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BUPATI ALOR

PROVTNSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR

NOMOR 5' TAHUN 2OL6

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KER.IA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : a. bahwa untuk penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas

dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan
Dinas Daerah, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor g

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat

Daerah Kabupaten Alor, perlu ditetapkan dengan peraturan

Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.

Mengingat : l.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor t22, Tanbahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1655); n/



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
' Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang

Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 11.4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887)

4. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabufaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun

2016 Nomor 8, Tambahan kmbaran Daeratr Kabupaten Alor

Nomor 5a8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR

Menetapkan :

BAB I
. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.

3. Bupati adalah Bupati Alor.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Alor

merupakan unsu.r pembantu Bupati dalam penyelengaraan

pemerintahan daerah.

6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana
a

urusan pemerintahan

yang

urusan

yang

menjadi kewenangan daerah. q/
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7.' Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.

10. Jabatan ftrngsional adalatr kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungiawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan F\rngsional adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

berdasarkan pada keahlian dan kterampilan tertentu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pendidikan mempakan Unsur pelaksana urusan pendidikan,
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang;

d. Sub Bagran;

e. Seksi;

f. UPT; dan

g. Jabatan F\rngsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf b membawahi :

a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

b. Sub Bagran Umum dan Keuangfi dan



(3) Bidang sebagaim€ura dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Keterampilan Layanan

Khusus (PKLK), membawahi:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan

3. Seksi Kesiswaan.

b. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan

3. Seksi Kesiswaan.

c, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan

3. Seksi Kesiswaan.

d. Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidian, membawahi:

1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Keterampilan

Layanan Khusus;

2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolatr Dasar; dan

3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b
dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan

. bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungf awab

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(3) Sub Bagran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagran yang berada di bawah dan

bertanggungj awab kepada Sekretaris Dinas.

(4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin

oleh seorErng Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang.

Pasal 5

Bagan stnrktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagtan yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4/



BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan keu.ajiban membantu Bupati dalam
penyusunan kebiiakan dan pengoordinasikan urusan pemerintahan bidang

pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada daerah.

Pasal 7

Dalam melahsanakan ttrgas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan ad.ministrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 8

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam iampiran II dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

' Pasal 9

(1) Pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk UPT.

(2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa

Kecamatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupatl q'y



BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSI ONAL

Pasal 10

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf h, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Pendidikan yang bersifat teknis sesuai dengan jenis keahlian dan

kebutuhan.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh dan
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

Pasal I 1

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

terdiri dari sejumfah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang fungsional
yang terbagr dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.

(2) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimalcsud
dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara sistematis baik dalam lingkup
kerjanya maupun antar satuan organisasi lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, wajib

menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Dinas wajib mengadakan rapat evaluasi secara berkaia

setiap 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah .'tl/,I



Pasal 14

(1) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, wajib
menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sekretaris wajib mengadakan rapat evaluasi secara berkaia setiap 3

(tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, wajib
menyampaikan laporan secara terhrlis kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bidang wajib mengadakan rapat evaluasi secara berkala
setiap 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

Pasal 16

(1) Kepala sub bagian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib
menyampaikan laporan secara tertulis kepada Sekretaris.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kepala sub bagian mengadakan rapat evaluasi dan hasilnya
dilaporkan kepada Sekretaris.

Pasal 17

(1) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib
menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Bidang.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kepala SEksi mengadakan rapat evaluasi dan hasilnya
dilaporkan kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala
Seksi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah
yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas pokok dan

fungsi, displin dan kode etik Aparatur Sipil Negara.

Pasal 19

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh

pimpinan satuan organisasi dibawahrlya; N



(2) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan pada masing-

masing satuan organisasi dapat diselenggarakan rapat berkala.

BAB VTII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 2O

(1) Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional

Tertentu pada Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

atas usul Sekretaris Daerah.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural, pejabat fungsional

umum dan pejabat fungsional tertenttr berdasarkan 'pada ketentuan

peraturan perundang- undangan.

. Pasal 21

(1) Pengangkatan dalam jabatan stmktural dilakukan secara terbuka dan

kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,

pengangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan

integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan pemndang-undangan.

(2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional berdasarkan analisis kebutuhan

dan hasil analisa jabatan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan

dalam rangka pelaksanaan trrgas dibebankan pada APBD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

pada saat perahrran Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Alor

Nomor 53 Tahun 2Ot4 tentang Penjabaran T\rgas Pokok dan Fungsi Dinas

pendidikan dan Kebud.ayaan Kabupaten Alor (Berita Daerah Kabupaten Alor

Tahun 2Ol4 Nomor 53, Tambatran Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 717),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. qy/



Peraturan Bupati ini

Pasal 24

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2OL7 .

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Alor.

Ditetapkan di Kalabahi

L\ Noge*aoerr "ol(
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Diundangkan di Kalabatri

pada tang8al 2-t t{o[ze-S'ltee

KABUPATEN ALOR TAHUN 2OL6 NOMOR 9t
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NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN ALOR

I. IJMUM

Bahwa dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan di daerah seiring

dengan pemberian urusan kepada Pemerintahan Kabupaten diperlukan

organisasi perangkat daerah sebagai wadah implementasi dalam

penyelenggaraan pemerintatran, pembangunan dan pelayanan

kemasyarakatan sesuai bidang tugas dan fungsi. Legitimasi hukum atas

organisasi perangkat daerah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Bahwa Dinas Daerah sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Femerintah

Nomor 18 Tatrun 2016 diposisikan sebagai unsur pelaksanan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pend.idikan.

- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2OL4 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dan

Peraturan Bupati AlorJ.[omor 53 Tahun 2Ot4 tentang Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak

sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah sehingga perlu ditinjau kembali untuk !.bil.,
mengoptimalkan kinerja Dinas Pendidikan.

Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Alor mengam€rnatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja

perangkat daerah, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Dalam

konteks ini, Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Keda Dinas Pendidikan disusun dan

ditetapka ". 9l/



Bahwa tuntutan pelayanan prima. dalam paradigma birokrasi moderen

telah menjadi kebutuhan urgen setiap satuan kerja. Itulah sebabnya

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja yang

diahrr dalam Peraturan Bupati ini, mempakan landasan pljak bagi pejabat

struktural dan fungsional lingkup Dinas Pendidikan unhrk memacu

peningkatan kinerj anya.

Dalam hubungannya dengan tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala

Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagran lingkup Dinas Pendidikan

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplifikasi secara vertikal maupun horisontal dalam Dinas Pendidikan dan

dengan instansi lain linglnrp Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka semua pejabat

struktural maupun fungsional lingkup Dinas Pendidikan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, menggunakan Peraturan Bupati ini

sebagai dasar pelaksanaannya.

Bahwa Peraturan Bupati ini dalam konteks implementasi akan menjadi

dasar hukum dan landasan pljak bagr Dinas Pendidikan dalam aplikasi

tugas dan fungsi masing-masing secara jelas demi penguatan pelayanan

terhadap masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

" Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

cukup ieras. ff/



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 1O

yang dimaksud dengan kelompok jabatan fungsional adalah jabatan-

jabatan fungsional sebagaimana ditetapkan oleh Menteri yang

bertanggungiawab di bidang pendayagUnaa-n aparatur negara.

Pasal I 1

Cukup jelas.

Pasal 12

- Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta

pimpinan satuan kerja dalam menata satuan kerja organisasi

sekretariat Daerah sesuai lingkup kewenangannya, baik lintas

maupun antar strata pemerintahan.

- yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-

fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu

dalam suatu organisasi perangkat daerah.

yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai nonna, prinsip dan

standar yang berlaku.

- yang dimaksud dengan Simplifikasi adalah penyederhanaan dalam

pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif, rasional dan

proposional. '

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

CukuP jelas.

Pasa] 15

CukuP jelas.

Pasal 16

CukuP jelas.

Pasal 17

CukuP jelas.

Pasal 18

Cukup ieras. /lr/
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Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 2O

Cukup jelas.

Pasal 2l
Cukup jelas.

?asat 22

Cukup jeLas.

Pasal 23

Cukup jelas.

'Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KAtsUPATEN ALOR NOMOR OY6 4/



. LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR I( TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS.I,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ALOR

Seksi
Pendidlkan dan Tenata

Kependldlkan SMP

KETERANGAN :

: Garis Komando

KEPALA DlNAS

BIDANG
PENDIDIK DAN TTNACA

XEPENDIDIKAN {PTX)

BIDAT{G

PEMBINAAN PAUD DAN PET{DIDI(AN
XETERAMPITAN IAYA'{AIT KHUSUS

(Pl($P'

S.ksl
Kurlkulum dan Penibian

Seksi

Kelembataan dan Sarana
Prasarana



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI ALOR

NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA DINAS

PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR.

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGST

KEPALA DINAS, SEKRETARIS,KEPAI/. SUB BAGIAN, KEPALA BIDANG DAN

KEPAI.,A SEKSI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR

1. NAMA JABATAN : KEPALA DINAS

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala dinas 'mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
koordinasi dalam perencanaan dan pembinaan sub urusan
manajemen pendidikan, kurikulum, pendidikan dan tenaga
kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra serta
melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala dinas melaksanakan
fungsi:
1. pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah sub urusan

manajemen pendidikan, kurikulum, pendidikan dan tenaga
kependidikan, perizinan pendidilan, bahasa dan sastra;

2. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dinas;
3. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan sekretariat dan bidang;
4. pembinaan dan pengawasan aparatur lingkup dinas;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas pokok d.inas.

B. URAIAN TUGAS :
l'\

i1.) mengkoordinasikan perumusan kebdakan daerah sub urusan
r'-/

manajemen pendidikan, lnrrikulum, pendidikan dan tenaga

kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai

kebutuhan dan ketentuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan;

mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dinaspendidikan

dengan mengakomodir masukan dari sekretariat dan bidang

sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang dan sekretariat

sesuai rencana dan anggaran unhlk mewujudkan pekerjaan

c
3.
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mengoreksi, membubuhkan paraf atau menandatangani surat

keluar dan atau naskah dinas dengan teliti sesuai tata naskah

dinas untuk proses selanjutnYa;

mendisposisikan surat masuk sesuai perihal surat untuk

ditindaklanjuti;

menghadiri rapat - rapat berdasarkan undangandan atau

disposisi untuk menyampaikan dan rnenerima informasi;

menginventarisir penmasalahan yang berhubungall dengan sub

urusan manajemen pendidikan, kr:rikulum, pendidikan dan

tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra

berdasarkan hasil pemantauan dan atau melalui sekretaris dan

kepala bidang untuk menyiapkan petunjuk pemecahannya;

melaksanakan'pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur

sesuai kebuhrhan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan

tugas;

memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan sesuai

kinerja masing-masing guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan

loyalitas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati

tentang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidikan dan

tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra

sesuai ketentuan dan kebuhrhan untuk pengambilan kebijakan

selanjutnya; .

melalnrkan monitoring, evaluasi dan pelaporan berdasarkan

dokumen perencana€rn dan kondisi lapangan sebagai bahan

pertanggung! awaban ; dan

12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

perintah dan atau disposisi berdasarkan tugas pokok dinas

untuk kePentingan daerah.

2. NAMA JABATAN : SEKRETARIS

A. TUGAS DAN FUNGSI:

Sekretaris mempunyai hrgas memimpin darr melaksanakan urusan

penyusunan program, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, umum,

keuangan dan kepegawaian, sesuai kebutuhan dan ketentuan untuk

mendukung kegiatan kedinasan dan mewujudkan akuntabilitas

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.



Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretaris melaksanakan

fungsi :

1. pengkoordinasian pen)rusunan rencana kerja sekretariat dan

rencana kerja dinas;

2. pengkoordinasian penyusunan kebijakan bidang kesekretariatan;

3. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan sub bagian;

4.pembinaandanpengawasanterhadapstafdansubbagian;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

B. URAIAN TUGAS :

1. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sekretariat sesuai

usulan sub bagian sebagai bahan dalam penyusunan rencana

kerja dinas;
"lnengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dinasberdasarkan

usulan sekretariat dan bidang sebagai pedoman kerja;

/il" *"ngkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sub bagian sesuai
t"r' 

rencana kerja untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas;

4. mengoreksi, membubuhkan paraf atau menandatangani surat

keluar dan atau naskah d.inas atas nama kepala dinas dengan

teliti sesuai tata naskah dinas untuk proses selanjutnya;

5. mendisposisikan surat masuk sesuai perihal surat untuk

ditindaklanjuti; .
6. menghadiri ,"p"t - rapat dalam kapasitas sebagai sekretaris

maupun mewakili kepala dinas berdasarkan undangandan atau

disposisi untuk menyampaikan dan menerima informasi;

1 menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

' ,.tr""r. umum, perlengkapan, keuangan' kepegawaian'

perencanaan, evaluasi dan pelaporan, berdasarkan laporan dan

pemantauan untuk menyiapkan petunjuk pemecahannya;

i 8. memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang umum'
t', perlengkapan, keuangan, kepegawaian' perencanaan' evaluasi dan

pelaporankepadakepaladinasberdasarkanpermasalahandan
ketentuan terkait guna pengambiian kebij akan selanj utnya;

g. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai kompetensi agar

pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-

\- _/

maslng; y'v
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10. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap staf dan sub

bagian sesuai kebutuhan untuk menjamin keberhasilan tugas

kesekretariatan;

11. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan

kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;

12. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan berdasarkan

dokumen perencanaan dan kondisi Lapangan sebagai bahan

pertanggungjawaban ; dan

13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dadan sesuai

perintahdan atau disposisi berdasarkan tugas pokok dinasuntuk
mendukung tugas dinas.

3. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN

PELAPORAN

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala sub bagian program, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas

memimpin dan melaksanakan pen)rusunan dokumen perencanaan,

pelaksanaan evaluasi dan laporan pertanggungiawaban kegiatan

sesuai kebutuhan, kemampuan dan realisasi kegiatan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan dan media pertanggungjawaban.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala sub bagian program,

.. evaluasi dan pelaporan melaksanakan fungsi :

1. pen5rusunan rancangan rencana kerja sub bagian, sekretariat dan

dinas;
penyusunan rhncangan kebijakan
pertanggungiawaban;

pelaksanaan evaluasi;

perencanaan dan

penyusunan dokumen dan atau laporan pertanggungiawabanl dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dan kepala

dinas.

B. URAIAN TUGAS :

1. men5rusun rencana kerja sub bagian program, evaluasi dan

pelaporan sesuai kebutuhan sebagai data dukung dalam

pen5rusunan rencana kerja sekretariat;

2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sekretariat dengan

mengakomodir rencana kerja sub bagian sebagai data dukung

dalam penyusunan rencana kerja dinas; ?l/

2.

3.

4.

5.



3, mengkoordinasikan penyusunan (encana kerja dinas dengan

mengakomodir rencana kerja sekretariat dan bidang sebagai

pedoman kerja;

4. men)rusun rarlcangan kebijakan perencanaan, evaluasi dan

pelaporan sesuai ketentuan sebagai pedoman kerja;

5. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pada tingkat SKPD

dengan melibatkan seluruh bidang dan sekretariat untuk
dilakukan pengendalian;

6. men)rusun dokumen pertanggungjawaban sesuai hasil capaian

dan ketentuan sebagai media pertanggungjawaban;

7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan pemantauan

maupun men6rima masukan dari staf untuk disiapkan petunjuk
pemecahannya;

8. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan

fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi

masing-masing;

9. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan
kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;

1O. memberikan saran dan pertimbangarl teknis dibidang
perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada Sekretaris secara

lisan maupun melalui nota dinas dan atau telaahan sebagai

bahan pengambilq.n kebijakan selanjutnya;

ll.melakukan monitoring dan evaluasi serta menJrusun laporan
pelaksanaan tugas dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan

kepada sekretaris sesuai tugas dan fungsi agar kegiatan berjalan

sesuai rencana; dan

12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

perintah dan atau disposisi dan ketentuan untuk mendukung

keberhasilan tugas kesekretariatan dan kepala dinas.

4. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

A. TUGAS DAN FUNGSI:

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas

memimpin dan melaksanakan urusan rumah tangga, tata usaha,

kearsipan, perlengkapandan pengelolaan keuangansesuai kebutuhan
I^- l-alaafrron rrnfrrl: mo-rlrrlzrrnc frrrrqc rlirrqq 2 .



8. melakukan pembinaan dalam pengelolaan rumah tangga, tata.

usaha, kearsipan dan keuangansesuai permasalahan agar tertib

dalam pelaksanaannya;

9. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan

fungsinya aga:r pelaksaaan trrgas bedalan sesuai dengan proporsi

masing-masing;

10. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan

kineda guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;

ll.memberikan saran dan pertimbangan teknis berkaitan dengan

rumah tangga, tata usaha, kearsipan, serta urusan kepegawaian

kepada sekretaris secara lisan maupun melalui nota dinasdan

atau telaahan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya;

12. melakukan morritoring dan evaluasi serta menJrusun laporan

pelaksanaan tugas berkaitan dengan rumah tangga, tata usaha,

kearsipan, serta keuangan kepada sekretaris sesuai tugas dan

fungsi agar kegiatan berjalan sesuai rencana; dan

13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dan

kepala dinas sesuai perintah dan atau disposisi dan ketentuan

untuk mewujudkan keberhasilan tugas kesekretariatan dan dinas.

5. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala sub bagian kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan penataan dan pengadministrasian kepegawaiansesuai

ketentuan untuk mendukung tugas dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala sub

bagiankepegawaian melaksanakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja sub bagiankepegawaian;

2. penyusunan ranca.ngan kebijakan dibidang penataan dan

pengadministrasian kePegawaian ;

pelaksanaan urusan pengumpulan, penataan dan pengajuan data

kepegawaian dan urusan kepegawaian lainnya; dan

pengelolaan penanganan pengaduan; dan

3.

4.

5. pelaksanaan

dinas. q/
fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dan kepala



Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala sub bagian umum

dankeuangan melaksanakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja sub bagian;

2. penyusunan rallca.ngan kebijakan dibidang rumah tangga, tata

usaha, kearsipan, pengadaan,pemeliharaan bangunan, sarana

dan prasarana;

3. penyusunan rancangan kebijakan

keuangan dinas;

dibidang pengelolaan

4. pelaksanaan urusan ttmah tangga, tata usaha, kearsipan, serta

pengadaan , pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengeloaan

keuangan dinas;

5. pelaksanaa.n fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dan kepala

dinas.

B. URAIAN TUGAS :

1. men5rusun rencalla kerja sub bagian umum dan keuangan sesuai

kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sebagai data

dukung dalam penyusunan rencana kerja sekretariat;

menyusun rancangan kebijakan dibidang rumah tangga, tata

usaha, kearsipan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana serta pengelolaan keuangan sesuai ketentuan sebagai

dasar dalam pelaksanaannya;

melakukan verifikasi adrninistrasi keuangan sesuai dokumen

perencanaan, ketentuan dan bukti realisasi agar dapat

dipertan ggun gi awabkan ;

mengkoordinasikan pengelolaan naskah dinas sesuai pedoman

tata naskah dinas untuk proses selanjutnya;

mengkoordinasikan pembersihan, pengamanan dan penataan

kantor sesuai kebutuhan untuk memberikan jaminan keamanan

dan kenyarnanan dalam bekerja;

menginventarisir perrnasalahan yang berhubungan dengan urusan

umum dan keuangan sesuai kondisi ril untuk disiapkan petunjuk

pemecahannya;

2.

3.

4.

5.

6.

meneliti, memberikan catatan koreksi

pada naskah dinas sesuai Pedoman

serta membubuhkan Paraf

tata naskah dinas untuk
7.

proses selanjutnYa; M



B. URAIAN TUGAS :

1. menyusun rencana kerja sub bagian kepegawaian sesuai

kebutuhan sebagai data dukung dalam penyusunan rencana kerja

sekretariat;

2.menJrusunrancangankebijakandibidangkepegawaiansesuai
ketentuan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan;

/a) *"rgkoordinasikan pengadministrasian kepegawaian untuk
v *.r,dukung tugas dinas; \.d

mengkoordinasikanpengelolaanpenal]gananpengaduansesuai
kebutuhan dan ketentuan agar tertib dalam pengelolaarlrLya; '/

G) melakukan analisa jabatan dan beban kerja dengan metode

tertentuuntukmenghasilkaninformasijabatan;
( qmengkoordinasikan pengurusan kenaikan pangkat dan kenaikan

--'' g ji berkala berdasarkan masa kenaikan masing-masing untuk

diterbitkan surat kePutusan i /
7. meneliti, memberikan catatan koreksi

pada naskah dinas sesuai Pedoman

proses selanjutnYa;
g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan

kepegawaian dinas sesuai kondisi ril untuk disiapkan petunjuk

1 O. mendistribusikarr'tugas kepada bau'ahan

fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan

serta membubuhkan Paraf

tata naskah dinas untuk

dalam penataan danpengadministrasian

permasalahan agar tertib dalam

sesuai tugas Pokok dan

sesuai dengan ProPorsi

pemecahannya;
f;) melakukan Pembinaan
U kepegawaian sesuai

pelaksanaannya; /

masing-masing;

1 1 . memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan

kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;

12. memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang

kepegawaiankepadasekretarissecaralisanmaupunmelaluinota
dinasdan atau telaahan sebagai bahan pengambilan kebijakan

selanjutnYa;

l3.melakUkan monitoring dan evaluasi serta menJrusun laporan

pelaksanaantugasdibidangkepegawaiankepadasekretarissesuai

tugasdanfungsiagarkegiatanberjalansesuairencana;dan
l4.melaksanakantugaslainyangdiberikanolehsekretarisdan

kepala dinas. 4/



6. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBINAAN

PENDIDIKAN KETRAMPII.,AN LAYANAN KHUSUS.

PAUD DAN

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala bidang pembinaan PAUD dan pendidikan ketrampilan layanan

khusus mempunyai trrgas memimpin dan melaksanakan koordinasi

dalam perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan

evaluasi terhadap pelaksanaanpendidikan anak usia dini dan

pendidikan ketrampilan layanan khusussesuai ketentuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala bidang pembinaan

PAUD dan pendidikan ketrampilan layanan khusus melaksanakan

fungsi:
1. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja bidang;

2. pengkoordinasidn pen5rusunan kebijakan dibidang pembinaan

PAUD dan pendidikan ketrampilan layanan khusus;

3. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi;

4. pembinaan dan pengawasan terhadap staf dan seksi;

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

B. URAIAN TUGAS :

\. t\ mengkoordinasikan pen)rusunan rencana. kerja bidang pembinaan
t/v 

PAUD dan pendidikan ketrampilan layanan khusus dengan

mengakomodir renpana kerja seksi sebagai data dukung dalam

pen5rusunan rencana kerja bidang; d
2. mengkoordinasikan penyusunan rancangan kebijakan dibidang

pembinaan PAUD dan pendidikan ketrampilan layanan khusus

sesuai ketentuan sebagai dasar dalam pelaksanaannya; t'-

3. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seksisesuai rencana

kerja untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas; *

4. mengoreksi dan membubuhkan paraf pada surat keluar dan atau

naskah dinas dengan teliti sesuai tata naskah dinas untuk proses

selanjutnya;

5. mendisposisikan

ditindaklanjuti;

6. menghadiri raPat

surat masuk sesuai perihal surat untuk

- rapat berdasarkan undangan dan atau

sesuaidisposisi untuk menyampaikan dan menerima informasi



,{ / \

17. \menginventarisir permasalahan yang berhubungan

I / p"*binaan PAUD dan pendidikan ketrampilan layanan
\_,/

dengan pemantauan maupun menerima masukan dari

dengan

khusus

kepala

seksi untuk disiapkan petunjuk pemecahannya;

8. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai fugas pokok dan

fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi

masing-masing;

9. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap staf dan

kepala seksi sesuai kebutuhan untuk menjamin keberhasilan

tugas bidang;

10. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan

kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;

11. memberikan saian dan pertimbangan teknis di bidang pembinaan

PAUD dan pendidikan ketrampilan layanan khusus kepada kepala

dinas secara lisan maupun melalui nota dinas dan atau teiaahan

sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya; {
12. melakukan monitoring dan evaluasi serta menJrusun laporan

pelaksanaan tugas dibidang pembinaan PAUD dan pendidikan

ketrampilan layanan khusus kepada kepala dinas sesuai tugas

dan fungsi agar kegiatan berjalan sesuai rencana; dan Y

" 13. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai

perintah dan atau disposisi berdasarkan tugas pokok dinas untuk

mewujudkan keberhasilan tugas dinas.

7. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala seksi kurikulum dan penilaian mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan dan

pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta mela.kukan pengawasan

dan evaluasi atas terlaksananya penerapan kurikulum dan penilaian

pada pendidikan anak usia dini dan ketrampilan layanan khusus dan

kegiatan pendukung lainnya serta tersedianya data dan informasi

sesuai dengan ketentuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala seksi kurikulum dan

penilaianmelaksanakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja seksi kurikuhrm dan penilaian;

2. penyusunan kebijakan seksi kurikulum dan penilaian;



4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

program dan kegiatan; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

kepala dinas.

B. URAIAN TUGAS :

1. menyiapkan rencana kerja seksi kurikulum dan penilaian;

2. menyiapkan rancangan kebijakan pada seksi kurikulum dan

penilaiansesuai ketentuan ;

3. melaksanakan program dan kegiatan seksi sesuai rencana kerja

untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas;

4. men)rusun kerangka dasar dan struktur kurikulum dan penilaian

pendidikan anak usia dini dan pendidikan ketrampilan layanan

khusus;

5. melaksanakan implementasi standar isi dan standar kompetensi

lulusan pendidikan anak usia dini dan pendidikan ketrampilan

layanan khusus;
I

'i 6. melaksanakan implementasi kurikulum dan penilaian tingkat

satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan ketrampilan

layanan khusus;

. 7. mengawasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian satuan

pendidikan anak usia dini dan pendidikan ketrampilan layanan

khusus

8. menyiapkan dan membubuhkan paraf pada surat keluar dan

atau naskah dinas dengan teliti sesuai tata naskah dinas untuk

proses selanjutnYa;
g. menghadiri rapat - rapat berdasarkan undangan dan atau

disposisi untuk menyampaikan dan menerima informasi sesuai

bidang tugas;

10. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

kurikulum dan penilaiandengan pemantauan untuk disiapkan

petunj uk Pemecaharlnya;
11. mendiqtribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan

fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi

masing-masing;

12. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap staf sesuai

kebutuhan untuk menjamin keberhasilan figas; fu,



13. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan

berdasarkan kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan

loyalitas;

L4. memberikan saran dan pertimbangan teknis tentang pelaksanaan

kurikulum dan penilaiankepada kepala bidang;

15. melakukan monitoring dan evaluasi serta men)rusun laporan
pelaksanaan tugas pada seksi kurikulum dan penilaiankepada

kepala bidang; dan

16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

kepala dinas.

8. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA

PRASARANA

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala seksi kelembagaan dan sarana prasarana mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan,
pengadaan, pemeliharaandan perawatan sarana prasarana,
pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kelembagaan dan
ketersediaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan
pendidikan ketrampilan layanan khusus sesuai dengan ketentuan.
Untuk menyelenggarakan tqgas tersebut, kepala seksi kelembagaan
dan sarana prasarana melaksanakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja seksi kelembagaan dan sarana
prasara.na; '

2. penytrsuna.n kebijakan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
3. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
program dan kegiatan; dan

5. pelaksana€rn fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dan
kepala dinas.

B. URAIAN TUGAS :

1. menyusun rencana keda seksi kelembagaan dan sarana
prasarana;

2. menyusun rancangan kebijakan pada seksi kelembagaan dan

sarana prasarana sesuai ketentuan;

3. melaksanakan program dan kegiatan seksi sesuai rencana kerja

untuk menjamin kelancaran petaksanaan tugas; 0t/



4.

5.

6.

7.

menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kelembagaan,

pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan anak usia

dini dan pendidikan ketrampilan layanan khusus;

melaksanakan perawatan dan pengaturan sarana dan prasarana

satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan ketrampilan

layanan khusus;

melaksanakan pengawasan dan pengendalaian kelembagaan

serta sarana dan prasarana satuan pendidikan anak usia dini
dan pendidikan ketrampilan layanan khusus;

melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan

prasarana satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan

ketrampilan layanan khusus;

8. menyiapkan dan membubuhkan paraf pada surat keluar dan

atau naskah dinas dengan teliti sesuai tata naskah dinas untuk
proses selanjutnya;

9. menghadiri rapat - rapat berdasarkan undangan dan atau
disposisi untuk menyampaikan dan menerima informasi sesuai

bidang tugas;

10. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

kelembagaan dan sarana prasarana dengan pemantauan untuk
disiapkan petunjuk pembcahannya;

11. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan
fungsinya agar peJaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi

masing-masing;

12. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap staf sesuai

kebutuhan untuk menjamin keberhasilan tugas;

13. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan

berdasarkan kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan

loyalitas;

14. memberikan saran dan pertimbangan teknis tentang

kelembagaan dan sarana prasarana kepada kepala bidang;

15. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan

pelaksanaan tugas pada seksi kelembagaan dan sarana

prasarana kepada kepala bidang; dan

16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

kepala dnas. /y/



9. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI KESISWAAN.

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala seksi kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas

terlaksananya pembinaan kesiswaan sesuai dengan ketentuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala seksi kesiswaan

melaksanakan fungsi :

1. penyusunan rencana keda seksi kesiswaan;

2. penyusunan kebijakan seksi kesiswaan;

3. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

prograrn dan kegiatan; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

kepala dinas.

B. URAIAN TUGAS :

1. men5rusun rencana kerja seksi kesiswaan;

2. men)rusun rancangarl kebijakan pada seksi kesiswaan sesuai

ketentuan;

3. melaksanakan program dan kegiatan seksi sesuai rencana kerja

" untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas;

4. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan

kesiswaan; .

5. mengatur dan memantau pengelolaan bantuan dari masayarakat;

6. men)rusun pedoman, memantau dan evaluasi pelaksaraan extra

kurikulum;
T. menyiapkan dan membubuhkan paraf pada surat keluar dan

atau naskah dinas dengan teliti sesuai tata naskah dinas untuk

proses selanjutnYa;

8. menghadiri rapat - rapat berdasarkan undangan dan atau

disposisi untuk menyampaikan dan menerima informasi sesuai

bidang tugas;
g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

kesiswaan dengan pemantauan untuk disiapkan petunjuk

pemecahannya; U



1O. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan

fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi

masing-masing;

11. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap staf sesuai

kebutuhan untuk menjamin keberhasilan tugas;

12. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan

berd.asarkan kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan

loyalitas;

13. memberikan saran dan pertimbangan teknis tentang kesiswaan

kepada kepala bidang;

14. melakukan monitoring dan evaluasi serta men)rusun laporan

pelaksanaan tugas pada seksi kesiswaan kepada kepala bidang;

dan

15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

kepala dinas.

10. NAMA JABATAN : KEPAI,A BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN

DASAR.

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala bidang pembinaan pendidikan dasar mempunyai tugas

memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam perencanaan,

. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaanpembinaan pendidikan dasar sesuai ketentuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala bidang pembinaan

pendidikan dasar melaksanakan fungsi :

1. pengkoordinasian penyusunan rencana keda bidang;

2. pengkoord.inasian pen)rusunarl kebijakan dibidang pembinaan

pendidikan dasar;

@ V"nekoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi;

4. pembinaan dan pengawasan terhadap staf dan seksi;

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

B.{RAIAN TUGAS :

r il mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang
\J pemDlnaarl pendidikan dasar dengan mengakomodir rencana

kerja seksi sebagai d.B dukung dalam pen)rusunan rencana

kerja bidang; U \-'/



4.

2. mengkoordinasikan pen5rusunan rancangan kebijakan dibidang

pembinaan pendidikan dasa,r' sesuai ketentuan sebagai dasar

dalam pelaksanaannya; -,

3. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seksi sesuai rencana

kerja untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas; J
mengoreksi dan membubuhkan paraf pada surat keluar dan atau

naskah dinas dengan teliti sesuai tata naskah dinas untuk proses

selanjutnya;

mendisposisikan surat masuk sesuai perihal surat untuk

ditindaklanjuti;
menghadiri rapat - rapat berdasarkan undangan dan atau

disposisi untuk menyampaikan dan menerima informasi sesuai

bidang tugas; '

7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

pembinaan pendidikan da$r dengan pemantauan maupun

menerima masukan dari ke$ala seksi untuk disiapkan petunjuk

pemecahannya;

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan

fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi

masing-masing;

melaksanakan pembina'an dan pengawasan terhadap staf dan

kepala seksi sesuai kebutuhan untul< menjamin keberhasilan

tugas bidang; .
1O. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan

kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;

1 1. memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang pembinaan

pendidikan dasar kepada kepala dinas secara lisan maupun

melalui nota dinas dan atau telaahan sebagai bahan pengambilan
*/

kebijakan selanjutnYa; v
12. melakukan monitoring dan evaluasi serta men)rusun laporan

pelaksanaan tugas dibidang pembinaan pendidikan dasar kepada

kepala dinas sesuai tugas dan fungsi agar kegiatan berjalan sesuai

rencana; dan

13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai

perintah dan atau disposisi berdasarkan tugas pokok dinas untuk

5.

6.

8.

o

mewujudkan keberhasilan tugas dinas. ?/



11. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala seksi kurikulum dan penilaian mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan dan

pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta melakukan pengawasan

dan evaluasi atas terlaksananya penerapan kurikulum dan penilaian

pada pendidikan dasar dan kegiatan pendukung lainnya serta

tersedianya data dan informasi sesuai dengan ketentuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala seksi kurikulum dan

penilaian melaksanakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja seksi kurikulum dan penilaian;

2. penyusunan kebijakan seksi kurikulum dan penilaian;

3. pelaksanaan prbgram dan kegiatan seksi;

4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

program dan kegiatan; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

kepala dinas.

B. URAIAN TUGAS :

1. menyiapkan rencana kerja seksi kurikulum dan penilaian;
.. 2. menyiapkan rancangan kebijakan pada seksi kurikulum dan

penilaian sesuai ketentuan;
3. melaksanakan program dan kegiatan seksi sesuai rencana kerja

untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas;

4. menJrusun kerangka dasar dan struktur kurikulum dan penilaian

pendidikan dasar;

5. melaksanakan implementasi standar isi dan standar kompetensi

lulusan pendidikan dasar;

6. melaksanakan implementasi kurikulum dan penilaian tingkat

satuan pendidikan dasar;

7. mengawasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian satuan

pendidikan pembinaan pendidikan dasar;

8. menyiapkan dan membubuhkan paraf pada surat keiuar dan atau

naskah dinas dengan teliti sesuai tata naskah dinas untuk proses

selanjutnya;
g. menghadiri rapat - rapat berdasarkan undangan dan atau

disposisi untuk menyampaikan dan menerima informasi sesuai

tridano tt:pras A./



10. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

kurikulum dan penilaian dengan pemantauan untuk disiapkan

petunj uk pemecahannya;

11. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan

fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi

masing-masing;

12. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap staf sesuai

kebutuhan untuk menjamin keberhasilan tugas;

13. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan

kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;

14. memberikan saran dan pertimbangan teknis tentang pelaksanaan

kurikulum dan penilaian kepada kepala bidang;

15. melakukan mofiitoring dan evaluasi serta men5rusun laporan

pelaksanaan tugas pada seksi kurikulum dan penilaian kepada

kepala bidang; dan

16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

kepala dinas.

12. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA

PRASARANA

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala seksi kelembagaan dan sarana prasarana mempunyai tugas

melaksanakan koor{inasi dalam perencanaan, pembinaan,

pengadaan, pemeliharaan dan perawatan Sarana prasarana,

pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kelembagaan dan

ketersediaan sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan

ketentuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala seksi kelembagaan

dan sarana prasarana melaksanakan fungsi :

l. penyusunan rencana kerja seksi kelembagaan dan sarana

prasarana;

2. penyusunan kebijakan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;

3. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

program dan kegiatan; dan

5. pelaks€utaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

keoala dinas. n/



B. URAIAN TUGAS :

1. men)rusun rencana kerja seksi kelembagaan dan sarana

prasarana;

2. men5rusun rancangan kebdakan pada seksi kelembagaan dan

sarana prasarana sesuai ketentuan;

3. melaksanakan program dan kegiatan seksi sesuai rencana kerja

untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas;

4. menyiapkan bahan koordirtasi dan pelaksanaan kelembagaan,

pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar;

S. melaksanakan perawatan dan pengaturan sarana dan prasarana

satuan pendidikan dasar;

6. melaksanakan pengawasan dan pengendalaian kelembagaan serta

sarana dan pras€lrarLa satuan pendidikan dasar;

T. melaksanakan pengawasan pendayagunaarl bantuan sarana dan

prasarana satuan pendidikan dasar;

8. melaksanakan pengawasall terhadap pemenuhan standar

nasional sarana dan prasarana pendidikan dasar;

g. menyiapkan dan membubuhkan paraf pada surat keluar dan atau

naskah dinas dengan teliti sesuai tata naskah dinas untuk proses

selanjutnya;

- 10. menghadiri rapat - rapat berdasarkan undangan dan atau

disposisi untuk menyampaikan dan menerima informasi sesuai

bidang tugas; .

11. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

kelembagaan dan sarana prasarana dengan pemantauan untuk

disiapkan Petunjuk Pemecahannya;

12. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan

fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi

masing-masing;

13. melaksanakan pembinaan dan pengawasaJx terhadap staf sesuai

kebutuhan untrrk menjamin keberhasilan tugas;

14. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan

kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;

15. memberikan saran dan pertimbangan teknis tentang kelembagaan

dan sarana prasarana kepada kepala bidang; 4/



16. melakukan monitoring dan evaluasi serta men)rusun laporan

pelaksanaan tugas pada seksi kelembagaan dan sarana prasarana

kepada kepala bidang; dan

17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

. kepala dinas.

13. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI KESISWAAN.

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala seksi kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas

terlaksananya pembinaan kesiswaan pada satuan pendidikan dasar

sesuai dengan ketentuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala seksi kesiswaan

melaksanakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja seksi kesiswaan;

2. penyusunan kebijakan seksi kesiswaan;

3. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

program dan kegiatan; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

* kepala dinas.

B. URAIAN TUGAS : .

1. menJrusun rencana kerja seksi kesiswaan;

2. menyusun rancangan kebijakan pada seksi kesiswaan sesuai

. ketentuan;

I M melaksanakan program dan kegiatan seksi sesuai rencana kerja
Y untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas;
A\
[+) menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan
\J

/ kesiswaan;

J @ mengatur dan memantau pengelolaan bantuan dari

X masayarakat/ komite sekolah
{ \ arelrq. n.laksar 11 siswa baru dan mutasiiY O\ menyiapkan pelaksanaan penerrmaa

v \-/
siswa satuan Pendidikan dasar;

O menyiapkan fasilitasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan

\_/
satua.n pendidikan dasar bertaraf internasional; ry
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/ S.\ menyusun pedoman, memantau dan evaluasi pelaksanaan extra
ttL/ kurikulum;
g. menyiapkan dan membubuhkan paraf pada surat keluar dan atau

naskah dinas dengan teliti sesuai tata naskah dinas untuk proses

selanjutnya;

10. menghadiri rapat - rapat berdasarkan undangan dan atau

disposisi untuk menyampaikan dan menerima informasi sesuai

tugas;

nginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

untuk disiapkan petunjukkesiswaan dengan peraantauan

pemecahannya;

12. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan

fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi

masing-masing;

13. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap staf sesuai

kebutuhan untuk menjamin keberhasilan tugas;

14. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan

kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;

15. memberikan saran dan pertimbangan teknis tentang kesiswaan

kepada kepala bidang;
. 16. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan

pelaksanaan tugas pada seksi kesiswaan kepada kepala bidang;

dan

17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

kepala dinas.

14. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN

MENENGAH PERTAMA.

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala bidang pembinaan pendidikan menengah pertama mempunyai

tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam perencanaan,

pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap

pembinaan pendidikan menengah pertarna sesuai ketentuan'

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala bidang pembinaan

pendidikan menengah pertama melaksanakan fungsi :

1. pengkoordinasian pen)^rsunan rencana kerja bidang;
l-ol-.iioLan .lil-rirlano nernhinaan



3. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi;

4. pembinaan dan pengawasan terhadap staf dan seksi;

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

URAIAN TUGAS :

L. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang pembinaan

pendidikan menengah pertama dengan mengakomodir rencana

kerja seksi sebagai data dukung dalam pen5rusunan rencana

kerja bidang;

mengkoordinasikan penJrusunan rErncangan kebijakan dibidang

pembinaan pendidikan menengah pertama sesuai ketentuan

sebagai dasar dalam pelaksanaannya;

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seksi sesuai rencana

kerja untrrk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas;

mengoreksi dan membubuhkan paraf pada surat keluar dan atau

naskah dinas dengan teliti sesuai tata naskah dinas untuk proses

selanjutnya;

mendisposisikan surat masuk sesuai perihal surat untuk
ditindaklanjuti;
menghadiri rapat - rapat berdasarkan undangan dan atau

disposisi untrrk menyampaikan dan menerima informasi sesuai

bidang tugas;

menginventarisir pe;masalahan yang berhubungan dengan

pembinaan pendidikan menengah pertama dengan pemantauan

maupun menerima masukan dari kepala seksi untuk disiapkan

petunj uk pemecahannya;

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan

fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi

masing-masing;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap staf dan

kepala seksi sesuai kebutuhan untuk menjamin keberhasilan

tugas bidang;

10. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan

kinerja guna meningkatkan prestasi, dedika,si dan loyalitas;

l. L. memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang pembinaan

pendidikan menengah pertama kepada kepala dinas secara lisan

maupun melalui nota dinas dan atau telaahan sebagai bahan

-^- -^*l^:lo- lzalriiqlran c.e'lanir rtnva : Al,/
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9.



12. melakukan mOnitoring dan evaluasi serta menyusun laporan

pelaksanaan tugas dibidang pembinaan pendidikan menengah

pertamakepadakepaladinassesuaitugasdanfungsiagar
kegiatan bedalan sesuai rencana; dan

13. melaksalakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai

perintah dan atau disposisi berdasarkan tugas pokok dinas untuk

mewujudkan keberhasilan tugas dinas'

lS.NAMAJABATAN:KEPAI,ASEKSIKURIKULUMDANPENILAIAN
A. TUGAS DAN FUNGSI:

Kepala seksi kurilarlum dan penilaian mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan dan

pelaksanaag lnrrilorlurn dan penilaian, serta melakukan pengawasan

dan evaluasi atas terlaksananya Penerapan kurikulum dan penilaian

padapendidikandasardankegiatanpendukunglainnyaserta
tersedianya data dan informasi sesuai dengan ketentuan'

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala seksi kurikulum dan

penilaian melaksanakan fungsi :

l.penyusunanrencanakerjaseksikurikulumdanpenilaian;
2.penlnrsunankebijakanseksikurilnrlumdanpenilaian;
3. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi;

4. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

5.pelaksanaallmonitoring,evaluasidanpelaporanataspelaksanaan

Progr€un dan kegiatan; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

kePala dinas'

B. URAIAN TUGAS :

l.menyiapkanrencanakerjaseksikurikulumdanpenilaian;
2.menyiapkanrancallgankebijakanpadaseksikurikulumdan

penilaian sesuai ketentuan;

3.melaksanakanprogramdankegiatanseksisesuairencanakerja
untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas;

4. men)rusun kerangka dasar dan struktur }n'rrikulum dan penilaian

pendidikan menengah Perta'ma; /7rl
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5. melaksanakan implementasi standar isi dan standar kompetensi

lulusan, standar proses, standar penilaian pendidikan pada

pendidikan menengah pertama;

6. melaksanakan pembinaan implementasi kurikulum tingkat

satuarl pendidikan bersama dengan tim pengembangan kurikulum

dan pengawas sekolah pada pendidikan menengah pertama;

7. mendata dan menganalisis hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan

menengah pertama;

8. melaksanakan pengawasall implementasi kurikulum dan

penilaian tingkat satuan pendidikan meengah pertama;

9. mengawasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian satuan

pendidikan pembirraan pendidikan dasar;

10. menyiapkan dan membubuhkan paraf pada surat keluar dan atau

naskah dinas dengan teliti sesuai tata naskah dinas untuk proses

selanjutnya;

11. menghadiri rapat - rapat berdasarkan undangan dan atau

disposisi untuk menyampaikan dan menerima informasi sesuai

bidang tugas;

12. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

. kurikulum dan penilaian dengan pemantauan untuk disiapkan

petunj uk pemecahannya;

13. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan

fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi

masing-masing;

14. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap staf sesuai

kebutuhan untuk menjamin keberhasilan tugas;

15. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan

kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;

16. memberikan saran dan pertimbangan teknis tentang pelaksanaan

kurikulum dan penilaian kepada kepala bidang;

17. melakukan monitoring dan evaluasi serta men)rusun laporan

pelaksanaan tugas pada seksi kurikulum dan penilaian kepada

kepala bidang; dan

18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

kepala dinas. ?/



16. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA

PRASARANA

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala seksi kelembagaan dan sarana prasarana mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan,

pengadaan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana,

pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kelembagaan dan

ketersediaan sarana prasarana pendidikan menengh pertamasesuai

dengan ketentuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala seksi kelembagaan

dan sarana prasarana melaksanakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja seksi kelembagaan dan sarana

prasarana;

2. penyusunan kebijakan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;

3. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi;

4. pelaksanaan program dan kegiata.n seksi;

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

program dan kegiatan; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

la dinas.

B. URAIAN TUGAS :

1. men5rusun rencana kerja seksi kelembagaan dan sarana

prasarana;

2. men5rusun rancangan kebijakan pada seksi kelembagaan dan

sarana prasarana sesuai ketentuan;

3. melaksanakan program dan kegiatan seksi sesuai rencana kerja

untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas;

4. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kelembagaan,

pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan menengah

pertama;

5. melaksanakan perawatan dan pengaturan sarana dan prasarana

satuan pendidikan menengah pertama;

6. melaksanakan pengawasan dan pengendalaian kelembagaan serta

sarana dan prasarana satuan pendidikan menengah pertama;

T. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan
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8. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar

nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah pertama;

9. menyiapkan dan membubuhkan paraf pada surat keluar dan atau

naskah dinas dengan teliti sesuai tata naskah dinas untuk proses

selanjutnya;

10. menghadiri rapat rapat berdasarkan undangan dan atau

disposisi untuk menyampaikan dan menerima informasi sesuai

bidang tugas;

1 1. menginventarisir permasalahan yanq berhubungan dengan

kelembagaan dan sarana prasarana dengan pemantauan untuk

disiapkan petunjuk pemecahannya;

12. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan

fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi

masing-masing;

13. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap staf sesuai

kebutuhan untuk menjamin keberhasilan tugas;

14. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan

kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;

15. memberikan saran dan pertimbangan teknis tentang kelembagaan

dan sarana prasarana kepada kepala bidang;
. 16. melakukan monitoring dan evaluasi serta menJrusun laporan

pelaksanaan tugas pada seksi kelembagaan dan sarana prasarana

kepada kepala bidang; dan

17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

kepala dinas.

17. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI KESISWAAN.

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala seksi kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas

terlaksananya pembinaan kesiswaan pada satuan pendidikan

menengah pertamasesuai dengan ketentuan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala seksi kesiswaan

melaksanakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja seksi kesiswaan;

2. penyusunan kebijakan seksi kesiswaan;
o -^l^l-^^-A^- n' m-- rlo- ltorialan caleci' n ,/



4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

program dan kegiatan; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

kepala dinas.

B. URAIAN TUGAS :

1. menJrusun rencana keda seksi kesiswaan;

2. men)rusun rancangan kebijakan pada seksi kesiswaan sesuai

ketentuan;

3. melaksanakan program dan kegiatan seksi sesuai rencana kerja

untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas;

4. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan

kesiswaan;

5. mengatur dan memantau pengelolaan bantuan dari

masayarakat/komite sekolah;./
6. menyiapkan pelaksanaan penerimaan siswa baru dan mutasi

siswa satuan pendidikan menengah pertama; \-/
7. menyiapkan fasilitasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan

satuan pendidikan menengah pertama bertaraf internasional; L/
8. men5rusun pedoman, memantau dan evaluasi pelaksanaan extra

' kurikulum; ,---"
g. menyiapkan dan membubuhkan paraf pada surat keluar dan

atau naskah dinas dengan teliti sesuai tata naskah dinas untuk

proses selanjutnya;

10. menghadiri rapat - rapat berdasarkan undangan dan atau

disposisi untuk menyampaikan dan menerima informasi sesuai

bidang tugas;

11. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

kesiswaan dengan pemantauan untuk disiapkan petunjuk

pemecahannYa;

12. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan

fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi

masing-masing;

13. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap staf sesuai

kebutuhan untuk menjamin keberhasilan tugas; 4/



1"4. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan

berdasarkan kineda guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan

loyalitas;

15.

16.

memberikan saran dan

kepada kepala bidang;

melakukan monitoring

pelaksanaan tugas pada

dan

pertimbangan reknis tentang kesiswaan

dan evaluasi serta menJrusun laporan

seksi kesiswaan kepada kepala bidang;

17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

kepala dinas.

18. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENDIDIK DAN

KEPENDIDIKAN.

TENAGA

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala bidang pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai tugas
memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam perencanaan,

pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi terhadap

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala bidang pendidik dan

tenaga kependidikan melaksanakan fungsi :

. 1. pengkoordinasian pen5rusunan rencana kerja bidang;

2. pengkoordinasian penJrusunan kebdakan dibidang pendidik dan

tenaga kependidikaq;

3. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi;

4. pembinaan dan pengawasan terhadap staf dan seksi;

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

B. URAIAN TUGAS :

1. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang pendidik

dan tenaga kependidikan dengan mengakomodir rencana kerja

seksi sebagai data dukun.g dalam pen)rusunan rencana kerja

bidang;

mengkoordinasikan penyusunan rancangan kebijakan dibidang

pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan sebagai dasar

dalam pelaksanaannya; 4/



fi mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seksi sesuai rencana

U/ kerja untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas;

mengoreksi dan membubuhkan paraf pada surat keluar dan atau

naskah dinas dengan teliti sesuai tata naskah dinas untuk proses

selanjutnya;

mendisposisikan surat masuk sesuai perihal surat untuk

ditindaklanjuti;

menghadiri rapat - rapat berdasarkan undangan dan atau

disposisi unftrk menyampaikair dan menerima informasi sesuai

bidang tugas;

menginventarisir permasalahaa yang berhubungan dengan

pembinaan pendidikan menengah pertama dengan pemantauan

maupun menerirna masukan dari kepala seksi untuk disiapkan

petunj uk pemecahannya;

8. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan

fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi

masing-masing;

9. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap staf dan

kepala seksi sesuai kebutuhan untuk menjamin keberhasilan

tugas bidang;

10. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan

kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;

I 1. memberikan saran $an pertimbangan teknis di bidang pendidik

dan tenaga kependidikan kepada kepala dinas secara lisan

maupun melalui nota dinas dan atau telaahan sebagai bahan

pengambilan kebijakan selanjutnya;

12. melakukan monitoring dan evaluasi serta men5rusun laporan

pelaksanaan tugas dibidang pendidik dan tenaga kependidikan

kepada kepala dinas sesuai tugas dan fungsi agar kegiatan

berjalan sesuai rencana; dan

13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai

perintah dan atau disposisi berdasarkan tugas pokok dinas untuk

4.

5.

6.

7.

mewujudkan keberhasilan tugas dinas. J/



19. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENDIDIK' TENAGA

KEPENDIDIKAN PAUD DAN KETRAMPII,AN LAYANAN KHUSUS'

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala seksi pendidik, tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini

dan ketrampilan layanan khusus mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi dalam perencanaan,pelaksanaan, pengawasan dan

evaluasi atas tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan dalam

mendukung kegiatan dibidang pendidikansesuai dengan ketentuan'

untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala seksi pendidik,

tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan ketrampilan

layanan khusus melaksanakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja seksi pendidik, tenaga kependidikan

pendidikan anak usia dini dan ketrampilan layanan khusus;

2. penyusunarr kebijakan seksi pendidik, tenaga kependidikan

pendidikan anak usia dini dan ketrampilan layanan khusus;

3. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi;

4. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

5. pelaksanaart monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

program dan kegiatan; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

kepala dinas.

B. URAIAN TUGAS :

l.menyiapkanrencanakerjapendidik,tenagakependidikan
pendidikan anak usia dini dan ketrampilan layanan khusus;

2. menyiapkan rallcangan kebijakan pada seksi pendidik, tenaga

kependidikan pendidikan anak usia dini dan ketrampilan layanan

khusus sesuai ketentuan;

3. melaksanakan program dan kegiatan seksi sesuai rencana kerja

untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas;

4.menyiapkanpen)rusunanprogramadministrasikepegawaian
tenaga pendidik, tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini

dan ketramPilan laYanan khusus;

S.menyippkanbahankoordinasidanpelaksanaanadministrasi
kepegawaianpendidik,tenagakependidikanpendidikananak
usia dini dan ketrampilan layanan khusus;

6. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan pendidik' tenaga

kependidikan pendidikan anak usia dini dan ketrampilan layanan

l*trtsus; Q/
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7.

8.

menyiapkan rencana penempatan pendidik, tenaga kependidikan

pendidikan anak usia dini dan ketrampilan layanan khusus;

menyiapkan dan membubuhkan paraf pada surat keluar dan

atau naskah dinas dengan teliti sesuai tata naskah dinas untuk
proses selanjutnya;

9. menghadiri rapat - rapat berdasarkan undangan dan atau

disposisi untuk menyarnpaikan dan menerima informasi sesuai

bidang tugas;

menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

pendidik, tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan

ketrampilan layanan khusus dengan pemantauan untuk
disiapkan petunjuk pemecahannya;

mendistribusikp.n tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan

fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi

masing-masing;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap staf sesuai

kebutuhan untuk menjamin keberhasilan tugas;

memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan

berdasarkan kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan

loyalitas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis tentang pelaksanaan

kegiatan pendidik, tenaga kependidikan pendidikan anak usia
dini dan ketrampilan layanan khusus kepada kepala bidang;
melakukan monitoring dan evaluasi serta menJrusun laporan
pelaksanaan tugas pada seksi pendidik, tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini dan ketrampilan layanan khusus

kepada kepala bidang; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

kepala dinas.

10.

11.

12.

13.

t4.

15.

16.

20. NAMA JABATAN : KEPALA

KEPENDIDIKAN SD.

A. TUGAS DAN FUNGSI :

SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA

Kepala seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam

perencanaan,pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi atas tersedianya

tenaga pendidik dan kependidikan dalam mendukung kegiatan bidang

sesuai dengan ketentuan. 4/



Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala seksi pendidik dan

tenaga kependidikan sekolah dasar melaksanakan fungsi :

1. penyusunan rencana keda seksi pendidik dan tenaga kependidikan

sekolah dasar;

2. penyusunan kebijakan seksi pendidik dan tenaga kependidikan

sekolah dasar;

3. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi;

4. pelaksanaan prograrn dan kegiatan seksi;

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

program dan kegiatan; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

kepala dinas.

B. URAIAN TUGAS :

1. menyiapkan rencana kerja pendidik dan tenaga kependidikan

sekolah dasar;

2. menyiapkan rancangan kebijakan pada seksi pendidik dan tenaga

kependidikan sekolah dasar khusus sesuai ketentuan;

3. melaksanakan program dan kegiatan seksi sesuai rencana kerja

untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas;

- 4. menyiapkan penyusunan program administrasi kepegawaian

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;

S. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi

kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;

6. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan

tenaga kependidikan sekolah dasar;

7. menyiapkan rencana penempatan pendidik dan tenaga

kependidikan sekolah dasar;

7; memproses usulan pengangkatan dan mutasi kepala sekolah

\-/ pada jenjang TK dan SD;

g. menyiapkan dan membubuhkan paraf pada surat keluar dan

atau naskah dinas dengan teliti sesuai tata naskah dinas untuk

proses selanjutnYa;

10. menghadiri rapat - rapat berdasarkan undangan dan atau

disposisi untuk menyampaikan dan menerima informasi sesuai

bidang atgas q/



11. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dengan

pemantauan untuk disiapkan petunjuk pemecahannya;

L2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan

fungsinya agar pelaksaaan tugas bedalan sesuai dengan proporsi

masing-masing;

13. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap staf sesuai

kebutuhan untuk menjamin keberhasilan tugas;

14. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan

berdasarkan kineda guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan

loyalitas;

15. memberikan saran dan pertimbangan teknis tentang peiaksanaan

kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar kepada

kepala bidang;

16. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan

pelaksanaan tugas pada seksi pendidik dan tenaga kependidikan

sekolah dasar kepada kepala bidang; dan

17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

kepala dinas.

2T. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN SMP.

A. TUGAS DAN FUNGSI I
Kepala seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah

pertama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam

perencanaan,pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi atas tersedianya

tenaga pendidik dan kependidikan dalam mendukung kegiatan bidang

sesuai dengan ketentuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala seksi pendidik dan

tenaga kependidikan sekolah menengah pertama melaksanakan

fungsi :

1. penyusunan rencana kerja seksi pendidik dan tenaga kependidikan

sekolah menengah Pertama;

2. penyusunan kebijakan seksi pendidik dan tenaga kependidikan

sekolah menengah Pertama;

3. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi; n/
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4. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

program dan kegiatan; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

kepala dinas.

B. URAIAN TUGAS :

t. menyiapkan rencana kerja pendidik dan tenaga kependidikan
sekolah menengah pertarna;

2. menyiapkan rarlcangan kebijakan pada seksi pendidik dan

tenaga kependidikan sekolah menengah pertama khusus sesuai

ketentuan;

3. melaksanakan program dan kegiatan seksi sesuai rencana kerja

untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas;

4. menyiapkan penJrusunan program administrasi kepegawaian

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah

pertama;

5. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi

kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah

menengah pertama;

" 6. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan

tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

7. menyiapkan rencana penempatan pendidik dan tenaga

A kependidikan sekolah menengah pertama;

'A) memproses usulan pengangkatan dan mutasi kepala sekolah

U pada jenjang menengah pertama;

9. menyiapkan dan membubuhkan paraf pada surat keluar dan

atau naskah dinas dengan teliti sesuai tata naskah dinas untuk
proses selanjutnya;

10. menghadiri rapat - rapat berdasarkan undangan dan atau

disposisi untuk menyampaikan dan menerima informasi sesuai

bidang tugas;

11. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama

dengan pemantauan unftrk disiapkan petunjuk pemecahannya;

12. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan

fungsinya agar pelaksaaan tugas berjaian sesuai dengan proporsi

masing-masing; fl//


