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Mengingat 

PERATURANDAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 0) TAHUN 2010 

TENTANG 

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAANPENOrDiKAN 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

a. 	 bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Provinsi, 
Kabupaten dan Kota berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan; 

b. 	 bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan mengacu pada 
sistem pendidikan nasional serta pembangunan nasional; 

c. 	 bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan 
masyarakat yang cerdas, berdisiplin, memiliki etos kerja yang tinggi dan 
terampil; 

d. 	 bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah, 
orang tua dan masyarakat serta dunia usaha; 

e. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, huruf c, dan hUruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi KalimantanTimur. 

1. 	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 

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

3. 	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, T ambahan 
Lembaran 'Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republlk Indonesia 
Nomor 12 T ahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. 	 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); 

5. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia T abun 2005 Nomor 41 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 
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6. 	 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 Nomar 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

7. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Keagamaan ( Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4769); 

9. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 8elajar 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomar 91, Tambahan 
Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4894); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenangserta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil 
Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5107): 

14. Keputusan Presiden Nomor 1171P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. 
Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd Sebagai 
Gubemur Kalimantan Timur dan Wakil Gubemur Kalimantan TImur Masa 
Jabatan Tahun 2008-2013; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan TImur Nomor 08 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tala Ke~a Dinas Daerah Provinsi Kalimantan TImur 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan TImur Tahun 2008 Nomor 08, 
Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

dan 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN 
PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. 	 Oaerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 

2. 	 Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Timur. 

3. 	 Bupati adalah Bupati se KalimantanTimur. 

4. 	 Walikota adaJah Walikota se Kalimantan Timur. 

5. 	 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan TImur. 

6. 	 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se Kalimantan TImur. 

7. 	 Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota se Kalimantan Tlmur. 

8. 	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur. 

9. 	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten dan Kota se Kalimantan TImur. 

10. 	Dinas Pendidikan Provrnsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. 

11. Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota se Kalimantan 
Timur. 

12. Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah provinsi, pemefintah kabupaten dan kota serta 
masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan. 

13. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang 
peduli pendidikan di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. 

14. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, 
komunitas sekolah serla tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 

15. Masyarakat adalah kelompok WNI (Warga Negara Indonesia) non pemerintah yang mempunyai 
perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 

16. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang atau organisasi yang memiliki 
kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan. 

17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong 
belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesua; dengan kekhususannya. 
serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. 

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

19. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang bertugas sebagai guru kelas, 
guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas 
satuan pendidikan. 

20. 	Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara 
pendidikan, untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada 
satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendinan dari Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah sertamelaksanakan tugas pokok sebagai Guru. 

21. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negen sipil yang 
sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Ke~a atau Kesepakatan Ke~a 
Bersama. 
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22. Pengawas satuan pendidikan adalah guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan 
pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas ke1ompok mata pelajaran, pengawas bimbingan dan 
konseling, atau pengawas sekolah luar biasa. 

23. Dunia Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta Daerah, Nasianal dan 
Asing serta bad an usaha lainnya yang beraperasi di dalam wilayah Provinsi Kalimantan TImur. 

24. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan patensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya. 

25. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang 
menyelenggarakan pendidikan padajalur pendidikan formal. 

26. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan be~enjang yang terdiri atas pendidikan 
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi: 

27. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal dan informal yang dapat 
dilaksanakan secara terstruktur dan be~enjang. 

28. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal dan nonformal yang dilakukan di 
dalam keluarga dan lingkungan. 

29. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut PAUO adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (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. 

30. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan PAUO pada jalur 
pendidikan fonnal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun 
sampai dengan 6 (enam) tahun. 

31. 	Raudhatul Athfal yang selankjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA 
adalah salah satu bentuk satuan PAUDpada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program 
pendidikan keagamaan Islam bagi anak-anak berusia em pat tahun sampai enam tahun . 

32. 	Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada 
jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program 
pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun. 

33. Kelompok Sennain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur 
pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi 
anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun. 

34. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk 
Sekolah Dasar (SO) dan Madrasah Ibtidajyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 

35. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SO adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 

36. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 
yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan 
dasar, di dalam binaan Menteri Agama. 

37, 	Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan 
pendidlkan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagaj 
lanjutan dari SO, MI, atau bentuk lain yang sederajat. 

38. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang 
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SO, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan 
Menteri Agama. 
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78. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk 
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. 

79. Biaya operas! satuan pendidikan adalah bagian dan dana pendidikan yang diperlukan untuk 
membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang 
sesuai standar nasional pendidikansecara teratur dan berkelanjutan. 

80. 	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. 

81. 	Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan 
knteria yang ditetapkan. 

82. 	Daerah Khusus adalah daerah yang terpeneil atau terbelakang, daerah dengan kondisl masyarakat 
adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, 
bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. 

BAB II 

TUJUAN 


Pasal2 

Penyelenggaraan pendidikan di daerah bertujuan untuk menghasilkan keluaran satuan pendidikan yang 
mampu: 
a. 	 Berperilaku anf dan bijaksana yang dilandasi oleh nllai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

b. 	 Menghargai kemajemukan agama, suku, bangsa, budaya dan status dalam kehidupan yang 
demokratis. 

c. 	 Menguasai, memanfaatkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu, teknologi dan seni. 

d. 	 Berperan serta dalam proses alih ilmu dan teknologi dalam memanfaatkan dan melestarikan 
sumberdaya alam yang tersedia. 

e. 	 8erdaya saing tinggi, berkepribadian bangsa, memiliki integritas sosial, dan mampu menjawab 
tantangan zaman. 

f. 	 Mendukung konsep dan strategi Pembangunan Kalimantan TImur. 

g. 	 8ersaing secara jujur, beke~asama dalam kebaikan, mandiri dan bertanggung jawab 

BAS III 

PEDOMAN 


Pasal3 

(1) 	 Penyelengggaraan Pendidikan di daerah berpedoman pada sistem pendidikan nasional yang 
melibatkan seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 
memberikan jaminan keberlangsungan proses pendidikan. 

(2) 	 Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya lokal, patensi dan keunggulan 
wilayah dengan memperhatikan kearifan lokal serta tetap berorientasi pada peningkatan daya saing 
global. 

Pasal4 

(1) 	 Penyelenggaraan pendidikan di daerah dilaksanakan dengan kaidah-kaidah keunggulan, 
pemerataan, keadilan, kemandirian, kebersamaan dan keterbukaan, serta menjaga integritas sosial 
yang Unggi. 

(2) Penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 
mendukung visi, misi dan program Pembangunan Kalimantan TImur. 



1 
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(3) 	 Hal-hal lain yang mengatur partisipasi dunia usaha dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur dan BupatiIWalikota. 

Bagian Ketiga 

Dana Partisipasi Peserta Didik 


Pasat 18 

(1) 	 Satuan pendidikan penyelenggara Wajib Belajar 12 tahun tidak diperkenankan memungut biaya yang 
bersifat wajib dan mengikat dengan dalih apapun kepada orang tua/waH peserta didik. 

(2) Orang tua atau waH peserta didik diberi kesempatan seluas-Iuasnya untuk berperan serta dalam 
penyelenggaraan pendidikan. 

(3) 	 Sentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapal berupa bantuan atau sumbangan dana, 
tenaga atau pemikiran kepada satuan pendidikan, secara sukarela dan tidak merupakan suatu 
keharusan. 

(4) 	 Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disalur1<an melalui Komile Sekolah dan 
dilapor1<an kepada Oinas Pendidikan dan masyarakat. 

BAS VIII 

SATUAN PENDIDIKAN 


Bagian Pertama 

Tata Cara dan Persyaratan Perizinan 


Satuan Pendidikan 


Pasal 19 


(1) 	 TK, RA, SO, SOLS, MI, SMP, SMPLS, MTs. SMA, SMALB, MA, SMK, MAK. atau bentuk Satuan 
Pendidikan lain yang sederajat dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten/Kota, atau masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) 	 Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) 	 Pendirian Sekolah Ungggulan Oaerah, Sekolah khusus. Sekolah terpadu akan diatur melalui Peraturan 
Gubemur dengan berpedoman kepada peraturan perundang~undangan. 

Bagian Kedua 

Registrasi Satuan Pendidikan 


Pasal 20 

(1) TK, RA, SD, SDLS, MI, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMALS, MA, SMK, MAK. atau bentuk Satuan 
Pendidikan lain yang sederajat yang berada di wilayah administrasi Provinsi Kalimantan TImur. harus 
terdaftar pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur serta Dinas Pendidikan Kabupaten dan 
Kota masing~masing. 

(2) 	 Satuan Pendidikan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Nomor 
Pokok Sekolah Nasional (NPSN). 

(3) 	 Satuan Pendidikan yang tidak memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) tidak diperkenankan 
beroperasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan TImur. 



f. 
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BABX 

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDlDIKAN 


Bagian Pertama 

Pendidik 


PasaJ23 


(1) Calon pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan formaJ yang diselenggarakan Pemenntah 
Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(2) 	 Pendidik pada mala pelajaran a9ama yang akan diangkat selain harus memenuhi persyaratan 
sebagaimana pada ayat (1), juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan. 

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidik pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan pendidik yang berstatus 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permmtaan penyelenggara 
pendidikanyang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada. 

(4) 	 Pengangkatan dan Penempatan Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus Pegawai 
Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh 
penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan . 

Bagian Kedua 

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 


Pasal24 


(1) 	 Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, berkewajiban menyediakan pendidik dan 
tenaga kependidikan secara memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ber1aku. 

(2) 	 Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan 
Standar Pendidik dan T enaga Kependidikan yang berlaku, dan hasil analisis kebutuhan serta 
perencanaan akan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan . 

(3) 	 Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, berkewajiban mengupayakan. pencapaian 
baku mutu kecakapan, peningkatan kesejahteraan, dan pembinaan profesi dan perlindungan kepada 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masing-masing. 

(4) 	 Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota berkewajiban mengupayakan pencapaian baku mutu 
kecakapan, peningkatan kesejahteraan, dan pembinaan profes;, dan perlindungan kepada tenaga 
pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah 
provinsi, kabupaten dan kota. 

(5) 	 Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dapat membantu menyediakan tenaga pendidik dan 
kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

(6) 	 Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota membantu mengupayakan pencapaian baku mutu 
kecakapan, peningkatan kesejahteraan, dan pembinaan pratesi dan perlindungan kepada tenaga 
pendidik dan tenaga kependidikan padasatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

(7) Kepala Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal, Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 
tidakdiperkenankan mengangkat guru honorer tanpa persetujuan Pemerintah Provinsi/KabupatenlKota 
sesuai kewenangannya, 
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(6) 	 Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat sekurangkurangnya 
terdapat : 
a. 	 kepala sekolah; 
b. 	 wakil kepala sekolah; 
c. 	 ketua bidang keahlian/kepala instalasilketua jurusan; 
d. 	 ketuaprogram keahlian/kepala bengkellkepala laboratorium; 
e. 	 guru program diklat; 
f. 	 guru bimbingan dan konseling/bimbingan karir/konselor; 
g. 	 kepaJa tata usaha; 
h. 	 pegawai tata usaha; 
i. 	 teknisi; 
j. 	 tenaga perpustakaan; 
k. 	 laboran; dan 
I. 	 dapat diadakan koordinator matapelajaran dan Kepala Asrama. 

(7) 	 Pemenuhan Kebutuhan Pendiillk dan T enaga Kependidikan pada lembaga pendidikan nonfonnal dan 
informal disesuaikan dengan kebutuhan. 

Bagian Keenam 

Larangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 


Pasal 29 


(1 ) Pendidik dan tenaga kependidikan. baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku teks 
pelajaran di satuan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

(2) 	 Pendidik dan tenaga kependidikan I baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual pakaian 
seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan bail< secara langsung maupun tidak 
langsung. 

(3) 	 Pendidik dan tenaga kependidikan, balk perseorangan maupun kolektif dilarang memberikan 
bimbingan belajar atau les kepada peserta didiknya dengan memungut biaya di sekolah. 

(4) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan segala 
bentuk pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku. 

(5) 	 Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dflarang melakukan segala 
sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas dan kredibilitas Ujian 
Nasional. 

Bagian Ketujuh 

Insentif, Penghargaan dan Perlindungan bagi Pendldik dan Tenaga Kependidikan 


PasaJ 30 


(1) 	 Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi dapat memberikan tambahan penghasilan 
berupa insentif kepada pendidik di Kalimantan Timur, baik pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi, Pemelintah Kabupaten/Kota, satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. 

(2) 	 Pemerintah Kabupaten memberikan insentif tambahan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang 
bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus di wilayah masing-masing. 

(3) 	 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan kepada pendidik dan 
tenaga kependidikan yang berprestasi atau berjasa di bidang pendidikan. 

(4) 	 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan perlindungan kepada pendidik 
dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya dari segala gangguan dan 
ancaman di dalam dan/atau di luar satuan pendidikan. 



47 




- 25 -


Sagian Ketiga 

Hak dan Kewajiban Masyarakat 


Pasal48 


(1) Masyarakat berhak: 

a. 	 Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan 
program wajib belajar 12 tahun; serta 

b. 	 Mendapat data dan inforrnasi tentang penyelen99araan program wajib belajar 12 tahun. 

(2) 	 Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun. 

(3) 	 Anggota masyarakat yang mempunyai anak atau keluarga di bawah pelWaliannya yang berusia wajib 
belajar 12 tahun, berkewajiban menyekolahkan anak atau keluarga di bawah pelWaliannya tersebut 
hingga jenjang sekolah menengah. 

Bagian Keempat 

Sanksi 


Pasal 49 

(1) 	 Setiap satuan pendidikan penyelenggara wajib belajar 12 tahun berkewajiban menerima peserta didik 
program wajib be/ajar dan lingkungan sekitamya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan 
pendidikan yang bersangkutan. 

(2) 	 Anggota masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (3) 
akan dikenakan sanksi. 

(3) 	Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sanksi administrasi pidana dan perdata. 

(4) 	 Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Gubemur Kalimantan TImur, dengan melibatkan unsur-unsur penegak hukum. 

(5) 	 Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota melalui unit satuan penertiban, secara periodik dapat 
melakukan pemantauan, pengawasan, razia dan pembinaan terhadap warga negara usia wajib belajar 
yang berada pada waktu dan tempat yang tidak sesuai dengan pelaksanaan program wajib belajar 12 
tahun di seluruh wilayah Provins! Kalimantan Timur. 

Bagian Kelima 

Evaluasi 


Pasal50 

(1) 	 Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program 
wajib belajar 12 tahun secara berkala. 

(2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. 	 Tingkat pencapaian program wajib belajar; 
b. 	 Pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar dan menengah; 
c. 	 Hasil belajar peserta didik; dan 
d. 	 Realisasi anggaran . 

(3) 	 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilapor1<an kepada Gubemur atau 
BupatilWalikota. 

(4) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubemur atau Bupati/ WaJikota 
melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai: 
a. 	 ketercapaian program wajib belajar; 
b. 	 kemajuan program wajib belajar; dan 
c. 	 hamhatan penyelenggaraan program wajib belajar. 

(5) 	 Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi 
mandin yang didirikan masyarakat. 
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Bagian Keenam 

Pengawasan 


Pasal51 

(1) 	 Pemerintah Provinsi. Pemerintah KabupatenlKota, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah 
melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun. 

(2) 	 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengarahan, bimbingan, dan fasilitasi 
penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun. 

(3) Dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan 
program wajib belajar 12 tahunsesuai kewenangan masing-masing 

BAB XVII 

PENDIDIKAN DI DAERAH KHUSUS 


Bagian Pertama 

Penetapan DaerahKhusus 


Pasal 52 

(1) Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat 
adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, 
bencana sosiaJ, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat. 

(2) 	 Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Kabupaten dan Kota menetapkan wilayah desa yang 
secara geografis dan keterjangkauan akses termasuk dalam kategori wilayah terpencil, terpencar dan 
atau terisolir. 

(3) WHayah desa yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Gubemur atas rekomendasi 
dan masukan dari BupatilWalikota. 

(4) Terhadap wilayah desa yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) memperoleh periakuan khusus dalam hal 
penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 

Bagian Kedua 

Bentuk Pertakuan Khusus 


Pasal53 

Bentuk-Bentuk perlakuan khusus yang diberikan adalah : 
a. 	 Kepada Peserta Didik dibebaskan dan seluruh biaya pendidikan baik biaya operasional maupun biaya 

personal pendidikan serta biaya akses memperoleh pendidikan. 
b. 	 Kepada Pendidik dan T enaga Kependidikan diberikan insentif berupa : 

1) Tambahan penghasilan yang sesuai dengan tingkat kemahalan. 
2) Tunjangan-tunjangan perumahan, transportasi dan komunikasi. 
3) Maslahat tambahan lainnya. 

c. 	 Penyelenggaraan Satuan Pendidikan menyesuaikan dengan kondisi spesipik kewilayahan dan dapat 
berupa : 
1) Sekolah satu atap SD/SMP/SMA; 
2) Sekolah Filial; 
3) Sekolah Kunjung; 
4) Sekolah Terapung; 
5) Sekolah Rumah; 
6) Dan bentuk-bentuk lain yang memungkinkan. 
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C. 	 Dalam Kondisi tertentu, untuk mempermudah akses mendapatkan layanan pendidikan bagi Peserta 
Didik di Daerah khusus, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat menyediakan 
fasilitas berupa Asrama atau Penampungan bagi Peserta Didik. 

Bagian Ketiga 

Pendataan, Monitoring dan Evaluasi 


PasaJ54 

(1) 	 Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota melakukan pendataan terhadap peserta 
didik, satuan pendidikan dan pendidik dan tenaga kependidikan di daerah khusus sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 59. 

(2) 	 Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota melakukan monitoring dan evaJuasi 
secara berkala temadap penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus. 

BAB XVIII 

PENDIDIKAN AGAMA DANKEAGAMAAN 


Bagian Pertama 

Pendidikan Agama 


Pasal 55 

(1) 	 Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak 
mendapatkan pendidikan agama yang sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang 
seagama. 

(2) 	 Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan a9ama, dan 
menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan 
a9ama yang dianut oleh peserta didik. 

(3) Satuan pendidikan wajib menambah muatan pendidikan agama minimal menjadi 4 (empat) jam 
pelajaran sesuai kebutuhan berupa tambahan materi, jam pelajaran dan kedalaman maten. 

(4) Pendidil< a9ama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan 
perundangan. 

(5) 	 Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakan pendidik pendidikan agama, maka Pemerintah 
dan atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan sesuai kebutuhan satuan pendidikan. 

(6) 	 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin terselenggaranya pendidikan agama 
sesuai peraturan perundangan. 

Bagian Kedua 

Pendidikan Keagamaan 


Pasal56 


(1) 	 Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 
memahami dan mengamalkan nilai-nila/ ajaran agamanya danatau menjadi ahli ilmu agama; 

(2) 	 Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non fonnal dan informal 
dalam bentuk diniyah, pesantren, pasraman,pabhana samanera, dan bentuk /ainnya yang sejenis yang 
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 

(3) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh 
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(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada 
pendidikan keagamaan. 

BABXJX 

PENDIDIKAN nNGGI 


Pasal57 


(1) 	 Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat membantu pengembangan pendidikan tinggi di 
wilayah Provinsi Kalimantan Timur. 

(2) 	 8antuan pengembangan yang dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. 	 Bantuan pengembangan Perguruan TInggi menjadl Perguruan Tinggi Kelas Duma (World Class 

University) pada Program Studi tertentu dan Perguruam Tinggi Penelitian (Research University), 
b. 	 8antuan peningkatan mutu manajemen pendidikan tinggi, 
c. 	 8antuan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, 
d. 	 Bantuan pengembangan penelitian yang searah dengan visi misi pembangunan Kalimantan TImur, 
e. 	 Bantuan beasiswa bag; peserta didik, 
f. 	 Bantuan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan pada perguruan tinggi yang 

mengembangkan program unggulan daerah. 

(3) 	 Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur harus 
memiliki izin operasional dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tin99i Departemen Pendidikan Nasional 
atau Departemen lainnya. 

(4) 	 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak mengakui keberadaan ijazah pendidikan tinggi yang 
dihasilkan oleh penyelenggaraan pendidikan tinggl yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Pemenntah. 

BABXX 

PENDANAAN PENDIDIKAN 


Bagian Pertama 

Lingkup Pendanaan Pendidikan 


Pasal58 


(1) 	 Lingkup pendanaan pendidikan meliputi: 
a. 	 Tanggung jawab pendanaan; 
b. 	 Sumber pendanaan pendidikan; 
c. 	 Pengelolaan dana pendidikan; dan 
d. 	 Pengalokasian dana pendidikan. 

(2) 	 Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. 	 Biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan; 
h. 	 Biaya pengelolaan pendidikan pada tingkat pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, 

dan pemerintah pusat; dan 
c. 	 Biaya pengelolaan pendidikan oleh masyarakat penyelenggara pendidikan. 

(3) 	 Pendanaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pribadi peserta didik. 

Bagian Kedua 

Tanggung Jawab Pendanaan 


PasaJ 59 


(1) Pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 



- 29 

(2) 	 Pemerintah daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya 
operasional pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal. 

(3) 	 Pemerintah Provlnsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan 
biaya operasional pada pendidikan menengah dalam rangka menjamin terselenggaranya program 
Wajib Belajar 12 Tahun. 

(4) 	 Pemerintah Provinsi dapat membantu pendanaan biaya investasi dan biaya operasional pada satuan 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang 
diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan kota serta masyarakat 

Bagian Ketiga 

Sumber Pendanaan Pendidikan 


Pasal 60 


(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarl<an prinsip keadilan, kecukupan, dan 
keberlanjutan. 

(2) 	 Sumber-sumber pendanaan pendidikan di Provins; Kalimantan Timur dapat berasal dari : 
a. 	 Sumber dana pendidikan dari Pemerintah Pusat yang berasal dan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). 
b. 	 Sumber dana pendidikan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berasal dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur. 
c. 	 Sumber dana pendidikan dari Pemerintah KabupatenIKota yang berasal dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. 
d. 	 Sumber dana pendidikan dari masyarakat berasal dan bantuan kelompok masyarakat atau 

perorangan, dunia usaha/industri, hibah baik dari dalam maupun luar negeri, pinjaman balk dari 
dalam maupun luar negen, dan sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) 	 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berl<ewajiban mengalakasikan sekurangkurangnya 20% (dua 
puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah untuk pembangunan sektor pendidikan. 

(4) 	 Pemenntah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menga!okasikan sekurang-kurangnya 20% 
(dua puluh persen) dari dana pendidikan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk 
pembangunan sektor pendidikan agama dan keagamaan. 

(5) Penggunaan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dengan dipnornaskan pada pembiayaan untuk peningkatan 
akses, mutu dan relevansi pendidikan di wilayah Kalimantan Timur, demi terwujudnya visi dan misi 
pembangunan pendidikan Kalimantan Timur. 

Bagian Keempat 

Bantuan Operasional Sekolah 


PasaJ 61 

(1) Pemerintah Kabupaten dan Kota memberikan biaya operasional sekolah mulai dari satuan pendidikan 
anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan saluan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh 
kabupaten/kota dan masyarakat di wilayahnya masing-masing. 

(2) 	 Pemerintah Kabupaten dan Kota memberikan biaya aperasional sekolah mulai dari satuan pendidikan 
anak usia dini, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh 
pemerintah provinsi di wilayahnya masing masing. 

(3) 	 Pemerintah Provinsi memberikan bantuan biaya aperasional sekolah pada jenjang satuan pendidikan 
menengah (SMAISMALBISMKlMA) yang djselenggarakan aleh pemerintah provinsi. kabupaten/kota 
dan masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. 
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(4) 	 Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan Biaya Operasional Sekolah mulai dan Satuan 
Pendidikan anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemenntah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota Serta 
masyarakat di wilayahnyamasing-masing. 

(5) 	Pemerlntah Provinsi memberikan biaya operasional pada Sekolah Bertaraf Intemasional (SBI) atau 
Rintisan SBI di Kalimantan Timur pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

(6) 	 Pemerintah Provinsi memberikan biaya operasional khusus pada Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal, 
dan Sekolah Standar Nasional di wilayah masing-masing pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah. 

(7) Bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diberikan ke sekolah. 
didasarkan pada jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan serta standar minimal biaya 
operasional non-personalia satuan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubemur, 
BupaU atau Walikota. 

(8) 	 Alokasi bantuan operasional yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan dalam APBD Provinsi dan atau APBD Kabupaten/Kota. 

(9) 	 Satuan Pendidikan Negen penenma dana Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi dan Pemertntah Kabupaten/Kota dilarang memungut biaya operasional sekolah dari ornngtua 
peserta didik. 

(10)Satuan Pendidikan swastapenerima dana Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah. Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilarang memungut biaya operasional sekolah dan orangtua 
pesertadidik, kecuali pungutan untuk biaya investasi dan gaji pendidik dan tenaga kependidikan . 

(11)Ketentuan tentang jumlah alokasi bantuan operasional, pelaksanaaan, monitoring, evaluasi dan 
pengawasan Bantuan Operasional Sekolah, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur dan 
BupatilWalikota. 

Baglan Kellma 

Dana Masyarakat 


Pasal 62 

(1) Peserta didik atau orang tua/wali peserta didik dapat memberikan sumbangan kepada satuan 
pendidikan secara sukarela dan tidak mengikat. 

(2) 	 Bagi Peserta Didik atau orang tua/waH peserta didik yang tidak memiliki kemampuan untuk 
memberikan sumbangan, tetap memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari satuan 
pendidikan. 

(3) 	 Dana pendidikan yang berasal dari sumbangan sukarela masyarakat atau bantuan pemerintah provinsi 
dan kabupaten/kota yang diterima oleh satuan pendidikan swasta pada jalur pendidikan fonnal dan 
nonfonnal yang sudah beroperasi merupakan penerimaan satuan pendidikan. 

(4) Dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorl<an secara langsung ke rekening 
satuan pendidikan. 

(5) 	 Dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) digunakan sesuai dengan 
anggaran tahunan satuan pendidikan dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh 
penyelenggara dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. 

Bagian Keenam 

Hibah 


PasaJ 63 

(1 ) Dana pendidikan yang diterima dari masyarnkat atau dunia usaha digunakan untuk biaya investasi 
danlatau biaya operasionai sesuai dengan perencanaan dan program kerja serta anggaran tahunan 
yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan. 
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(2) 	Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efisien, transparan dan 
akuntabel serta dipertanggungjawabkan oleh badan hukum penyelenggara pendidikan atau 
penyelenggara satuan pendidikan kepada pemberi dana sesuai peraturan perundang-undangan. 

(3) 	 Dunia usaha dan industri yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban mengalokasikan 
20% (dua puluh parsen) dari dana Corporate Social Respons;bifity (CSR) dalam bentuk Community 
Development perusahaan untuk pengembangan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur. 

(4) 	 Dana dan Dunia Usaha dan Industri yang mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dikelola oleh Yayasan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibentuk dan ditetapkan 
oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRO) Provinsi Kalimantan Timur. 

(5) Yayasan Peningkatan SDM Kalimantan TImur menyalurkan dana dari Sumber Dana sebagaimana 
yang dimaksud ayat (4) sepenuhnya digunakan untuk kegiatan Peningkatan SOM dengan Skala 
Priorttas Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik yang tidak mampu dan pemberian 
Beasiswa kepada pesertadidik yang berprestasi. 

BAS XXI 

SUMBERDAYA PENDIDIKAN 


Bagian Pertama 

Prasarana Pendidikan 


Pasal 64 

(1) 	 Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana pendidikan yang 
memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana untuk satuan pendidikan pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah umum dan kejuruan serta Sekolah Berbasis Keunggulan Lokar. 

(2) 	 Pemerintah Provinsi berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah yang berstatus RSBI atau SBI dan Pendidikan Luar Biasa di wilayah 
Kalimantan Timur. 

(3) 	 Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah dasar yang 
berstatus RSBI atau SBI yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 

(4) Pemerintah Provinsi dapat membanlu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pad a jenjang pendidikan menengah. 

(5) 	 Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menyediakan sarana dan 
prasarana pendidikan yang diperlukan secara memadai. 

(6) Pemerinlah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan pengadaan sarana dan 
prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

(7) 	Sarana dan prasaranapendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau 
bantuan yang diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat 
dimanfaatkan untuk keperluan lain yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan mutu 
layanan pendidikan. 

(8) 	 Standar samna dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ayat (2), ayat ayat (3). ayat (4). 
ayat (5) dan ayat (6) berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan. 

Bagian Kedua 

Fasilitas Sersama 


Pasal65 

(1) 	 Dalam upaya percepatan mengakses kemajuan i1mu pengetahuan dan teknologi. maka pemerintah 
provinsi, kabupaten dan kota berkewajiban menyediakan fasilitas bersama yang dapat digunakan oleh 
peserta didik secara bergiliran. 
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(2) 	 Fasilitas bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. 	 Perpustakaan Keliling; 
b. 	 Laboratorium Keliling; dan 
c. 	 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bersama. 

(3) 	 Fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bersama sebagalmana dimaksud pada ayat (2) butir c, 
bertempat di Ibukota Provinsi/KabupatenlKota sekurang-kurangnya terdiri atas: 
a. 	 Sebuah Taman Bermain; 
b. 	 Sebuah Perpustakaan; 
c. 	 Sebuah Laboratorium Bahasa; 
d. 	 Sebuah Laboratorium IPA; 
e. 	 Sebuah Laboratorium Komputer; 
f. 	 Sebuah 8engkel Kejuruan; 
g. 	 Beberapa ruang kelas; 

(4) 	 Bentuk dan tempat yang menyangkut fasilitas bersama di bidang pendidikan akan ditetapkan dengan 
keputusan Gubernur dan BupatilWalikota. 

(5) 	 Pengelolaan Fasilitas bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola oleh Dinas Pendidikan. 

(6) 	 Setiap peserta didik di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berhak memanfaatkan fasilitas bersama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara cuma-cuma dengan memperhatikan tata tertib yang 
berlaku. 

BAB XXII 

KERJASAMA PENDIDIKAN 


Pasal66 

(1) Pemerintah Provins!, Kabupaten dan Kota memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama 
saling menguntungkan dengan berbagai pihak, termasuk perguruan linggi dan satuan penyelenggara 
pendidikan luar sekolah, yang beroperasi di wllayah Provins! Kalimantan Timur sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) 	 Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama bidang 
pendidikan dengan pihak-pihak lain di luar Kalimantan TImur. 

BAB XXIII 

AKREDITASI 


Pasal67 

(1) 	 Akreditasi dilakukan untuk menentukan dan menjamin kelayakan program dan satuan pada jalur 
pendidikan formal dan non formal di seUap jenjang dan jenis pendidikan. 

(2) 	 Akreditasi temadap satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah I Madrasah 
(BAP-S/M). 

(3) 	 Akreditasi dilakukan alas dasar kriteria yang bersipat Obyektif. Transparan dan Akuntabel yang 
meliputi aspek: 
a. 	 Kurikulum !proses belajar mengajar; 
b. 	 Administrasi/manajemen sekolah; 
c. 	 Organisasi Ikelembagaan sekolah; 
d. 	 Sarana dan Prasarana; 
e. 	 Ketenagake~aan ; 
f. 	 Pembiayaan; 
g. 	 Peserta Didiklsiswa; 
h. 	 Peranserta Masyarakat; dan 
I. 	 Lingkungan/kultur Sekolah . 
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(4) 	 Satuan Pendidikan yang telah diakreditasi berhak mendapatkan sertifikat dari BAP-S/M sesuai dengan 
tingkat kelayakannya. 

(5) 	 Keanggotaan BAP - S/M terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 
a. 	 Dinas Pendidikan: 
b. 	 Dewan Pendidikan; 
c. 	 Organisasi Protesi; 
d. 	 Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS); 
e. 	 Pengawas; dan 
f. 	 Masyarakat. 

(6) 	 Susunan keanggotaan BAP-81M sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan 
Gubemur. 

(7) 	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata akreditasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang
undangan. 

BABXXIV 

SISl EM KaMPEllSI 


Bagian Pertama 

Kompetisi Siswa dan Guru 


Pasal 68 

(1) 	 Dalam upaya memacu kreativitas siswa dan guru, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tlmur secara 
berkala dan terencana menyelenggarakan berbagai lomba/kompetisi antar guru dan antar siswa yang 
berbasis keilmuan dan keterampilan seliap tahun. 

(2) 	 Penyelenggaraan lombalkompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
mengedepankan aspek-aspek objektivitas dan kebermaknaan. 

(3) 	 Untuk menjaga independensi dan kualitas penyelenggaraan lomba, maka penyelenggaraan lomba I 
kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dilakukan melaJui kemitraan dengan lembaga 
independen atau perguruan tinggi melalui tahapan seleksi dan kompetisi dari satuan pendidikan 
sampai dengan tingkat provinsi. 

Bagian Kedua 

Kompetisi Penelitian 


Pasal 69 

(1) 	 Pemerintah Provins; mengalokasikan dana untuk penelitian pendidikan yang dilaksanakan oleh guru 
dan dosen baik secara individu maupun kelompok. 

(2) 	 Penentuan penerima dana penelitian dilakukan dengan sistem kompetisi melalui seleksi proposal 
penelitian. 

(3) 	 Topik penelitian yang dikompebsikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan pendidikan di 
Provinsi Kalimantan Timur. 

(4) 	 Pelaksanaan kompetisi penelilian dilakukan oleh sebuah bm yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan 
Provinsi. 

(5) 	 Anggota tim sebagaimana dlmaksud pada ayat (4) terdiri atas tenaga ahli yang memiliki kualifikasi dan 
kompetensi yang sesuai. 

Bagian Ketiga 

Kompetisi Program 


Pasal70 

(1) Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana kompetisi program pendidikan yang diperuntukkan bagi 
semua jenjang dan jenis satuan pendidikan. 
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(2) Kompetisi program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kompetisi program-
program sebagai berikut : 
a. Program upaya peningkatan mutu peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 
b. Program upaya peningkatan mutu dan inovasi pembelajaran. 
c. Program upaya pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dan kreativitas siswa. 

(3) Pelaksanaan kompetisi program pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh sebuah Urn yang 
dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi. 

(4) 	 Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas tenaga ahli yang memiliki kualifikasi dan 
kompetensi yang sesuai. 

BAB XXV 
BEASISWA DAN STIMUlJ\N 

Pasal71 

(1) 	 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan untuk 
beasiswa dan stimulan kepada peserta didik yang berasal daTi Kalimantan Timur pada semua jenjang 
dan jenis satuan pendidikan. 

(2) 	 Beasiswa dan stimulan diberikan kepada peserta didik yang sedang menempuh pendidikan dasar dan 
menengah serta pendidikan tinggi dengan spesialisasi yang searah dengan visi dan misi 
pembangunan Kalimantan Timur. 

(3) 	 Beasiswa dan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi : 

a. 	 peserta didik yang berasal dan keluarga tidak mampu, 
b. 	 peserta didik yang cerdas atau berprestasi, 
c. 	 pesertadidik dengan spesialisasi khusus t 

d. 	 peserta didik yang kesulitan mengakses pendidikan, 
e. 	 peserta didik yang memiliki kemampuan khusus. 

(4) 	 Pemberian beasiswa dilakukan atas dasar pemerataan baik jenis pendidikan maupun tempat asal 
domisili penerima beasiswa. 

(5) Ketentuan lain yang menyangkut syarat penerima, besaran beasiswa dan stimulan, jumlah penerima 
dan hal-hal lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan GubemuT Kalimantan Timur, dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

BABXXVI 
PENGHARGAAN PENDIDIKAN 

Pasal72 

(1) 	 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan penghargaan pendidikan setiap tahun 
kepada berbagai pihak yang mempunyai prestasi atau jasa yang baik dalam memajukan pendidikan di 
daerah Kalimantan Timur. 

(2) 	 Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi masyarakat juga dapat memberikan penghargaan. 

(3) 	 Penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi beberapa 
kategori di antaranya: 

c. 	 Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik; 
d. 	 Sekolah Terbaik; 
e. 	 Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Terbaik; 
f. 	 Siswa Terbaik; 
g. 	 Tenaga Kependidikan; 
h. 	 Pengabdi Pendidikan; 
i. 	 Perusahaan (dalam memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan): 
j. 	 Organisasi kemasyarakatan; 
k. 	 Tokoh Masyarakat (dalam memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan). 



(4) 	 Kriteria penetapan penerima penghargaan dan penentuan penerima penghargaan ditetapkan dengan 
Keputusan Gubemur. 

BAB XXVII 

KETENTUAN PERALIHAN 


Pasal73 

(1) 	 Pemerintah Daerah diberikan kesempatan unluk mensosialisasikan dan mengadaptasikan 
pemberlakuan Peraturan ini selambat-lambatnya 1 tahun dan pembenakuan secara utuh 
dalam waktu selambat-Iambatnya 2 tahun sejak tanggal pengundangannya. 

(2) 	 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan daerah dan/atau 
peraturan/keputusan Gubemur/BupatilWaiikota yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XXVIII 

KETENTUAN PENUTUP 


Pasal74 

.	Pemerintah Provinsi mewajibkan kepada Kabupaten/Kota untuk membuat dan melaksanakan Peraturan -
Daerah terltang penyelenggaraan Pendidikan di wilayah KabupateniKota dengan berdasar pada Peraturan 
Daerah ini. . 

Pasal75 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah in! i1an,"''''n 


menempatkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 
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