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BAB

PENDAHULUAN

I

A. Latar Belakang

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai salah satu
bentuk satuan pendidikan nonformal, perlu secara terus menerus
ditingkatkan mutunya. Hal ini sejalan dengan visi dan Rencana
Strategis Terpadu Pendidikan dan Kebudayaan 2019: terwujudnya
pendidikan dan kebudayaan berkualitas untuk membentuk insan
Indonesia unggul yang berkepribadian dan berdaya saing. Selain
itu, peningkatan mutu LKP juga sesuai dengan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur
formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu
pendidikan.
Penjaminan mutu pendidikan yang diamanatkan pada
peraturan pemerintah tersebut juga sekaligus merupakan sebuah
keniscayaan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan
pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas
ASEAN mulai awal tahun 2016.
Diberlakukannya MEA
mengakibatkan semakin tingginya kompetisi di segala bidang,
termasuk di dalamnya pada persaingan sumber daya manusia
(SDM) dalam memperebutkan pasar kerja. Oleh karena itu dalam
menghadapi MEA, Indonesia harus mempersiapkan SDM melalui
pendidikan yang berkualitas, baik pada pendidikan formal maupun
non formal melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
Dalam upaya meningkatkan LKP menjadi lembaga yang
bermutu dan berdaya saing dapat dilakukan dengan cara
menumbuhkan suasana kompetitif atau persaingan positif diantara
LKP. Salah satu bentuk upaya tersebut melalui kegiatan lomba LKP
Berprestasi Tingkat Nasional.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan pada tahun 2017
menyelenggarakan kegiatan Lomba LKP Berprestasi Tingkat
Nasional sebagai upaya mendorong peningkatan mutu LKP,
menumbuhkan semangat berkompetisi dalam hal manajemen
kemitraan, pemasaran, dan pengembangan sumberdaya manusia.
Kriteria yang ditetapkan pada setiap kategori pelaksanaan
lomba ini dimaksudkan untuk menghasilkan adanya lembaga
kursus dan pelatihan berprestasi tingkat nasional yang terseleksi
secara obyektif. Melalui pelaksanaan lomba ini, juga diharapkan
adanya peningkatan mutu dan daya saing lembaga secara
bertahap, sistematis dan terencana. Pada akhirnya, kegiatan
lomba LKP tersebut, menjadi pemacu bagi tumbuh-kembangnya
sejumlah LKP yang berkinerja dan berprestasi lebih baik. Untuk
mendukung terlaksananya program ini, maka perlu disusun
Petunjuk Teknis Peningkatan Mutu melalui Lomba LKP Berprestasi
Tingkat Nasional tahun 2017.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyelenggaraan lomba Lembaga Kursus dan
Pelatihan adalah:
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. DIPA Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun
anggaran 2017.

C. Tujuan Petunjuk Teknis
Memberikan acuan kepada semua pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan Lomba LKP Berprestasi Tingkat Nasional.

D. Pengertian

Lomba LKP Berprestasi Tingkat Nasional adalah pemilihan dan
pemberian penghargaan kepada LKP yang mempunyai keunggulan
dalam hal manajemen kemitraan, pemasaran, dan pengembangan
sumberdaya manusia melalui kompetisi dan penilaian yang
dilakukan secara obyektif dan terukur.

BAB

II

PELAKSANAAN LOMBA LKP
BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL

Kebijakan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan terkait
dengan pelaksanaan lomba LKP Berprestasi Tingkat Nasional tahun
2017 berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Pada tahun
2017 lomba bersifat terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh jenis
keterampilan kursus dan pelatihan sepanjang memenuhi ketentuan
yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini.
A. Tujuan Lomba

1. Memotivasi penyelenggara LKP agar dapat meningkatkan mutu
kursus dan pelatihan serta melakukan inovasi untuk
pengembangan program dan lembaganya.
2. Memilih dan menetapkan juara Lomba LKP berprestasi tingkat
nasional tahun 2017.
3. Memberikan penghargaan kepada pemenang Lomba LKP
berprestasi tingkat nasional tahun 2017.
B. Hasil yang Diharapkan

1. Terpilihnya LKP yang memiliki keunggulan ditinjau dari adanya
inovasi dalam program kemitraan, pemasaran, dan
pengembangan sumberdaya manusia.
2. Termotivasinya penyelenggara LKP untuk meningkatkan mutu
pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kemitraan,
pemasaran, dan pengembangan sumberdaya manusia.
3. Tumbuhnya semangat berinovasi, berkreasi, berprestasi dan
bersaing secara positif.
C. Sasaran dan Kriteria Peserta

Peserta lomba adalah LKP di seluruh Indonesia yang memenuhi
kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kriteria peserta lomba
adalah LKP yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota.
2. Memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) atau Nomor
Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN).
3. Sudah dinilai/dievaluasi kinerja dan/atau terakreditasi oleh BAN
PAUD-PNF.
4. Mempunyai izin operasional yang masih berlaku.
5. Memiliki NPWP atas nama lembaga atau badan hukum
penyelenggara.
6. Memiliki nomor rekening bank yang masih aktif atas nama
lembaga atau badan hukum penyelenggara dilengkapi dengan
surat keterangan rekening masih aktif dari bank yang
bersangkutan.
7. Bukan LKP Juara I, II, dan III Lomba LKP berprestasi tingkat
nasional dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
D. Tim Penilai

Tim penilai bersifat independen, terdiri dari unsur organisasi mitra,
praktisi kursus, akademisi, dan birokrasi yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Memiliki pengalaman/kualiﬁkasi akademik/kompetensi di
bidang kursus dan pelatihan.
3. Memiliki dedikasi, integritas, dan komitmen, serta tidak ada
konflik kepentingan (conflict of interest).
4. Tim penilai bukan salah satu dari pemilik, pengelola, atau
pendidik pada LKP peserta lomba.
E. Mekanisme Pelaksanaan

1. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mengirimkan surat
ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi
dan merekomendasikan LKP yang dinilai sebagai LKP berprestasi
atau memiliki keunggulan di bidang inovasi pemasaran,
pengembangan kemitraan, dan peningkatan mutu SDM di LKP
untuk menjadi peserta lomba.
2. LKP yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota menyusun profil lomba yang berisi keunggulan
di bidang inovasi pemasaran, pengembangan kemitraan, dan
peningkatan mutu SDM di LKP dan prestasi lain yang sudah
dicapai.
3. Profil dalam bentuk hasil cetak (hardcopy) dan/atau dokumen
elektronik (softcopy) dikirim ke Direktorat Pembinaan Kursus
dan Pelatihan melalui jasa pengiriman, dengan alamat:
Kompleks Kemendikbud Gedung E lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta
Email: kk.binsus@kemdikbud.go.id
kelmit2015@gmail.com
4. Tahapan penilaian lomba
Tahapan penilaian lomba menjadi satu kesatuan utuh, yang
apabila salah satu tidak diikuti akan menggugurkan peserta,
yaitu:
a. Penilaian administrasi dan substansi Profil oleh tim penilai.
Tim Penilai mengelompokkan LKP peserta lomba ke dalam
kategori:
1) Terakreditasi
2) Belum/tidak terakreditasi
b. Verifikasi lapangan bagi LKP yang lolos penilaian
administrasi dan substansi, kecuali terjadi peristiwa force
majeure (seperti bencana alam), verifikasi dilakukan dengan
cara lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus
dan Pelatihan.
c. Presentasi wajib diikuti oleh peserta lomba yang telah lolos
tahap verifikasi.
5. Juara lomba ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
Pembinaan Kursus dan Pelatihan berdasarkan rekomendasi dari
Tim Penilai dan tidak dapat diganggu gugat.
F. Profil Peserta Lomba

LKP yang telah direkomendasi oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota sebagai peserta lomba, menyusun profil yang
memuat inovasi dan keunggulan LKP di bidang inovasi pemasaran,

pengembangan kemitraan, dan peningkatan mutu SDM di LKP
dan prestasi lain yang sudah dicapai sehingga layak disebut
sebagai LKP Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2017 (sistematika
profil terlampir).
G. Komponen Penilaian

1. Kelengkapan persyaratan administrasi
LKP yang memenuhi persyaratan administrasi seperti tercantum
dalam butir C, dilanjutkan ke penilaian substansi.
2. Kisi-kisi penilaian substansi
Penilaian substansi meliputi aspek perencanaan, implementasi,
dan hasil yang dicapai berkaitan dengan keunggulan dan inovasi
tentang manajemen:
a. Kemitraan dengan pihak:
1) Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), meliputi antara
lain dalam hal:
a) Mendapatkan fasilitas belajar dari pihak lain
b) Pemagangan
c) Penempatan kerja
d) Kerjasama rekrutmen pendidik/peserta didik
e) Pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility
(CSR)
f) Kerjasama pengembangan program kewirausahaan
g) Pelaksanaan in-house/in-company training dalam
rangka upgrading karyawan
2) Lembaga keuangan
3) Lembaga pemberdayaan masyarakat, meliputi antara
lain dalam hal:
a) Kerjasama pengembangan program kewirausahaan
b) Pelaksanaan Program Kecakapan Hidup berbasis
kearifan lokal
4) Pemerintah/Pemerintah Daerah/Institusi Lain, meliputi
antara lain dalam hal:
a) Program pelatihan untuk masyarakat sekitar agar
siap bekerja dan berwirausaha
5) Lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi

negeri dan swasta):
a) Kerjasama dalam alih kredit
b) Kerjasama rekruitmen peserta didik
b. Pemasaran, meliputi antara lain:
1) Strategi produk
2) Strategi harga
3) Strategi tempat /distribusi
4) Strategi promosi
c. Pengembangan sumber daya manusia, antara lain meliputi:
1) Sistem rekrutmen SDM
2) Pengembangan kualifikasi
3) Pengembangan kompetensi
4) Peningkatan produktivitas SDM
5) Penghargaan dan sanksi (reward and punishment)
4. Verifikasi lapangan
Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian
antara informasi yang disajikan dalam profil dengan bukti
otentik yang ada atau terjadi di LKP. Sumber informasi dalam
verifikasi lapangan adalah pengelola/tenaga kependidikan,
instruktur, peserta didik, dan mitra kerja LKP.
5. Presentasi
Penilaian presentasi meliputi:
a. Deskripsi keunggulan LKP di bidang inovasi pemasaran,
pengembangan kemitraan, dan peningkatan mutu SDM di
LKP dan prestasi lain yang sudah dicapai
b. Data pendukung deskripsi dalam bentuk data, tabel, grafik,
foto dan/atau video yang otentik dan relevan dengan kondisi
dan perkembangan LKP
c. Penggunaan alat peraga/pendukung presentasi
d. Kemampuan berargumentasi
1) Konsistensi antara fakta/data dengan penjelasan
2) Kemampuan menjawab pertanyaan
e. Ketepatan waktu
f. Etika
1) Kerapihan
2) Kesopanan

3) Percaya diri
4) Cara berkomunikasi
H. Peringkat Lomba

Untuk setiap kategori Lomba LKP Berprestasi Tingkat Nasional
tahun 2017 terdiri dari Juara I, Juara II, Juara III, Juara Harapan I,
Juara Harapan II, dan Juara Harapan III.
I.

NO

Jadwal Pelaksanaan (tentatif)
TAHAPANPENYELENGGARAAN

WAKTU

1.

Penerimaan profil

Bulan Juni 2017

2.

Seleksi administrasi dan substansi

Bulan Juli 2017

3.

Verifikasi lapangan

4.

Presentasi nominator*)

Bulan Juli/Agustus
2017
Tgl 7-9 Agustus 2017

5.

Penetapan juara dan pemberian
hadiah*)

Tgl 9 Agustus 2017

Keterangan:
*) Tempat presentasi dan pemberian hadiah akan ditetapkan kemudian.
Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemberian sumbangan/hadiah bagi
para finalis dan juara.

BAB

PENUTUP

III

Dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat
digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan sebagai pedoman
dalam melaksanakan program Peningkatan Mutu melalui Lomba
Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2017.

Lampiran 1: Cover (berwarna biru muda)

PROFIL
PENINGKATAN MUTU
MELALUI LOMBA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BERPRESTASI
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017

IDENTITAS DAN ALAMAT LEMBAGA

Diajukan kepada:
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2017

Lampiran 2: Identitas LKP
IDENTITAS LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
Nama LKP

:

NILEK/NPSN

:

Akreditasi

: Program: _________________ Tahun _______

NPWP

:

Lembaga, Tahun ___________
Akte Notaris

: No.

Alamat LKP

:

Kabupaten/Kota

:

Provinsi

:

HP.

Website

:

E-Mail

:

Tahun Berdiri

:

Program Kursus

:

Tgl.

Telp.

Izin Operasional
terakhir

: No.

Masa Berlaku Izin

:

Visi Lembaga

:

Misi Lembaga

:

, tanggal

Lampiran 3: Sistematika Profil
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Uraian disertai data otentik berkaitan dengan terjadinya
kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang
dihadapi LKP di bidang inovasi pemasaran, pengembangan
kemitraan, dan peningkatan mutu SDM.
B. Permasalahan
Identifikasi penyebab kesenjangan tersebut dan rumuskan
dalam bentuk permasalahan spesifik.

BAB II PEMBAHASAN (Boleh diberi judul tetapi harus relevan dengan
topik yang dibahas)
Subbab disesuaikan dengan kebutuhan,yang menguraikan
tentang rancangan model penyelesaian masalah, implementasi,
dan

hasil

yang

dicapai

disertai

bukti

otentik

yang

menggambarkan kinerja LKP.
Uraian harus menggambarkan keunggulan di bidang inovasi
pemasaran, pengembangan kemitraan, dan peningkatan mutu
SDM di LKP serta prestasi lain yang sudah dicapai oleh lembaga.
BAB III KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Sajikan simpulan sesuai hasil pembahasan dan rencana tindak
lanjut pengembangan di masa mendatang.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Persyaratan administrasi:

a. Fotokopi izin operasional penyelenggaraan kursus yang masih
berlaku.
b. Cetak nomor NILEK online yang ada atau NPSN.
c. Fotokopi rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif
dilengkapi dengan surat keterangan dari bank.
d. Fotokopi NPWP atas nama lembaga.
e. Fotokopi SK/sertifikat kinerja lembaga.
f.

Fotokopi SK/sertifikat akreditasi.

2. Data pendukung deskripsi dalam bentuk data (misal Perkembangan
peserta didik selama 3 tahun), tabel, grafik, foto dan/atau video yang
otentik dan relevan dengan kondisi dan perkembangan LKP, seperti
diuraikan dalam kisi-kisi.

