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                                             ABSTRAK 

 

TRI OLIVIA TANDI ANGIN.2022.SKRIPSI.Analisis Kinerja 
Keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dibimbing oleh Dr. 

Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE., MM dan Indah Syamsuddin, SE., M.Ak. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 

Objek penelitian adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 

Metode yang digunakan yaitu Analisis Deskriptif Kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Penelitian 

Pustaka (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Reseacrh). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diukur melalui rasio efektivitas, 

rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Dimana dalam rasio 

tersebut terdapat realisasi dan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 

2020 – 2021. Dan terdapat adanya ketidaksesuaian pada realisasi dan anggaran 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020-2021 
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FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS AT THE SOUTH SULAWESI 

PROVINCIAL EDUCATION OFFICE 

by : 

 

TRI OLIVIA TANDI ANGIN 

 

Prodi Accounting Faculty of Economics and 

Business   University Bosowa 

ABSTRACT 

 

TRI OLIVIA TANDI ANGIN.2022.SKRIPSI.Financial Performance Analysis at 

the South Sulawesi Provincial Education Office was guided by Dr. Hj. 

Herminawaty Abu Bakar, SE., MM and Indah Syamsuddin, SE., M.Ak. 

The purpose of this study was to determine the financial performance of the South 

Sulawesi Provincial Education Office. 

The object of research is the South Sulawesi Provincial Education Office. The 

method used is Quantitative Descriptive Analysis. The data collection technique 

in this study is by using Library Research and Field Research (Field Reseacrh). 

The results of this study show that financial performance at the South Sulawesi 

Provincial Education Office can be measured through effectiveness ratios, 

efficiency ratios, harmony ratios, and growth ratios. Where in this ratio there is 

the realization and budget of Regional Original Income (PAD) for 2020 - 2021. 

And there are discrepancies in the realization and budget of regional original 

revenues (PAD) for 2020-2021.. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi dan keterbukaan telah mengubah wajah dunia dalam 

berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Mengalirnya informasi dan beragam 

sumber daya secara regional dalam suatu negara telah membawa berbagai 

perubahan yang dinamis dimana belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. 

Untuk dapat tetap bertahan menjadi bagian dari kehidupan Bangsa Indonesia, 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memacu diri untuk meningkatkan 

daya saingnya, agar mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, sanggup 

pula menjadi komunitas terbaik yang diperhitungkan keberadaannya dalam 

peraturan nasional dan pergaulan dunia, salah satunya melalui perkembangan 

teknologi dalam penganalisis laporan keuangan. 

Perkembangan teknologi yang terus meningkat dengan pesat 

menyebabkan semakin diperlukannya keahlian dalam menganalisis laporan 

keuangan. Dengan penganalisis laporan keuangan akan membantu pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam memilih dan mengevaluasi informasi dan hanya 

berfokus dengan informasi tersebut. Kegiatan analisis laporan keuangan 

merupakan salah satu media untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, 

baik, akurat, dan dijadikan sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan. 

Analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil 
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yang telah dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang akan 

ditetapkan. 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi sehubungan dengan 

posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan merupakan 

komponen yang utama sebagai tolak ukur kinerja suatu perusahaan, hal itu dapat 

terlihat dari laporan keuangannya. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan 

dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: dari sisi internal perusahaan dengan melihat 

laporan keuangannya dan dari sisi eksternal perusahaan dapat dilihat dari nilai 

perusahaan dengan cara menghitung kinerja keuangan perusahaan tersebut. Setiap 

perusahaan ataupun organisasi pasti menginginkan tujuannya tercapai secara 

efektif dan efisien. 

Dalam menganalisis kinerja keuangan, sering kita menggunakan analisis 

rasio keuangan sebagai indikator penilaian dan banyak diterapkan oleh para 

analisis di pasar modal untuk memprediksikan keuntungan atau kinerja 

perusahaan. Dengan menggunakan metode analisis rasio-rasio keuangan itu pula, 

kita dapat mengetahui dan mendapati adanya kenaikan atau penurunan kinerja 

keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Anggaran dilaksanakan pada 

periode satu tahun kedepan yang tentunya mengacu kepada anggaran dan realisasi 

yang dicapai pada tahun sebelumnya yang dipergunakan sebagai tolak ukur 

pembuatan anggaran berikutnya.  

Hasil penelitian Anhiantoko, Hony (2013) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diwakili oleh Analisis Varians untuk 

pendapatan dan belanja menunjukkan hasil bahwa kinerja pendapatan belum baik 
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sedangkan untuk kinerja belanja cukup baik. Tujuan dari laporan pemerintah 

daerah yakni menerangkan data yang berguna pada saat mengambil keputusan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah dan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban keuangan daerahnya agar dinilai apakah berhasil 

menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Perihal ini bertujuan untuk melihat 

sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan. 

Tabel 1.1 Laporan Perkembangan Kegiatan APBD Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan 
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Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran 

melalui APBD pokok tahun 2020 dengan 12 program. Alokasi anggaran tersebut  

setelah dibahas bersama dengan BPKD dan DPRD Provinsi, maka anggaran 

APBD pokok tahun 2020 untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

ditetapkan sebesar Rp. 2.693.976.852.389,60. Dalam implementasi pencapaian 

kinerja dengan kebijakan penganggaran melalui APBD-Perubahan, maka alokasi 

anggaran yang ditetapkan untuk menunjang ketercapaian indikator tersebut 

mengalami perubahan kembali yang semula Rp. 693.976.851.389,60 menjadi Rp. 

2.699.275.327.038,90 atau bertambah 0.92%. Kinerja keuangan pada Dinas 
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Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dinilai mengalami peningkatan, diukur dari 

APBD pokok tahun 2020, namun dapat dikatakan bahwa anggaran pada Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada realisasi program yang ada, 

selain itu ada beberapa masalah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

baik itu operator terhadap kinerja, karyawan kurang teliti dalam melakukan 

pelaporan keuangan, dan anggaran yang tidak sesuai dengan kegiatan di lapangan. 

Sebagai salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada 

di daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas 

penyelenggaraan urusan di bidang pendidikan berdasarkan asas desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dengan fungsi sebagaimana dalam pasal 15. 

Dalam rangka mencapai realisasi yang sesuai dengan anggaran, pemerintah 

memberikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk instansi pemerintah 

guna mewujudkan tanggungjawab pokok di atas. Hal tersebut tentu menimbulkan 

pertanyaan terkait dengan kinerja keuangan seberapa efektif pengelolaan anggaran 

pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dan bagaimana 

memaksimalkan anggaran yang ada guna meningkatkan pertumbuhan Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai sangat berpotensi. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis 

tertarik untuk menulis Skripsi “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja keuangan pada Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk 

mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah :  

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Dinas Pendidikan Provinsi 

Sulawesi Selatan dalam penelitian kinerja keuangan yang efektif. 

2. Menambah wawasan dalam memecahkan sebuah masalah dan sebagai 

sumber informasi ilmiah bagi yang membutuhkan. 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membantu 

suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK 

(Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Acepted Accounting 

Principle).  

Untuk menilai suatu kinerja perusahaan dibutuhkan suatu informasi yang 

memadai. Tujuan utama perusahaan secara umum memperoleh keuntungan 

maksimal, meningkatkan nilai perusahaan dimasa yang akan dating dan 

memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Kinerja sama artinya dengan 

performance. Performance adalah hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, 

sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, 

tetapi termasuk berlangsungnya proses pekerjaan.  

Menurut Santoro dalam (Saragih, 2017) “Bahwa kinerja keuangan 

merupakan hasil nyata yang dicapai suatu badan usaha dalam suatu periode 

tertentu yang dapat mencerminkan tingkat kesehatan keuangan badan usaha 

tertentu dan dipergunakan untuk menunjukkan dicapainya hasil yang positif”. 

Kinerja keuangan melibatkan penilaian terhadap kondisi keuangan dimasa lalu, 
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sekarang, dan yang akan datang. Di sisi lain kinerja keuangan menggambarkan 

kekuatan struktur keuangan suatu perusahaan dan sejauh mana dengan aset yang 

tersedia perusahaan sanggup meraih keuntungan. 

Berdasarkan definisi diatas maka kinerja keuangan perusahaan merupakan 

yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu 

pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil 

yang dapat diukur dengan menggambarkan kondisi empiric suatu perusahaan dari 

berbagai ukuran yang disepakati. 

2.1.2 Pengukuran Kinerja Keuangan 

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan 

laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja keuangan juga berarti membandingkan antara standar yang 

telah ditetapkan (misalnya berdasarkan peraturan menteri keuangan) dengan 

kinerja keuangan yang ada dalam perusahaan.  

Pengukuran kinerja keuangan digunakan perusahaan untuk melakukan 

perbaikan diatas kegiatan operasional agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. 

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap 

review data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusi 

terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan 

dapat dinilai dengan beberapa alat analisis.  Pengukuran kinerja sangat penting 

untuk membantu para pengambil keputusan dalam memantau dan memperbaiki 

kinerja serta berfokus pada tujuan instansi dan untuk menilai akuntabilitas instansi 

bahwa anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis serta 
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pimpinan memberikan pelayanan publik yang lebih baik (Ismail & Irwan, 2021). 

Belanja yang merupakan kegiatan rutin pemerintah menjadi momok dan rentan 

akan kebocoran dan inefisiensi jika tidak dilakukan perencanaan, pengawasan 

serta pengendalian yang baik, oleh karena itu analisis belanja mutlak harus 

dilakukan agar menjadi dasar evaluasi, perbaikan dan koreksi kedepan (Oktaviani, 

2020). Selain itu belanja menjadi komponen yang penting bagi masyarakat selaku 

pemberi pajak daerah /public fund untuk mengetahui dan menilai anggaran 

belanja yang dikelolah pemerintah telah dilaksanakan untuk kepentingan publik, 

efektif dan efisien (Puspitasari dkk, 2021).  

2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja 

Adapun manfaat dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara 

keseluruhan dalam suatu periode tertentu, pengukuran ini mencerminkan 

tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. 

2. Untuk menilai pencapaian per departemen dalam memberikan kontribusi 

bagi perusahaan secara keseluruhan. 

3. Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. 

4. Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan 

organisiasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada 

khususnya. 

5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. 

6. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. 
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7. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka 

memperbaiki kinerja organisasi. 

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Pegawai, berkaitan dengan kemampuan dan kemauan dalam bekerja. 

2. Pekerjaan, menyangkut desain pekerjaan, uraian pekerjaan dan sumber daya 

untuk melaksanakan pekerjaan. 

3. Mekanisme, mencakup system, prosedur pendelegasian dan pengendalian 

serta struktur organisasi. 

4. Lingkungan kerja, meliputi faktor-faktor lokasi dan kondisi kerja, iklim 

organisasi dan komunikasi. 

2.1.5  Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2015, laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang 

lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perusahaan posisi 

keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan 

arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan 

yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Secara umum laporan 

keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan  pada suatu periode 

akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan 

tersebut. 
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Menurut Soemarso dalam (Suteja, 2018) “laporan keuangan adalah 

laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di luar 

perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan”. 

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi keuangan dalam 

bentuk laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak 

yang menggunakan laporan keuangan diantaranya adalah : 

1. Pihak manajemen perusahaan dimana laporan keuangan dapat digunakan 

untuk pengambilan keputusan. 

2. Pemilik perusahaan, fungsi laporan keuangan digunakan untuk memberi 

tahu keadaan perusahaan dari sisi keuangan. 

3. Investor & pemegang saham, disini investor biasanya melihat laporan 

keuangan untuk mengambil keputusan penanaman saham. 

4. Kreditor atau pemberi hutang biasanya melihat Kesehatan perusahaan dari 

laporan keuangan untuk memutuskan perusahaan layak diberikan kredit atau 

tidak.  

5. Pemerintah, berkepentingan untuk memungut pajak berdasarkan laporan 

keuangan yang ada. 

6. Karyawan, memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui profitabilitas 

dan akuntabilitas perusahaan tempat mereka bekerja. 

Menurut Munawir dalam (Sari, 2017) “laporan keuangan merupakan alat 

yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi 

keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan”. 

Sedangkan menurut Menurut Kamsir dalam (Winamo, 2017) menyimpulkan 
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bahwa “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.  

2.1.6 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Adapun jenis-jenis dari laporan keuangan yang lengkap meliputi : 

A. Neraca  

Yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu 

perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban dan ekuitas pada suatu 

saat tertentu. Neraca merupakan  salah satu jenis laporan keuangan 

yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhirnya periode 

akuntansi. Dalam analisa laporan keuangan neraca terdiri dari tiga 

unsur yaitu : 

1. Aset 

 Aset adalah segala kekayaan yang dimiliki suatu badan usaha. 

Kekayaan tersebut dapat berupa hak atau benda yang dikuasai 

dan telah diperoleh perusahaan dari kegiatan atau transaksi di 

masa lalu. Aset harus bisa diukur dengan satuan mata uang. 

Aset dapat memberikan manfaat, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Manfaat aset bersifat produktif dan termasuk ke 

dalam bagian operasional bisnis atau mempunyai kemampuan 

untuk mengurangi pengeluaran kas. Aset pada dasarnya dibagi 

atas aset lancar dan aset tidak lancar. 

 

 



13 
 

 
 

a) Aset Lancar 

Aset lancar adalah aset yang mudah dikonversi menjadi kas 

seperti saham, persediaan, surat berharga, investasi jangka 

pendek, deposito, pendapatan yang masih harus dibayar, 

saldo bank, debitur, tagihan piutang, biaya dibayar dimuka 

dll. Diklasifikasikan sebagai aset lancar karena aset ini 

umumnya memiliki masa yang lebih pendek dibandingkan 

dengan aset tetap yang bertahan untuk periode yang lebih 

lama. Aset lancar juga dapat disebut sebagai aset likuid. 

b) Aset Tidak Lancar 

 Yaitu yang mempunyai umur kegunaan relative permanen 

atau jangka Panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari 

satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran 

operasi perusahaan). 

2. Kewajiban Ekuitas 

Kewajiban adalah kewajiban adalah utang yang harus dibayar 

oleh perusahaan dalam bentuk uang atau jasa pada waktu 

tertentu di masa yang akan datang. Kewajiban atau utang ini 

ada dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangkat 

pendek. Kewajiban pendek disebut juga dengan kewajiban 

lancar. Pembagian dalam sisi kewajiban dan ekuitas dalam 

neraca adalah : 
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a) Kewajiban jangka pendek 

Adalah kewajiban kepada kreditor yang akan dibayarkan 

dalam jangka waktu satu tahun kedepan. 

b) Kewajiban jangka panjang 

Adalah kewajiban yang akan dibayarkan dalam jangka 

waktu lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun. 

B. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi mengenai pendapatan, beban, dan laba atau rugi 

suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini 

menggambarkan dua macam arus yang terbentuk laba atau rugi. 

Dikatakan laba apabila pendapatan lebih besar dan biaya-biaya pada 

periode yang sama sebaliknya rugi apabila pendapatan yang diperoleh 

lebih kecil dibandingkan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode 

yang bersangkutan. 

C. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas yaitu laporan yang menggambarkan penerimaan dan 

pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Laporan arus kas 

memberi gambaran penggunaan kas pada tiga bagian aktivitas dari 

sebuah perusahaan yang berhubungan dengan pemasukan dan 

pengeluaran kas. Tiga bagian aktivitas dalam laporan arus kas bagian 

yaitu kas dari aktivitas operasi, kas dari aktivitas investasi, kas dari 

aktivitas pendanaan. Laporan arus kas merupakan informasi yang 
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berguna bagi para pemakai laporan, keuangan sebagai dasar untuk 

menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut.  

D. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan adalah sebuah informasi maupun 

catatan tambahan yang ditambahkan untuk memberi penjelasan kepada 

pembaca atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan 

memberikan bantuan penjelasan perhitungan item tertentu dalam 

laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup 

informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas 

pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan di anjurkan untuk 

menghasilkan laporan keuangan secara wajar. 

2.1.7 Tujuan laporan keuangan 

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada 

pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-

angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) Dalam (Sari, 2017) adalah memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat 

bagi Sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi. Dengan diperolehnya laporan keuangan, maka diharapkan laporan 

keuangan bisa membantu dalam tujuan untuk menghindari analisis yang keliru 

dalam melihat kondisi perusahaan.  
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2.1.8 Pengertian Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan merupakan aktivitas untuk menganalisis laporan 

keuangan dengan cara membandingkan satu akun dengan akun lainnya yang ada 

dalam laporan keuangan, perbandingan tersebut bisa antar akun dalam laporan 

keuangan neraca maupun rugi laba. Rasio keuangan atau financial ratio  ini 

sangat penting gunanya untuk melakukan Analisa terhadap kondisi keuangan 

perusahaan. Bagi investor jangka pendek dan menengah pada umunya lebih 

banyak tertarik kepada kondisi keuangan jangka pendek dan kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen yang memadai. Secara jangka Panjang rasio 

keuangan juga dipakai dan dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis kondisi 

kinerja suatu perusahaan, misalnya kondisi kinerja perusahaan 10 s.d. 12 tahun ke 

depan, namun analisa seperti itu jarang dilakukan.  

Analisis rasio keuangan sendiri dimulai dengan laporan keuangan dasar 

yaitu dari neraca (balancesheet), perhitungan laba rugi (income statement), dan 

laporan arus kas (cash flow statement). Perhitungan rasio keuangan akan menjadi 

lebih jelas jika dihubungkan antara lain dengan menggunakan pola historis 

perusahaan tersebut, yang dilihat perhitungan memburuk, atau melakukan 

perbandingan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Hasil rasio 

keuangan sangat berguna bagi pengembangan atas kebijaksanaan perusahaan itu 

sendiri maupun pertimbangan pihak luar perusahaan, misalnya bank dalam 

memberikan fasilitas kredit dan investor dalam merencanakan modalnya. 

Untuk menghasilkan analisa rasio yang menggambarkan situasi keuangan 

perusahaan, tidaklah hanya dengan menganalisa rasio itu sendiri-sendiri, namun 
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dituntun ratio sebagai pembanding. Seperti yang dikemukakan oleh S. Munawir 

(1990:65): 

“Ratio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan mathematical 

relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan 

menggunakan alat analisa berapa ratio akun dapat menjelaskan atau memberikan 

gambaran kepada penganalisa tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi 

keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan 

dengan rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.” 

 

Dalam mengadakan analisis rasio, ada tiga teknik menganalisis yang sering 

digunakan, yaitu: 

1. Perubahan nilai rupiah persentase pada laporan keuangan atau biasa 

disebut sebagai analisis horizontal. 

2. Laporan ukuran umum atau sering disebut sebagai analisis vertical. 

3. Analisis rasio keuangan yang terdiri atas lima macam rasio yaitu rasio 

likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio 

investasi.  

Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya 

yaitu dengan menggunakan Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan 

dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan 

periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi (Halim, 

2004). Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah :  

a. Rasio Efektivitas 

Menurut Halim (2012), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan. 
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Suatu daerah dapat dikatakan efektif bila jumlah realisasi penerimaan PAD 

lebih besar dibandingkan target penerimaan PAD dan begitu pula 

sebaliknya. Rasio efektivitas keuangan daerah diukur dengan cara realisasi 

penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD. 

Rasio Efektivitas = 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥100% 

b. Rasio Efisiensi 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan 

perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Keuangan 

Pemerintah Daerah semakin baik. Rasio efisiensi menggambarkan tingkat 

kemampuan pemerintah dalam mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan 

oleh pemerintah.  

Rasio Efisisensi = 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥100% 

c. Rasio Keserasian 

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja 

pembangunannya secara optimal.  

Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : 

1) Rasio Belanja Operasional 

Rasio belanja operasional merupakan perbandingan antara total 

belanja dengan total belanja daerah. Belanja operasi merupakan 

belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun 
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anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal 

tertentu sifatnya rutin dan berulang.  

Rasio Belanja Operasional  = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥100 

2) Rasio Belanja Modal 

Rasio belanja  modal merupakan perbandingan antara total 

realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. 

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi 

belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan 

bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. 

Rasio Belanja Modal = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥100 

d. Rasio Pertumbuhan 

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah 

daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, 

Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif atau 

negatif. Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas 

pengelolaan dimasa yang lalu. 

Rasio Pertumbuhan 

r  = 
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑡−1)

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑡−1)
𝑥100% 

2.1.9  Keunggulan Rasio Keuangan 

Menurut Sofyan Harahap analisis rasio keuangan mempunyai keunggulan 

sebagai berikut:  
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a. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistic yang lebih mudah 

dibaca dan ditafsirkan. 

b. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dan informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

c. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industry lain. 

d. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan 

keputusan dan model prediksi (Z-score). 

e. Menstandardisasi size perusahaan. 

f. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atu 

melihat perkembangan perusahaan secara periodic atau time series. 

g. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa 

yang akan datang. 

Dipergunakannya analisis rasio keuangan dalam melihat suatu perusahaan 

akan memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan dan dapat dijadikan 

sebagai alat prediksi bagi perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Ini 

dikarenakan rasio keuangan juga memungkinkan manajer keuangan 

memperkirakan reaksi kreditor dan investor dalam meperkirakan bagaimana 

memperoleh kebutuhan dana, serta seberapa besar dana sanggup diperoleh. 

2.1.10 Kelemahan Analisis Rasio Keuangan 

Ada beberapa kelemahan dengan mempergunakannya analisa secara rasio 

keuangan yaitu: 

a. Penggunaan rasio keuangan akan memberikan pengukuran yang relative 

terhadap kondisi suatu perusahaan 
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b. Analisis rasio keuangan hanya dapat dijadikan sebagai peringatan awal 

dan bukan kesimpulan akhir.  

c. Setiap data yang diperoleh yang dipergunakan dalam menganalisis adalah 

bersumber dari laporan keuangan perusahaan. 

d. Pengukuran rasio keuangan banyak yang bersifat artificial. Artificial 

disini artinya perhitungan rasio keuangan tersebut dilakukan oleh 

manusia, dan setiap pihak memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam 

menempatkan ukuran dan terutama justifikasi dipergunakannya rasio-

rasio tersebut. Dimana kadang kala justifikasi penggunaan rasio tersebut 

sering tidak mampu secara maksimal menjawab kasus-kasus yang di 

analisis. 

2.1.11 Kinerja Keuangan Dalam Pemerintah Daerah 

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan 

keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat 

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat 

untuk masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas 

menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib 

melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja 

keuangan. 

Perlu dinilai apakah pemerintah telah menggali potensi daerah masing-

masing untuk PAD yang optimum. Karena semakin besar kontribusi PAD 

terhadap APBD maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam menjalankan 
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otonomi daerah. Namun, masing-masing daerah memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda dalam menghasilkan PAD terutama bagi kabupaten/kota yang 

belum lama berdiri. Tentunya tidak mudah bagi pemerintah kabupaten/kota 

tersebut menjalankan otonomi daerahnya. 

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dituangkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun 

tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial 

masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diserahi tugas wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai 

apakah Pemerintah Daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. 

Salah satu alat untuk menganalisi kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola 

keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap 

APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.  
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2.2 Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pikir 

2.3  

2.4  
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2.5 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan bahwa 

“Diduga kinerja keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

mengalami peningkatan dilihat dari PAD 2020-2021.” 

 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yang 

beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea, Tamalanrea Indah, 

Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90254, Indonesia. Waktu penelitian 

dilaksanakan ± 2 bulan di mulai dari bulan Juni-Juli 2022. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Jenis Data 

a. Data Kualitatif  

Yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. 

Data ini berupa dalam bentuk keterangan-keterangan secara tertulis 

seperti sejarah singkat, profil perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan serta uraian tugas. 

b. Data Kantitatif  

Yaitu data yang berupa angka-angka atau hitungan-hitungan dalam hal 

ini laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 

3.2.2 Sumber Data 

a. Data Primer  
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Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan melalui wawancara dengan Staf Keuangan 

pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 

b. Data Sekunder  

Yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan serta dokumen-

dokumen lainnya yang erat dikaitkannya dengan penelitian. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 

dua bagian yaitu: 

1. Penelitian Pustaka (Library Research) 

Sebelum melakukan penelitian lapangan penulis mempelajari teori-teori 

yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan membaca 

buku-buku literatur serta bacaan lainnya yang relevan dengan masalah 

tersebut. 

2. Penelitian Lapangan (Field Reasearch) 

Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data di lapangan dalam 

hal ini pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, berupa: 

1) Wawancara yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan 

melakukan wawancara dengan Staf Keuangan pada Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang berkompeten untuk 

mengumpulkan data informasi yang berkaitan langsung dengan 

penelitian ini. 



27 
 

 
 

2) Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen-

dokumen perusahaan laporan keuangan. 

3.4 Metode Analisis 

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 

kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang 

diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. 

Adapun analisis rasio yang akan digunakan dalam teknik analisis ini, yaitu: 

1. Rasio Efektivitas = 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥100% 

2. Rasio Efisiensi = 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥100% 

3. Rasio Keserasian  

Rasio belanja operasi  = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥100 

Rasio belanja modal = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥100 

4. Rasio Pertumbuhan  

r  = 
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑡−1)

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑡−1)
𝑥100% 

3.5 Definisi Operasional 

Adapun batasan operasional dalam penulisan ini adalah: 

1) Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 

melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan 

benar. 
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2) Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu 

perusahaan  pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan 

untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. 

3) Analisis rasio keuangan merupakan aktivitas untuk menganalisis 

laporan keuangan dengan cara membandingkan satu akun dengan 

akun lainnya yang ada dalam laporan keuangan, perbandingan 

tersebut bisa antar akun dalam laporan keuangan neraca maupun rugi 

laba. Rasio keuangan atau financial ratio  ini sangat penting gunanya 

untuk melakukan Analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. 

4) Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah 

satunya yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah. 

Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: rasio efektivitas, rasio 

efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. 

5) Rasio Efektivitas hal yang menggambarkan kemampuan Pemerintah 

Daerah dalam merealisasikan pendapat yang direncanakan dan akan 

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. 

6) Rasio Efisiensi mendefinisikan perbandingan antara besarnya biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi 

pendapatan yang diterima. 

7) Rasio Keserasian memiliki dua perhitungan yaitu Rasio Belanja 

Operasional dan Rasio Belanja Modal. 

8) Rasio Pertumbuhan bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan 

pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama 
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periode anggaran, apakah mengalami pertumbuhan secara positif 

atau negatif. 

3.6 Jadwal Penelitian 

Tahapan dalam perancangan sistem yang disertai dengan perkiraan 

waktu  pengerjaan, yang ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian 

 

No 

 

Kegiatan Penelitian 

 

Waktu 

April Mei Juni 

1. 

Penyampaian kepada dosen 

pembimbing 

   

2. Persiapan    

3. Usulan penelitian dan konsultasi 
   

4. Seminar usulan penelitian    

5. Pengumpulan/melengkapi data    

6. Penulisan BAB 1-III    

7. Konsultasi BAB 1-III    

8. Ujian Proposal    

9. Penulisan BAB IV dan BAB V    

10. Penelitian    

11. Ujian Skripsi    



30 
 

 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBASAHAN 

4.1 Gambaran Umum Kantor 

4.1.1 Sejarah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

Latar belakang terbentuknya kantor Dinas Pendidikan Provinsi 

Sulawesi Selatan, yaitu pada masa terbentuknya Negara Indonesia 

Timur (NIT) yang dikepalai oleh menteri pengajaran yang bernama 

Katoppo. Kantor wilayah pada waktu itu bertempat di gedung SMA 

Candra Kirana yang sekarang berada di jalan Sungai Tangka. Pada 

tahun 1946-1950, Departemen Pendidikan Pengajaran dan 

Kebudayaan berubah menjadi Inspektur Pendidikan Daerah Sulawesi 

Selatan yang dikepalai oleh Azis Nompo. Pada tahun 1950 Inspektur 

Pendidikan di daerah Sulawesi Selatan berubah namanya menjadi 

Kantor Jawatan Pengajaran Provinsi Sulawesi Selatan yang dikepalai 

oleh H. Sondat dan wakilnya Mangindaan. Kantor tersebut bertempat 

di kantor Walikota Madya Tk. II Ujung Pandang yang sekarang berada 

di jalan Jenderal Ahmad Yani. Pada tahun 1957 kantor tersebut 

berubah nama menjadi Perwakilan Depatermen Pendidikan Dasar dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara.  

Tahun 1961 kantor tersebut dijabat oleh S. N. Turangan dan wakilnya 

H. Laside. Kemudian pada bulan Agustus 1964, H. Laside diangkat 

sebagai Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan 

Kebudayaan sampai pada tahun 1967 dan pada tahun itu juga jabatan 
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diserahkan kepada Syamsudin Tang. Tahun 1968, Kepala Perwakilan 

Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan diseraterimakan dari 

Syamsudin Tang kepada E. Agus Salim Mokodompit, M. A. sebagai 

kepala biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia. Pada tanggal 19 desember 1979 jabatan Kepala 

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Sulawesi Selatan diserahkan kepada Drs. A. Rasyid yang sebelumnya 

sebagai Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. 

Tanggal 11 Desember 1981 jabatan tersebut beralih dari Drs. A. 

Rasyid kepada Letkol Soepomo. Pada tanggal 22 Februari 1983 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Sulawesi Selatan diserahterimakan kepada Drs. Athaillah. 

Tahun 1987 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. Athaillah kepada 

Drs. Aminuddin Mahmud. Berdasarkan keputusan menteri pendidikan 

dan kebudayaan nomor : 09/MPK/1991 tanggal 17 Februari 1991, 

jabatan kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan diserah terimakan dari Drs. 

Amiruddin Machmud kepada Drs. Abdul Djabbar. Selanjutnya, 

keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 217/C/1993 

pergantian jabatan kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 4 Januari 1994 

dari Drs. Abdul Djabbar diganti oleh Drs. Amiruddin Maula yang 

sebelumnya menjabat sebagai kepala kantor Wilayah Departemen 
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Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian 

jabatan kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan diserahterimakan dari Drs. 

Amiruddin Maula kepada Ir. H. M. Arifin Thalib. Pada tanggal 1 

Januari 2001, jabatan kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan diserahterimakan dari Ir. 

H. M. Arifin Thalib kepada Drs. Ngaro, M. Pd. Berdasarkan keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 173/0/1983 tentang 

struktur organisasi vertikal, tata kerja kepala kantor Wilayah 

Departemen Pendidikan dan kebudayaan Sulawesi Selatan berubah 

nama menjadi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

yang dijabat oleh Drs. Ngaro, M. Pd dan Wakilnya Drs. A. Muh. Noer 

Sanusi, M. Si. Pada tanggal 25 April 2003, Drs. H Ngaro, M. Pd. 

menyelesaikan masa jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan 

digantikan oleh Drs. H. A. Muh. Noer Sanusi, M. Si. dan Drs. Hanafi 

Mappasomba, M. Pd. sebagai wakilnya.  

Setelah tanggal 31 Oktober 2005 Drs. H.A. Muh. Noer Sanusi,M. Si. 

mengakhiri masa jabatannya dan diganti oleh Drs. H. A. Patabai 

Pabokori yang sebelumnya menjadi bupati Kabupaten Bulukumba dan 

Drs. H. Hanafi Mappasomba, M.Pd tetap menjadi Wakil Kepala Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan pada tanggal 1 November 

2006 Drs. Hanafi Mappasomba, memasuki masa jabatan sehingga 

digantikam oleh Drs. Muh. Saleh Gottang. Mengakhiri masa kerja Drs. 
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H. A. Pattabai Pabokori pada tanggal 1 Juli 2012 digantikan oleh Drs. 

H. Abdullah Djabbar, M.Pd sebagai pelaksana tugas pada tanggal 2 

Juli 2012 yang mana sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabat oleh Drs. Muh 

Saleh Gottang hingga memasuki masa pension. Setelah Drs. H. 

Abdullah Djabbar, M.Pd wafat digantikan oleh Drs. Abd Salam Soba 

sebagai pelaksana tugas sampai ada kepala Dinas defenitif.Pada 

tanggal 5 September 2016 H. Irman Yasin Limpo, SH dilantik sebagai 

Kepala Dinas, setelah itu digantikan sementara Plt Dr. H. Asri Sahrum 

Said. Pada bulan Februari 2020 dijabat oleh Plt Dr. Abdul Hayat, M.Si. 

Kemudian pada bulan yang sama digantikan oleh Dr. H. Basri, S.Pd., 

M.Pd sampai 14 Agustus 2020 sebagai pelaksana tugas. Pada tanggal 

18 Agustus 2020 dilantik Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si., M.Psi 

sebagai Kepala Dinas sampai dengan tanggal 24 September 2021. Pada 

tanggaal yang sama ditunjuk Ir. Imran Jausi, M.Pd sebagai pelaksana 

tugas Kepala Dinas Pendidikan sampai dengan tanggal 12 Maret 2022. 

Pada tanggal 17 Maret 2022 Gubernur Selawesi Selatan melantik Dr. 

Setiawan Aswad, M. Dev Plg sebagai kepala Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan sampai sekarang.  
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4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan 

a. Visi 

“Terwujudnya layanan Pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau”. 

b. Misi 

 

1. Mempercepat ketuntasan wajib belajar, program Pendidikan 

yang universal  dan program Pendidikan orang dewasa 

2. Memfasilitasi pengembangan sistem pembelajaran yang 

bermakna (berkualitas dan berkarakter) 

3. Menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana 

Pendidikan untuk mencapai standar nasional Pendidikan 

4. Memfasilitasi bantuan subsidi untuk keterjangkauan layanan 

Pendidikan untuk semua jenjang 

5. Mengelola manajemen Pendidikan dengan akuntabel. 

Profesinal dan bertanggung jawab 
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4.1.3 Struktur Organisasi dan Job Description 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 
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Job Description 

1. Kepala Dinas 

 Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang 

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. 

 Kepala Dinas dalam menyelenggrakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang 

Pendidikan 

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang 

pendididkan 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perintahan 

bidang Pendidikan 

d. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur 

terkait fungsinya. 

 Uraian tugas Kepala Dinas sebagimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri dari : 

a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas 
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c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui 

perkembangan pelaksaan tugas 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas 

e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya 

f. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis 

bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan 

sekolah menengah kejuruan, pembinaan Pendidikan 

khusus/layanan, khusus fasilitas Pendidikan anak usia 

dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan masyarakat 

g. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan 

teknis bidang pembinaan sekolah menengah atas, 

pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan 

Pendidikan khusus/layanan, khusus fasilitas Pendidikan 

anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan 

masyarakat 

h. Menyelenggarakan pembinaan sekolah menengah atas, 

pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan 

Pendidikan khusus/layanan, khusus fasilitas Pendidikan 

anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan 

masyarakat 
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i. Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitas 

pelayanan perizinan dalm bentuk penerbitan 

kewenangan pemerintah daerah 

j. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan 

evaluasi pelaksanaan izin bidang Pendidikan sesuai 

kewenangan pemerintah daerah 

k. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, 

program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, dan 

kepegawaian dalam lingkungan Dinas 

l. Merumuskan kebijakan standar operasional bidang 

Pendidikan meliputi Pendidikan menengah atas, 

Pendidikan menengah kejuruan, dan Pendidikan kshusu 

serta pembinaan guru dan tenang kependidikan 

m. Merencanakan dan mengendalikan bantuan pembiayaan 

penyelenggaraan Pendidikan dan penjaminan mutu 

satuan Pendidikan meliputi Pendidikan menengah, 

Pendidikan khusus sesuai kewenangan 

n. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan membina 

pengembangan dan evaluasi kurikulum di bidang 

Pendidikan meliputi Pendidikan menengah atas, 

Pendidikan menengah kejuruan, dan Pendidikan khusus 

o. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi 

pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana 
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Pendidikan, pendayagunaan bantuan sarana dan 

prasarana Pendidikan, penggunaan buku pelajaran 

Pendidikan menengah atas, Pendidikan menengah 

kejuruan, dan Pendidikan khusus 

p. Merencanakan, mengendalikan, dan membina guru dan 

tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya 

q. Merencanakan dan mengkoordinasikan program mutu 

Pendidikan meliputi penilaian hasil belajar, evaluasi 

pengelolaan satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan, 

evaluasi pencapaian standar nasional Pendidikan 

menengah atas, Pendidikan menengah kejuruan, 

Pendidikan khusus, penjaminan mutu untuk memenuhi 

standar nasional, dan evaluasi dampak penjaminan 

mutu skala provinsi 

r. Menyelenggarakan penatausahaan Dinas meliputi 

Pendidikan menengah atas, Pendidikan menengah 

kejuruan, Pendidikan khusus 

s. Menyelenggarakan pembinaan teknis bidang 

Pendidikan lintas Kabupaten/Kota 

t. Menyelenggarakan pengembangan, koordinasi, dan 

kemitraan pembangunan bidang Pendidikan pada 

tingkat nasional maupun internasional 
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u. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan 

manajemen administrasi pengelolaan pendidik dan 

tenaga kependidikan 

v. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pemberian 

penghargaan pendidik dan tenang kependidikan 

w. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan monitoring, 

evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan 

tenis bidang pembinaan sekolah menengah atas, 

pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan 

Pendidikan khusus/layanan khusus, fasilitas Pendidikan 

anak usia dini. Pendidikan dasar dan Pendidikan 

masyarakat 

x. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan 

Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah 

dengan rangka penyelenggaraan urusan Pendidikan 

y. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

z. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala 

Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan 

menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang 

diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya 
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2. Sekretaris 

 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, 

memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusnan 

program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan 

dalam lingkungan Dinas 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretaris mempunyai fungsi : 

a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan 

Dinas 

b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan  

c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan 

hukum 

d. pengoordinasian pengelolaan asministrasi keuangan, 

dan 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang 

tugasnya 

 Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri atas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagaimana 

pedoman dalam pelaksanaan tugas 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas 
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c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dalam lingkungan Sekretaris untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas 

d. Menyusu rencangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah Dinas 

e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya 

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam 

lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, 

sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan 

g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan 

perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serat 

pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas 

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan 

administrasi umum dan kepegawaian 

i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan 

administrasi, pengkajian, dan penyusunan produk 

hukum yang dilaksanakan oleh setiap bidang atau yang 

dilasanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan 

pelaksanaan tugas 

j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan 

ketatausahaan 

k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah 

tangga Dinas 
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l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan 

administrasi keuangan 

m. Melaksanakan dan mengoordinaikan administrasi 

pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang 

n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan 

organisasi dan tatalaksana 

o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan 

kearsipan 

p. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan 

kehumasan dan keprotokolan 

q. Mengoordinasilan dan melaksanakan pengumpulan, 

pengolahan, penyajian data, dan informasi 

r. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi drngan 

Lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah 

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

Dinas 

s. Menilai kinerj pengawai aparatur sipil negara sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

t. Menyusun laporan hasil pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan perumusan kebijakan, dan  

u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan sesuai dengan bidang tugasnys 

3. Kepala Subbagian Program 
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 Subbagian program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan 

bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan 

informasi, serta penyusunan laporan 

 Uraian tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), terdiri atas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian program 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas 

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dalam lingkungan Subbagian program untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaaf dan/atau 

menandatangani naskah dinas 

e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang bidang tugasnya 

f. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan 

penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan 

anggaran 

g. Menghimpun dan menyajikan data dan infromasi 

program dan kegiatan dinas 

h. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan 

evaluasi kinerja 
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i. Mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan 

penyusunan laporan kinerja dinas 

j. Menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan 

kalender Pendidikan 

k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas 

l. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala 

Subbagian Program dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan, dan 

n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya 

 

4. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 

 Subbagian umum, kepegawaian, dan hukum dipimpin oleh Kepala 

Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam 

mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, 

administrasi pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan barang, 

urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian 

dan hukum 
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 Uraian tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), terdiri atas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian umum, 

kepegawaian, dan hukum sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas 

c. Memantau, mengawasi, dan mengevakuasi pelaksanaan 

tugas dalam lingkungan Subbagian umum, 

kepegawaian, dan hukum untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas 

e. Mengikuti rapat sesusai dengan bidang tugasnya 

f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya 

g. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah 

dinas masuk dan keluar 

h. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas 

i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, 

pemeliharaan, dan penghapusan barang 

j. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi 

pengadaan, pendistrubusian, pemeliharaan, 

invemtarisasi dan penghapusan barang 
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k. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar invemtarisasi 

barang serta menyusun laporan barang inventaris 

l. Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan 

pengelolaan urusan rumah tangga dinas 

m. Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, 

pengolahan, penyajian data, dan informasi serta 

fasilitasi pelayanan informasi 

n. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan 

rapat dinas, upacara, kehumasan, dan keprotokolan 

o. Menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola data 

kehadiran pegawai 

p. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat 

tugas dan perjalanan dinas pegawai 

q. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan 

memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana 

r. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi 

kepegawaian 

s. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber 

daya manusia di lingkungan dinas 

t. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, 

peningkatan kompetensi, dan disiplin, dan 

kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara 
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u. Menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola 

sistem informasi kepegawaian 

v. Melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian 

dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh 

setiap bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup 

Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas 

w. Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan 

penyusunan laporan hasil pemeriksaan 

x. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugasn dan fungsi dinas 

y. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

z. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala 

Subbagian umum, kepegawaian, dan hukum dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumuan kebijakan dan melakukan tugas 

kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya 

5. Kepala Subbagian Keuangan 

 Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan 
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bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan 

keuangan. 

 Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaskud 

pada ayat (1), terdiri atas : 

a. Menyusun rencana kegiatasn Subbagian Keuangan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas 

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas 

e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya 

f. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan 

Menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai 

g. Mengumpulkan bahan, Menyusun, dan mengelola 

administrasi keuangan dinas 

h. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi 

penatausahaan keuangan dinas 

i. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran 

dan penerimaan keuangan 

j. Menyiapkan bahan dan Menyusun laporan keuangan 
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k. Menyusun realisasi perhitungan anggaran 

l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan 

m. Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data 

sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan 

keuangan 

n. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas 

o. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuasi 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala 

Subbgaian Keuangan dan memberikn saran 

pertmbangan kepada atasam sebagai bahan perumusan 

kebijakan, dan  

q. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya 

6. Kepala Bidang Pembinaan SMA 

 Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

mengoordinasikan, merumuskan, dam melaksanaan kenijakan 

teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas. 
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 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai 

fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan 

Sekolah Menengah Atas 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan 

Sekolah Menengah Atas 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang 

Pengelolaan Sekolah Menengah Atas 

d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Sekolah 

Menengah Atas, dan  

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang 

tugasnya 

 Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri atas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah 

Menegah Atas sebagaimana pedoman dalam 

pelaksanaan tugas 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas 

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dalam lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah 
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Menengah Atas utuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas 

e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya 

f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang 

Pembinaan Sekolah Menengah Atas meliputi kurikulum 

dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta 

pserta didik dan pembangunan karakter 

g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemninaan teknis 

Pembinaan Sekolah Menengah Atas meliputi kurikulum 

dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta 

peserta didik dan pembangunan karakter 

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis 

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas meliputi 

kurikulum dan penl]ilaian, kelembagaan dan sarana 

prasaranam serta peserta didik dan pembangunan 

karakter 

i. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi 

pelayanan perizinan dalam bentu penerbitan 

pertimbangan teknis berkaitan izin Bidan Pembinaan 

Sekolah Menengah Atas berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah 
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j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin Bidang 

Pembinaan Sekolah Menengah Atas berdasarkan 

kewenangan Pemerintah Daerah 

k. Mengoordinasikan menyiapkan bahan dan 

melaksanakan perumusan kebijakan standar operasional 

prosedur program dan kegiatan pada Bidang Pembinaan 

Sekolah Menengah Atas 

l. Mengoordinasikan, menyiakan bahan dan 

melaksanakan penyusunan perencanaan dan 

pengendalian pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan 

dan penjaminan mutu pembinaan Sekolah Menengah 

Atas melalui anggaran dan belanja Daerah 

m. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian 

bantuan pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan dan 

penjaminan mutu pembinaan Sekolah Menengah Atas 

dari pemerintah pusat dan masyarakat 

n. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan rencna pengendalian mutu 

pembelajaran dan penilaian pada Sekolah Menengah 

Atas 
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o. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan rencana pengendalian mutu 

pembinaan kelembagaan dan pengembangan sarana 

prasarana pasa Sekolah Menengah Atas 

p. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan rencana pengendalian mutu 

pembinaan pserta didik dan pembangunan karakter pada 

Sekolah Menengah Atas 

q. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan 

koordinasi, pengawasan pemenuhan standar 

kelembagaan, dan pengembangan sarana prasarana 

Sekolah Menegah Atas 

r. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan 

koordinasi pengawasan pemenuhan standar 

pengembangan pembelajaran dan penilaian Sekolah 

Menengah Atas 

s. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan 

koordinasi, pengawasan pemenuhan standar pembinaan, 

peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah 

Menengah Atas 
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t. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan 

manajemen administrasi pengelolaan pendidik dan 

tenaga kependidikan 

u. Mengoordinasikan dan melaksanakan pertimbangan 

teknis mutase dalam rangka penataan dan pemerataan 

pendidik dan tenaga kependidikan 

v. Mengoordinasikan dan melaksanakan manajemen 

pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga 

kependidikan 

w. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang 

Pembinaan Sekolah Menengah Atas meliputi dan 

penilaian kelembagaan dan sarana prasarana, serta 

pserta didik dan pembangunan karakter 

x. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah 

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 

y. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

z. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala 

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebgai 

bahan perumusan kebijakan, dan melaksanakan tugas 
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kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya 

7. Kepala Bidang Pembinaan SMK 

 Bidang Pembinaan Sekolah Mnengah Kejuruan dipimpin oleh 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan 

kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menegah Kejuruan 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan 

Sekolah Menengah Kejuruan 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan 

Sekolah Menengah Kejuruan 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang 

Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan 

d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Sekolah 

Menengah Kejuruan, dan 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang 

tugasnya 

 Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri atas : 
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a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas 

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dalam lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau 

menandatangani naskah dinas 

e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya 

f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang 

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan meliputi 

kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan saraana 

prasarana, serta peserta didik dan pembangunan 

karakter 

g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis 

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 

meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan 

sarana praarana serta peserta didik dan pembangunan 

karakter 

h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan 

teknis Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 
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meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan 

sarana prasarana serta peerta didik dan pembangunan 

karakter 

i. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitas 

pelayanan perizinan dalam bentuk penerbit ertimbangan 

teknis berkaitan izin Bidang Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah 

j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin Bidang 

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan 

kewenangan Pemerintah Daerah 

k. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan perumusan kebijakan standar operasional 

prosedur program dan kegiatan pada Bidang Pembinaan 

Sekolah Menengah Kejuruan 

l. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan perencanaan dan 

pengendalian pembiayaan penyelenggaraan pendidkan 

dan penjaminan mutu pembinaan Sekolah Menengah 

Kejuruan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah 
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m. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan perencanaan dan 

pengendalian bantuan pembiayaan penyelenggaraan 

pendidian dan penjaminan mutu pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan dari pemerintah pusat, masyarakat, 

dan dunia usaha/dunia industry 

n. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan rencna pengendalian mutu 

pembelajaran dan penilaian pada Sekolah Menengah 

Kejuruan 

o. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan rencana pengendalian mutu 

pembinaan kelembagaan dan pengembangan sarana dan 

prasarana pada Sekolah Menengah Kejuruan 

p. Mengoordinasikan menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan rencana pengendalian mutu 

pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter 

pada Sekolah Menengah Kejuruan 

q. Mengoordinasikan menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan 

koordinasi pengawasan pemenuhan standar pembinaan 

kelembagaan, dan pengembangan sarana dan prasarana 

Sekolah Menengah Kejuruan 
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r. Mengoordinasikan menyiapkan bahan dan melaksanakan 

penyusunan rencana pelaksanaan koordinasi pengawasan 

pemenuhan standar pengembangan pembelajaran dan 

penilaian Sekolah Menengah Kejuruan 

s. Mengoordinasikan menyiapkan bahan dan melaksanakan 

penyusunan rencana pelaksanaan koordinasi pengawasan 

pemenuhan standar pembinaan peserta didik dan 

pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan 

t. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan 

manajemen administrasi pengelolaan pendidik dan tenaga 

kependidikan 

u. Mengoordinasikan dan melaksanakan pertimbangan teknis 

mutase dalam rangka penataan dan pemerataan pendidik 

dan tenaga kependidikan 

v. Mengoordinasikan dan melaksanakan manajemen 

pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga 

kependidikan 

w. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidan 

Pembinaan Sekolah Menegah Kejuruan meliputi kurikulum 

dan penilaian, kelembagaan, dan sarana prasarana, serta 

peserta didik dan pembangunan karakter 
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x. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah dan Lembaga nonpemerintahan dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi 

y. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

z. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai tahan perumusan 

kebijakan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya 

8. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, 

Bahasa dan Sastra Daerah 

 Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, Bahasa 

dan Sastra Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai 

tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan 

Pendidikan khusus dan layanan khusus, Bahasa dan sastra daerah 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, 

Bahasa dan Sastra Daerah mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan 

Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, Bahasa dan Sastra 

Daerah 
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b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pembinaan 

Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, Bahasa dan Sastra 

Daerah 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang 

Pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, 

Bahasa dan Sastra Daerah 

d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pembinaan 

Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, Bahasa dan Sastra 

Daerah 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang 

tugasnya 

 Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri atas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan 

Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, Bahasa, dan 

Sastra Daerah sebagaimana pedoman dalam 

pelaksanaan tugas 

b. Mendistrubusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dalam lengkungan Bidang Pembinaan Pendidikan 

Khusus/Layanan Khusus, Bahasa, dan Sastra Daerah 

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas 
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d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas 

e. Mengikuti rapat sesudai dengan bidang tugasnya 

f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang 

pembinaan Pendidikan khusus/layanan khusus meliputi 

kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana 

prasarana, serta peserta didik dan pembangunan 

karakter 

g. Menyiapkan dan meurmuskan kebijkan teknis 

pembinaan pembinaan dan sastra daerah meliputi 

pengembangan dari pemetaan bahasa dan sastra daerah 

dan pengembangan bahan ajar Bahasa dan sastra daerah 

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis 

pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, 

meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan 

sarana prasarana, serta peserta didik dan pembanginan 

karakter 

i. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis 

pembinaan Bahasa dan sastra daerha meliputi 

pengembangan dan pemetaan Bahasa dan sastra daerha, 

Pendidikan dan pelatihan Bahasa dan sastra daerah dan 

pengembangan bahan ajar Bahasa dan sastra daerah 
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j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis 

Pendidikan khusus/layanan khusus meliputi kurikulum 

dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta 

peserta didik dan pembanginan karakter 

k. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis 

Bahasa dan sastra daerah meliputi pengambangan dan 

pemetaan Bahasa dan sastra daerah, pendidikan dan 

pelatihan Bahasa dan sastra daerah dan pengembangan 

bahan ajar Bahasa dan sastra daerah 

l. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi 

pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan 

pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Pembinaan 

Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, Bahasa, dan 

Sastra Daerah berdasarkan kewenangan pemerintah 

daerah 

m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin Bidang 

Pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, 

Bahasa, dan Sastra Daerah berdasarkan kewenangan 

pemerintah daerah 

n. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan perumusan kebijakan standar operasional 

program dan keagitan pada Bidang Pembinaan 
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Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, Bahasa dan Sastra 

Daerah 

o. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan perencanaan dan 

pengendalian pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan 

dan penjamin mutu pembinaan Pendidikan 

Khusus/Layanan Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah 

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah 

p. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan perencanaan dan 

pengendalian pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan 

dan penjamin mutu pembinaan Pendidikan 

Khusus/Layanan Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah 

dari pemerintah pusat dan masyarakat 

q. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan rencana pengendalian mutu 

pembelajaran dan penelian pada sekolah luar biasa 

r. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan rencana pengendalian mutu 

pembinaan kelembagaan dan pengembangan sarana 

prasarana pada Pendidikan khusus/layanan khusus 

s. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan 

melaksanakan penyusunan rencana pengendalian mutu 
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pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter 

pada sekolah luar biasa 

t. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan, dan 

melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan 

koordinasi, pengawasan pemenuhan standar 

kelembagaan dan pengembangan sara prasarana sekolah 

luar biasa 

u. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan, dan 

melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan 

koordinasi, pengawasan pemenuhan standar 

pengembangan pembelajaran dan penilaian sekolah luar 

biasa 

v. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan, dan 

melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan 

koordinasi, pengawasan pemenuhan standar pembinaan 

peserta didik dan pembangunan karakter sekolah luar 

biasa 

w. Mengoordinasi dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pembinaan 

Pendidikan khusus/layanan khusus meliputi kurikulum 

dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta 

pserta didik dan pembangunan karakter 
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x. Mengoordinasikan dan melaksnakan pemantauan, 

pengrndalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bahasa dan 

sastra daerha meliputi pengembangan dan pemetaan 

Bahasa dan sastra, Pendidikan dan pelatihan Bahasa dan 

sastra daerah dan pengembangan bahan ajar Bahasa dan 

sastra daerah 

y. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah 

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 

z. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

aa. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala 

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan 

Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah dan memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan, dan 

bb. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya 

9. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 

Fasilitasi PAUD, DIKDAS, DIKTI, dan DIKMAS 

 Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Fasilitasi 

PAUD, DIKDAS, DIKTI, dan DIKMAS dimpimpin oleh Kepala 

Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan 
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kebijakan teknis dalam rangka Pembinaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan, Fasilitasi PAUD, DIKDAS, DIKTI, dan DIKMAS 

a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka Pembinaan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Fasilitasi PAUD, 

DIKDAS, DIKTI, dan DIKMAS 

b. Pelaksamaam kebijakan teknis dalam rangka 

Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 

Fasilitasi PAUD, DIKDAS, DIKTI, dan DIKMAS 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam rangka 

Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 

Fasilitasi PAUD, DIKDAS, DIKTI, dan DIKMAS 

d. Pelaksanaan administrasi dalam rangka Pembinaan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Fasilitasi PAUD, 

DIKDAS, DIKTI, dan DIKMAS 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang 

tugasnya 

 Uraian tugas Kepala Bidang Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri atas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Pembinaan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan, Fasilitasi PAUD, DIKDAS, 

DIKTI, dan DIKMAS sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas 
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b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas 

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dalam lingkungan Bidang Pembinaan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan, Fasilitasi PAUD, DIKDAS, 

DIKTI, dan DIKMAS untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas 

e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya 

f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis dalam 

rangka pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 

pada Pendidikan menengah dan Pendidikan 

khusus/layanan khusus, meliputi pengembangan 

kualifikasi Pendidikan, Pendidikan dan pelatihan, 

kegiatan pengembangan kompetensi lainnya, 

peningkatan kinerja, kesejahteraan, penghargaan dan 

perlindungan 

g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis dalam 

rangka fasilitasi dan koordinasi PAUD, DIKDAS, 

DIKTI, dan DIKMAS meliputi fasilitas PAUD, 

DIKDAS, DIKTI, dan DIKMAS 
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h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis 

dalam rangka pembinaan Pendidik dan tenaga 

kependidikan pada Pendidikan menengah dan pedidikan 

khusus/layanan khusus, meliputi pengembangan 

kualifikasi Pendidikan, Pendidikan dan pelatihan, 

kehiatan pengembangan kompetensi lainnya, 

peningkatan kinerja, kesejahteraan, penghargaan dan 

perlindungan 

i. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis 

dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pendidikan anak 

usia dini, pendidikan dasar, Pendidikan masyarakat dan 

pendidikan tinggi meliputi fasilitasi Pendidikan anak 

usia dini dan Pendidikan keluarga, fasilitasi Pendidikan 

dasar, fasilitasi Pendidikan tinggi dan Pendidikan 

masyarakat 

j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis 

dalam rangka pembinaan Pendidik dan tenaga 

kependidikan pada Pendidikan menengah dan pedidikan 

khusus/layanan khusus, meliputi pengembangan 

kualifikasi Pendidikan, Pendidikan dan pelatihan, 

kehiatan pengembangan kompetensi lainnya, 

peningkatan kinerja, kesejahteraan, penghargaan dan 

perlindungan 
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k. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis 

dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pendidikan anak 

usia dini, pendidikan dasar, Pendidikan masyarakat dan 

pendidikan tinggi meliputi fasilitasi Pendidikan anak 

usia dini dan Pendidikan keluarga, fasilitasi Pendidikan 

dasar, fasilitasi Pendidikan masyarakat dan Pendidikan 

tinggi 

l. Mengoordinasi dan melaksanakan falsilitasi, koordinasi, 

dan pembinaan serta pengembangan bidang 

pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, dan 

kemitraan Pendidikan anak usia dini, Pendidikan 

keluarga, Pendidikan dasar, Pendidikan tinggi, dan 

Pendidikan masyarakat 

m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, 

pengolahan, penyajian data dan informasi pendidik dan 

tenaga kependidikan pada Pendidikan menegah dan 

Pendidikan khusus/layanan khusus 

n. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi 

pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan 

informasi Pendidikan anak usia dini, Pendidikan 

keluarga, Pendidikan dasar, Pendidikan tinggi, dan 

Pendidikan masyarakat 
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o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan 

kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada 

pebdidikan menegah dan Pendidikan khusus.layanan 

khusus, yang meliputi seleksi pendidik dan tenaga 

kependidikan calon peserta tugas/izin belajar dan calon 

penerima beasiswa 

p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan 

Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga 

kependidikan pada Pendidikan menengah dan 

Pendidikan khusus/layanan khusus, yang meliputi 

analisis kebutuhan Pendidikan dan pelatihan, seleksi 

calon peserta Pendidikan dan pelatihan, perencanaan 

Pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan Pendidikan dan 

pelatihan, evaluasi Pendidikan dan pelatihan 

q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan 

kegiatan pengembangan kompetensi lainnya bagi 

pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan 

menengah dan Pendidikan khusus/layanan khusus, yang 

meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, 

coahing, mentoring, klinik, pertukaran pegawai dan 

jenis kegiatan lainnya 

r. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan 

kegiatan peningkatan kinerja bagi pendidik dan tenaga 
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kependidikan pada Pendidikan menegah dan 

Pendidikan khusus/layanan khusus, yang meliputi 

motivasi kerja, disiplin kerja, budaya kerja dan 

pencapaian sasaran kinerja pegawai 

s. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan 

kegiatan peningkatan kesejahteraan bagi pendidik dan 

tenaga kependidikan pada Pendidikan menegah dan 

Pendidikan khusus/layanan khusus, yang meliputi 

tunjangan profesi, tambahan penghasilan pegawai dan 

program peningkatan ksejahteraan lainnya 

t. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan 

kegiatan pemberian penghargaan bagi endidik dan 

tenaga kependidikan pada Pendidikan menengah dan 

Pendidikan khusus.layanan khusus, yang meliputi 

satyalenca, penghargaan bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan berprestasi/berdedikasi serta program 

penghargaan lainnya 

u. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan 

kegiatan perlindungan bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan pada pendidian menengah dan Pendidikan 

khusus/layanan khusus, yang meliputi perlindungan 

hukum, perlindungan profesi, keselamatan dan 

kesehatan kerja, dan ha katas kekayaan intelektual 
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v. Mengoordinasikan dan melaksanakan pertimbangan 

teknis penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga 

kependidikan pada Pendidikan menengah dan 

Pendidikan khusus/layanan khusus, yang meliputi 

mutase, pengangkatan dan penempatan 

w. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi 

pelaksanaan evaluasi penerapan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria Pendidikan anak usia dini, 

Pendidikan keluarga, Pendidikan dasar, Pendidikan 

tinggi dan pendidikan masyarakat 

x. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi 

pembinaan dan motivasi warga belajar, pendidik, dan 

tenaga kependidikan pendidikananak usia dini, 

Pendidikan keluarga, Pendidikan tinggi, dan Pendidikan 

masyarakat 

y. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi 

pelaksanaan apresiasi layanan Pendidikan anak usia 

dini, Pendidikan keluarga, Pendidikan tinggi, dan 

Pendidikan masyarakat melalu kegiatan lomba 

z. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, 

koordinasi dan pembinaan kelembagaan Pendidikan 

anak usia dii, Pendidikan keluarga, dan satuan 

Pendidikan nonformal. 
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4.2 Deskripsi Data 

Deskriptif data adalah merupakan gambaran data yang digunakan dalam 

suatu perusahaan/kantor. Dalam pengujian deskriptif data ini peneliti mencoba 

untuk mengetahui gambaran atau kondisi kinerja keuangan pada Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dari pengumpulan data melalui 

penelitian bahwa Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tidak 

memakai laporan neraca laba rugi karena dinas tersebut bukan merupakan 

organisasi profit, dimana Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengacu 

pada visi dan misi. 

Pada penelitian ini dilakukan analisis keuangan pada Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan laporan Dokumen Pendapatan 

Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Laporan DPA merupakan 

dokumen yang berisi tentang capaian target dalam setahun yang dibukukan.  

Setiap bulan, laporan DPA akan dibuat untuk melihat capaian kinerja yang telah 

direncanakan. Dan DPA ini dapat dilihat pada realisasi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) tahun 2020 – 2021 dengan menggunakan rasio yang digunakan pada 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 

4.3 Analisis Data 

1) Analisis Rasio Efektivitas 

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan sebuah instansi 

pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan rasio 

efektivitas berdasarkan laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi 
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Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021 menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Rasio Efektivitas = 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥100% 

Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD dapat dilihat pada Tabel 

berikut : 

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 

Anggaran 

Anggaran PAD 

(Rp) 

Realisasi PAD 

(Rp) 
REPAD Kriteria 

2020 301.800.000,00 769.820.966,40 2.55% Tidak Efektif 

2021 250.800.000,00 662.086.500,00 2.64% Tidak Efektif 

Sumber: Badan Keuangan Disdik Provinsi Sulawesi Selatan (Sudah diolah) 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil perhitungan rasio 

efektivitas pendapatan asli daerah tahun anggaran 2020 yaitu sebesar 

2.55% dan tahun anggaran 2021 yaitu sebesar 2.64%. Dari data 

tersebut menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD mengalami 

kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Menurut Mahsun dalam 

Fathah (2017) menyatakan bahwa kriteria rasio efektivitas jika 

diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) maka menunjukkan 

kriteria yang tidak efektif sehingga kriteria rasio efektivitas di tahun 

2020 maupun di tahun 2021 adalah tidak efektif. Hal ini disebabkan 

karena realisasi pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan 

dengan anggaran pendapatan asli daerahnya. 

2) Analisis Rasio Efisiensi 

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah 
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dalam mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Perhitungan rasio efisiensi keuangan dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

Rasio Efisisensi = 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥100% 

Hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020 dan 2021 dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Efisiensi Keuangan Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 

Anggaran 

Anggaran 

Pendapatan 

Daerah (Rp) 

Realisasi Belanja 

Daerah (Rp) 

 

REK 

 

Kriteria 

2020 301.800.000,00 2.556.095.529.977,00 8.47% Cukup 
Efisien 

2021 250.800.000,00 2.745.400.644.013 10.94% Tidak 

Efisien 

Sumber : Badan Keuangan Disdik Provinsi Sulawesi Selatan (Sudah diolah) 

 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil perhitungan rasio 

efesiensi keuangan pada tahun anggaran 2020 yaitu sebesar 8.47% 

dan tahun anggaran 2021 yaitu sebesar 10.94%. Terjadi peningkatan 

rasio efesiensi dari tahun 2020 ke tahun 2021. Selain itu, menurut 

Mahsun dalam Fathah (2017) yang menyatakan bahwa keuangan 

pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan 

efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 

100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapatkan 

tersebut menunjukkan kriteria rasio efisiensi keuangannya pada 
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tahun 2020 cukup efisien dan pada tahun 2021 tidak efisien karena 

nilai rasionya berada dibawah 100% dan diatas 100%. Hal ini 

disebabkan karena realisasi pendapatan daerah lebih besar 

dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerahnya. 

3) Analisis Rasio Keserasian 

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah dalam 

mengalokasikan dananya pada Belanja Rutin dan Belanja 

Pembangunannya secara optimal. Perhitungan rasio keserasian 

terdiri dari rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.  

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total 

belanja dengan total belanja daerah. Rumus untuk menghitung rasio 

belanja operasi adalah sebagai berikut : 

Rasio belanja operasi  = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥100 

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total 

realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rumus untuk 

menghitung rasio belanja modal adalah sebagai berikut. 

Rasio belanja modal = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥100 

Hasil perhitungan rasio keserasian yang terdiri dari rasio belanja 

operasi dan rasio belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 Tabel Hasil Perhitungan Rasio Belanja Operasi Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun 

Anggaran 

Total Belanja 

Operasi (Rp) 

Total Belanja Daerah 

(Rp) 

Rasio Belanja 

Operasi 
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2020 2.257.142.635.411,00 2.669.275.327.038,00 0.84 

2021 2.440.166.245.470,00 2.868.375.647.496,00 0.85 

Sumber : Badan Keuangan Disdik Provinsi Sulawesi Selatan (Sudah diolah) 

 

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Rasio Belanja Modal Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 

Anggaran 

Total Belanja Modal 

(Rp) 

Total Belanja Daerah 

(Rp) 

Rasio Belanja 

Modal 

2020 442.132.691.627,00 2.669.275.327.038,90 0.16 

2021 428.059.402.026,00 2.913.397.728.496,00 0.15 

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan (Sudah diolah) 

 

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil perhitungan rasio 

belanja operasi yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 

tahun 2021 yaitu masing-masing sebesar  0.16 dan 0.15 yang 

memiliki nilai rasio yang cukup rendah. Adanya perbedaan nilai 

rasio yang cukup jauh antara rasio belanja operasi dan rasio belanja 

modal menunjukkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan 

alokasi dana pada belanja operasi dibandingkan dengan belanja 

modal. Untuk rasio keserasian belum ada patokan yang pasti berapa 

besarnya nilai rasio belanja operasi maupun rasio belanja modal 

terhadap APDB yang ideal. 

4) Analisis Rasio Pertumbuhan 

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah 

pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama 
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periode anggaran, kinerja keuangan APBD-nya mengalami 

pertumbuhan secara positif atau negatif. Perhitungan rasio 

pertumbuhan (r) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

r  = 
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑡−1)

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑡−1)
𝑥100% 

Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas 

pengelolaan anggaran di tahun sebelumnya. Hasil perhitungan rasio 

pertumbuhan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

Uraian 
Tahun Rasio 

Pertumbuhan 2020 2021 

Pendapatan 

Asli Daerah 
301.800.000 250.800.000 0.17 

Belanja 

Operasi 
2.257.142.645.511,90 2.485.338.326.470,00 0.08 

Belanja Modal 442.132.691.627,00 428.059.402.026,00 0.03 

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan (Sudah diolah) 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil perhitungan rasio 

pertumbuhan pada 2021 masing-masing sebesar 0.17, 0.08, dan 0.03. 

Dilihat dari alokasi anggaran pada belanja operasi di Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan sebesar 

0.08 dari tahun 2020 ke tahun 2021, sedangkan untuk belanja modal 

terjadi penurunan sebesar 0.03.  

Dalam standar akuntansi acuan dalam penyajian laporan keuangan yang 

ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas 
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tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar akuntansi berguna 

bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus 

disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan 

keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika 

disajikan dengan kriteria/persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun 

laporan keuangan. Bagi auditor, khususnya eksternal auditor, SAP digunakan 

sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan apakah sesuai dengan 

prinsip akuntansi berterima umum. SAP merupakan acuan wajib dalam 

penyajian laporan keuangan entitas pemerintah. Pemerintah pusat dan juga 

pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. 

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan 

pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari 

masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Ada beberapa cara 

untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan 

menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa 

digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, 

Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan . 

 Rasio Efektivitas 

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mahsun (2012), adalah : 

1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti 

tidak efektif 

2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti 
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efektivitas berimbang. 

3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x >100%) berarti efektif. 

 Rasio Efisiensi 

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan 

Kriteria Efisiensi      Persentase Efisiensi 

Sangat efisiensi        60-80% 

Cukup efisiensi        81-90% 

Kurang efisiensi       91-100% 

Tidak Efisiensi         lebih dari 100% 

 Rasio Pertumbuhan 

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-

potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin 

tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja 

Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, 

maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah 

yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan 

meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode 

berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD,PAD, dan Belanja 

Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, 

maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah 

belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. 

 Rasio Keserasian 

Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis 
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dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka 

pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang. Pada 

umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja 

daerah, yaitu antara 60-90%. Belanja modal memberikan 

manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada 

umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 

5-20%. 

Berdasarkan standar penilaian kinerja keuangan pada instansi 

pemerintah, dapat dikatakan bahwa hasil analisis kinerja keuangan yang 

diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan banyak terjadi 

permasalahan kurang efektif/efisien yang disebabkan karena adanya 

permasalahan kinerja keuangan seperti anggaran yang tidak sesuai dengan 

keadaan di lapangan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan analisis rasio efektivitas PAD keuangan Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021 

masing-masing sebesar 2,55% dan 2.64% menunjukkan kriteria 

tidak efektif. Dari data tersebut menunjukkan bahwa rasio efektivitas 

PAD mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke 2021, hal ini 

disebabkan karena realisasi Pendapatan Asli Daerah lebih besar 

dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Asli Daerah. 

2. Berdasarkan analisis rasio efisiensi keuangan Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021 masing-

masing sebesar 8,47% dan 10,94% yang menunjukkan kriteria cukup 

efisien pada tahun 2020 namun tidak efisien pada tahun 2021, dari 

hasil analisis rasio efisiensi terjadi peningkatan dari tahun 2020 ke 

2021. 

3. Berdasarkan dari hasil analisis keserasian yang terdiri dari rasio 

belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi tahun 

anggaran 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 0,84% dan 0,85%. 

Sedangkan nilai rasio belanja modal tahun anggaran 2020 dan 2021 

masing-masing sebesar 0,16% dan 0,15% yang menunjukkan bahwa 

pemerintah lebih banyak mengalokasikam anggarannya pada belanja 
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operasi karena memiliki nilai rasio yang lebih tinggi dibandingkan 

pada belanja modal. 

4. Berdasarkan dari hasil analisis rasio pertumbuhan dari pendapatan 

asli daerah, belanja operasi dan belanja modal masing-masing 

sebesar 0,17%, 0,08% dan 0,03% yang menunjukkan bahwa rasio 

pertumbuhannya dapat dikatakan sangat rendah atau tidak 

bertumbuh. 

5.2 Saran 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan penerimaan dari potensi 

pendapatannya yang telah ada, inisiatif dan kemauan Pemerintah 

Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatakan PAD. 

Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang 

memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayannya, 

dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan 

daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui 

program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga 

program peningkatan PAD. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama 

diharapkan untuk lebih mendalami mengenai kinerja keuangan pada 

Pemerintah Daerah sehingga hasil penelitiannya lebih andal. 
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