Kewajiban dan Hak Warga Kabupaten
Pasal 5

(1) Setiap warga kabupaten yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun
wajib mengikuti pendidikan dasar.

(2) Setiap warga kabupaten mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu.

(3) Warga kabupaten yang memihki kelainan fisik, emosional, mental
mtelektuai, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

(4) Warga kabupaten yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa
berhak memperoleh pendidikan khusus.

(5) Setiap warga kabupaten berhak mendapat kesempatan meningkatkan
pendidikan sepanjang hayat.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Orang Tua
Pasal6

(1} Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan
dasar kepada anaknya.

(2) Orang tua dan anak usia wajib belajar, berkewajiban ikut bertanggunejawab

k^^uh^^^

pembelajaran di satuan pendidikan sesuai dengan

(3) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berhak berperan serta dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

(4) Or^gtua berhak berperan serta dalam memiUh satuan pendidikan dan
memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak Masyarakat
Pasal 7

(1) Masy^akat berkewajiban memberikan dukungan sumber dava dalam
penyelenggaraan pendidikan.

^

(2) Masyarakat berkewajiban mendorong terwujudnya masyarakat belajar.
(3) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah
Pasal 8

kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan
w

3™yrg'btrjfr"
(2) Pemenntah kabupaten menjamin terlaksananya Masyarakat belajar.
(3) Pemenntah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga kabupaten
tanpa disknmmasi dan memperhatian prinsip-prinsip kesetaraan jender.

(4) Pemerintah kabupaten wajib menjamin tersedianya dana guna

kebutuhan tenaga guru baik dalam jumlah ienis
dan kuaJifikasi akademik maupun
kompetensi.
'
w"

w

kabupaten berkewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan
formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) denean
usaha menmgkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan tenlga

peSk^'

sarana'asS
BAB IV

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

pendidikan formal, nonformal, dan informal vane
apat sahng melengkapi dan memperkaya.

"

peiwfid^
terdiri
&sssar, dan
pendidikanformal
menengah.

atas taman kanak-kanak, pendidikan

pendidikan umum, kejuruan, vokasional,

alcaaemik, profesi , keagamaan dan pendidikan khusus.

(4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan denean
sistem terbuka (tidak membedakan suku, ras, agama, status sosial dan status
ekonomi)) melalui tatap muka dan/atau melalui jarakjauh.
pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau masyarakat.
Bagian Kedua
Pendidikan Formal
Pasal 10

'''

kan^ merupakan bagain dari pada pendidikan usia dini yang

dtr™

""

S5:Smtr„g5r"^"
W

(3) Pendidikan das^ bebentuk Sekolah Dasar (SD ) dan Madrasah Ibtidaiyah

(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP)
dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
(4) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar terdiri atas
pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

berbentuk Sekolah Menengah Umum (SMU), Madrasah
? ubentuk lain yang
Kejuruan
(SMK), dan Madrasah Aliyah
Kejuruan (MAK), atau
sederajat.

Bagian Ketiga
Pendidikan Non-formal
Pasal 11
W

(1) Pendidik^ non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang
memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti

pen^bah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendScung

penaidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik
engan penekanan pada pen^asaan pengetahuan dan keterampilan
ungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian yang profesional.

(3) Pendidikan non formal meliputi pendidikan mental kerohanian, kecakapan
k'
dini. pendidikan
pendidikan
pemberdayaan
perempuan,"sia
pendidikan
keaksaraan,kepemudaan.
pendidikan keterampilan
kesetaraan, peserta
serta pendidikan
lain yang
ditujukan untuk1 mengembangkan kemampuan
didik.

10

m Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus; lembaga
pelatihan; kelompok belajar paket A, B dan C, pusat kegiatan belajar
masyarakat; dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.

(5) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program
pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga
yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu
pada standar nasional pendidikan.

(6) Pemerintah kabupaten berkewajiban untuk memfasilitasi penye lenggaraan
pendidikan non formal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berusaha
meningkatkan mutu lulusannya.

Bagian Keempat
Pendidikan Informal
Pasal 12

(1) Pendidikan informal kegiatannya dilakukan oleh peserta didik bersama
dengan keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar mandiri.

(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan
w

pendidikan formal atau non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai
dengan standar nasional pendidikan.

(3) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan dorongan dan motivasi serta

bantuan fasilitas yang diperlukan bagi warga masyarakat yang memang
hanya dengan pendidikan informal mereka dapat memenuhi tuntutan wajib
belajar.

(4) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.
(5) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan
dasar

(6) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan
formal, non formal, dan atau informal

(7) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman

Kanak—kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau berbentuk lain yang sederajad.
(8) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur non formal berbentuk Kelompok
Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajad.
(9) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur informal berbentuk pendidikan
keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan

Bagian Kelima

Pendidikan Keagamaan
Pasal 13

(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok
masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

n

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi
anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran
agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
W'

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal,
nonformal, dan informal.

(4) Pemerintah kabupaten wajib mengawasi dan membantu peningkatan kualitas
proses maupun hasil pendidikan keagamaan yang ada diwilayahnya.

Bagian Keenam

Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Pasal 14

(1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki
tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,
^

emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat
istimewa.

(2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di

^

daerah terpencil, atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau

mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi
ekonomi.

(3) Pemerintah kabupaten wajib mengusahakan pengembangan dan peningkatan
kualitas pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang ada
diwilayahnya, serta merintis adanya pendidikan khusus untuk peserta didik
yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.

(4) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan insentif bagi guru-guru yang
bertugas di daerah khusus.

(5) Besarnya insentif daerah khusus disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah kabupaten

^

(6) Ketentuan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

W

Bagian Ketujuh
Pendidikan Jarak Jauh
Pasal 15

(1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang dan
jenis pendidikan.

(2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada
kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap
muka atau reguler.

(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modul dan
cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem
penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional
pendidikan.

f4] Pemenntah kabupaten wajib memonitor, mengawasi serta membantu usaha
peningkatan

mutu pelaksaiiaan

pendidikan jarak

jauh vane ada

diwilayahnya.

^

®

BAB V

WAJIB BELAJAR
Pasal 16

(1) Program wajib belajar adalah pendidikan minimal yang harus diikuti oleh
warga kabupaten atas tanggung jawab pemerintah kabupaten.

(2) Wajib bel^ar berfungsi memberikan pelayanan pendidikan minimal yang
bermutu bagi warga kabupaten agar memiliki kemampuan dasar yang
mehputi penget^uan, keterampiian dan sikap untuk hidup bermasyarakat
berbangsa, dan bernegara.

'

Pasal 17

W

(1) Setiap w^ga kabupaten berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (Uma
lulus
^ mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar sampai
(2) Setiap warga kabupaten yang berusia lebih 15 (lima belas) tahun yang belum
lulus program wajib belajar dapat menyelesaikan pendidikannya di luar

tanggungan pemerintah.

(3) Setiap warga kabupaten usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan
program wajib belajar yang bermutu.

Pasal 18

(1) Orang tua/wali peserta didik berkewajiban memberikan pendidikan dasar
kepada an^ya yang berusia 7(tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas)

bd^^ ^
W

satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib

(2) Orang tua/wali pserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak
memihh satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar
sesuai ketentuan yang berlaku.

memperoleh laporan kemajuan

pendidikan anaknya yang mengikuti program wajib belajar.
Pasal 19

(1) Wajib belajw diselenggarakan secara demokratis. berkeadilan, dan tidak
isknmmatif serta mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan jender
dengM menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural
dan kemajemukan masyarakat.

SD khusus, SD terpadu, Paket A
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(3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh
pemenntah dan masyarakat.

^

Pasal 20

'''

pelayanan program wajib belajar
pendidikan wajib menerima peserta didik pengikut program wajib

belajar dari Imgkungan sekitarnya tanpa diskriminasi dan memperhatikan

p msip-prmsip kesetaraan jender sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Satuan pendidikan bertanggung jawab menjaga keberlangsunean
pelaksanaan program wajib belajar.

">-Mciiigbungan

pendidikan berhak memperoleh bantuan sumberdaya manusia, dana

prasarana dan sarana dari pemerintah.

^

'

Pasal 21

^

keberhasilan penuntasan program

(2) Pemenntah kabupaten wajib menyediakan prasarana-sarana, pendidik dan

tenaga kependidikan serta bantuan tetaiis lainnya untur teperluS!

penyelenggaraan program wajib belajar.

(3) Pen^lolaan wajib belajar mencakup: perencanaan, pengorganisasisan

faZb b^pTtl.

Pe-^antauan dan evaluasi, menjadi tanggung

bXj^^"'^ kabupaten wajib menjamin pendanaan penyelenggaraan wajib
(5) Dana penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar bersumber dari

(7) PendanaM wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan
berdasarkan pnnsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.

bel^jw"'^ kabupaten melaksanakan pengawasan pelaksanaan wajib
(9) Pemerintah kabupaten berhak mengarahkan, membimbing. membantu

erta menentukan pentahapan penuntasan program wajib belajar.
(10) Pemenntah kabupaten berhak merencanakan pentahapan penuntasan
belajar sesuai kondisi dan potensi kabupaten. dengan

