KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karuniaNya, Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Medan Tahun 2021 telah selesai
disusun.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, merupakan salah satu dasar dari Dinas Perhubungandalam
menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam
suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerjauntuk jangka waktu 5 (lima)
tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja
sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa
Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD
serta keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip
Teknokratis (Strategis), Demokratis dan Partisipatif Politis, Perencanaan bottom up
serta perencanaan top down.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah Pemerintah Daerah.
maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional yang salah satu tujuannya adalah
untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Dalam mewujudkan hal tersebut
dibutuhkan pola perencanaan lainnya serta terintegrasi sektoral sehingga benar-benar
terukur dan terarah, dan mampu menghasilkan output yang berdaya guna.

Penyusunan rancangan rencana kerja (RENJA) SKPD Dinas Pendidikan Kota Medan
tahun 2021 merupakan bagian gambaran aktivitas yang akan dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Kota Medan untuk satu tahun depan.

Medan,

April 2021
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
(PD)

Dinas Pendidikan

pedoman

dan

Kota

Medan Tahun

arah pelaksanaan

2021 disusun

program dan

Kegiatan

sebagai
Tahunan

Pembangunan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan.
Rencana kerja

ini

merupakan

wujud

implementasi

dari

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam UndangUndang No 25 Tahun 2014, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun
pengendalian

dan

2017

Tentang

Tata

cara

perencanaan,

evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi

rancangan peraturan daerah tentang rencana

pembangunan

jangka

panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,
serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,
rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja
pemerintah daerah.

Rancangan

disempurnakan kembali untuk
penyusunan

rancangan

awal Rencana

digunakan

Rencana

sebagai

Kerja ini akan
pedoman dalam

Kerja Anggaran bidang pendidikan

tahun anggaran 2021.
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan 2021 ini
mendasarkan pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
TA 2021, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan periode
2017-2021 dan hasilforum perangkat daerah. Renja berfungsi sebagai
pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang memuat tujuan dan sasaran, strategi,
kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu)
tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun
yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat.
Adapun tahapan dan tata cara penyusunan Renja OPD adalah sebagai
berikut :
a. Persiapan penyusunan Renja OPD
b. Penyusunan Rancangan Renja OPD
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c. Pelaksanaan Forum OPD
d. Penetapan Renja OPD
Dinas Pendidikan Kota Medan
kebersamaan dalam
ditetapkan
dengan

memahami

penyusunan

bahwa

kebijakan-kebijakan

yang pada akhirnya kebijakan yang
kebijakan

pentingnya
yang

diambil

akan

berkorelasi

lainnya, khususnya dalam menyelaraskan akan

kebutuhan daerah Kota Medan, antara lain bagaimana perencanaan yang
dilakukan mampu menjembatani dalam pencapaian Visi dan Misi.
Penyusunan rencana kerja ini
tahun 2016 -2021

berpedoman pada Rencana Strategis

Dinas Pendidikan Kota Medan yang secara umum

memperhatikan sinergitas atas kebijakan pemerintah Kota Medan. Tolok
ukur

penyusunan rancangan rencana

kerja

ini

disusun berdasarkan

aspek-aspek perencanaan yang dibangun berorientasi pada :
• Arah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.
• Aspirasi masyarakat yang sedang berkembang, dan
• Bersinergi dengan kemampuan potensi daerah
B.

LANDASAN HUKUM
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.
2. Undang Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.
3. Undang

Undang

Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
4. Undang

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

PerencanaanPembangunan Nasional.
5. Undang Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah.
6. Undang

Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.
7. Undang

Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025.
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8. Peraturan

Pemerintah

RI

Nomor

58 tahun

2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan

Pemerintah

RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJM)

Tahun 2010-2015.
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah.
11. Peraturan

Pemerintah

RI

Nomor

55 Tahun 2005 tentang

RI

Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan.
12. Peraturan Pemerintah

Sistem lnformasi Keuangan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah

RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah
Pedoman

RI

Pembinaan

Nomor

79

dan

tahun

2005

tentang

Pengawasan

atas

Penyelenggaaraan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 temtang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
17. Peraturan Pemerintah
Pembagian

Urusan

RI

Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pemerintah

antara

Pemerintah

Daerah

Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
18. Peraturan Menteri
tentang Perubahan

Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun

2007

atas Permendagri Nornor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
yang telah dirubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Menteri

Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
2008

tentang Tahapan,

Tata
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cara

2010

Nomor 8 tahun
Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2009 tentang pembentukan
Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
23. Peraturan

Pemerintah

Nomor

12

Tahun

2019

Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 632);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33).
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
Tentang Standar Harga Satuan Regional Standar Harga Satuan
Regional

Yang

Berfungsi

Sebagai

Batas

Tertinggi

Dalam

Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kota Medan.
29. Peraturan Daerah Kota Medan nomor 3 tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
30. Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 21 Tahun 2020. Tentang
Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan;
31. Peraturan Walikota nomor 53 tahun 2020 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021
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C.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD
Penyusunan

rencana

dimaksudkan sebagai
dalam

kerja

Dinas

pedoman bagi

Pendidikan

Kota

Medan

seluruh pelaksana kegiatan

mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah

ditetapkan untuk waktu satu tahun mendatang sebagai Implementasi
Misi Organisasi
2. TUJUAN
Tujuan

penyusunan

Rancangan

Awal

Rencana

Kerja

SKPD

Dinas Pendidikan Kata Medan Tahun 2021 adalah :
•

Penjabaran Rencana Strategis Oinas Pendidikan Kota Medan
tahun



2016-2021
prioritas

kedalam

rencana

program

dan

kegiatan

di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan Tahun

Anggaran 2021.


Sinergitas

Perencanaan

Program

dalam

kegiatan

Pembangunan Pendidikan (antara program Pemerintah Pusat,
Propinsi dan Daerah)
•

Perwujudan efesiensi dan efektifitas rencana alokasi sumber
dana dalam rangka Pembangunan Pendidikan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Medan
ini, yang mengimpelementasikan

perencanaan pembangunan di

bidang pendidikan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Menjelaskan

tentang latar belakang penyusunan

rencana kerja tahun 2021.
B. LANDASAN HUKUM
Menjelaskan dasar hukum

yang digunakan

penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
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dalam

Menjelaskan

maksud dan tujuan atas

penyusunan

Rencana Kerja Tahun 2021.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Menjelaskan

kerangka

pemikiran tentang substansi

rencana kerja yang akan dicapai berdasarkan terna
perencanaan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN
ANALISIS KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN.
A. EVALUASI

DAN

ANALISIS

CAPAIAN

KINERJA PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU.
Menjelaskan

tentang

evaluasi

dan

capaian

kinerja pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu.
B.

ISU-ISU STRATEGIS PENDIDIKAN
Menjelaskan

tentang

yang berkenaan

isu-isu

dengan

permasalahan/hambatan,
serta

strategis pendidikan

pelayanan

tantangan

rekomendasi strategis

pendidikan,

dan

peluang

dalam perumusan

program kegiatan.
C.

EVALUASI KINERJA ANGGARAN.
Menjelaskan tentang capaian kinerja anggaran tahun
2020.

BAB Ill

SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A.

ARAH

KEBIJAKAN
Memuat telaah yang berkaitan dengan kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.
B.

SASARAN RENJA DINAS PENDIDIKAN
Menjelaskan perumusan tujuan dan sasaran atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi dengan target kinerja rencana stategis.

C.

PROGRAM DAN KEGIATAN
Penjelasan

mengenai

faktor-faktor

sebagai

bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan.
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BAB IV

PENUTUP


Menguraiakan

hal-hal

penting

sebagai

bahan

pertimbangan baik dalam rangka pelaksanaan, kaidah
pelaksanaan dan tindak lanjut.


Lampiran
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BAB II
EVALUASI KINERJA DAN ANALISIS KINERJA
PELAYANAN PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan Kata Medan terbentuk didasarkan Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor
3 tahun 2009 dan perubahan Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 21
Tahun 2020. Tentang Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan tentang
pembentukan
Medan.
Medan

Organisasi

dan

Dinas Pendidikan

tata

Kerja

merupakan

Perangkat
Perangkat

Daerah

Kata

Daerah

Kota

yang membidangi Urusan Bidang Pendidikan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Peraturan

Walikota

Medan

Nomor

51

tahun

2018

dan

perubahan Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja

Perangkat Daerah, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota
Medan meliputi :
1. Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 3 Dinas
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh
Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Pendidikan

sebagaimana

dimaksud

pada

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam
melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang
pendidikan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:


Perumusan kebijakan

urusan

pemerintahan

bidang

urusan

pemerintahan

bidang

pendidikan;


Pelaksanaan kebijakan
pendidikan;
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pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
bidang pendidikan;



Pelaksanaan administratif dinas sesuai

dengan

lingkup

tugasnya;


Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan



Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

4. Pelaksanaan

tugas

pembantuan

peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan

fungsi

berdasarkan

atas

dan

lain yang diberikan

oleh Wali

Kota

terkait dengan tugas dan fungsinya.
Tercapainya tujuan

dan

sasaran

yang

teiah

ditentukan

oleh kerjasarna antara seluruh sistem organisasi, bidang, lini, staf, dan
unit pelaksana

teknis yang telah dihentuk

berdasarkan

dan fungsinya masing-masing. Struktur jabatan
Kota Medan
Nomor

51

telah
tahun

sesuai dengan

pada Dinas Pendidikan

Peraturan

2018 tentang Kedudukan,

tugas, pokok,

Walikota
Susunan

Medan

Organisasi,

Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Susunan organisasi dinas pendidikan, terdiri atas:
a. Kepala dinas;
b. Sekretaris, membawahkan:
1.

Sub bagian umum dan kepegawaian;

2.

Sub bagian perencanaan, keuangan dan BMD; dan

3.

Sub bagian penyelenggaraan tugas pembantuan.

c. Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal:
1.

Seksi kurikulum dan penilaian;

2.

Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana; dan

3.

Seksi peserta didik dan pembangunari harakter.

d. Bidang pembinaan sekolah dasar:
1.

Seksi kurikulum dan penilaian;

2.

Seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan

3.

Seksi peserta didik dan pembangunan karakter.
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e. Bidang pembinaan sekolah menengah pertama:
1.

seksi kurikulum dan penilaian;

2.

seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan

3.

Seksi peserta didik dan pembangunan karakter.

f. Bidang pembinaan ketenagaan:
1.

seksi PTK pendidikan anak usia dini dan pendidikan non
formal;

2.

seksi PTK pendidikan sekolah dasar; dan

3.

seksi PTK pendidikan sekolah menengah pertama.

g. UPT;
h. Satuan pendidikan formal dan non formal; dan
i. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
Dengan
pemimpin
seperti

diberlakukannya

dan staf di dalam

yang

telah

Perda

dimaksud pengisian jabatan

organisasi

berdasarkan profesionalitas

selama

ini, membuat kinerja Dinas

dilakukan

Pendidikan Kota Medan semakin lebih baik.
Sesuai dengan peraturan
tentang

Rincian

Walikota

Tugas

dan

Medan,susunan organisasi

Medan Nomor 58 tahun 2018

Fungsi

Dinas

Dinas

Pendidikan

Pendidikan
meliputi

Kata
susunan

organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:
Adapun tugas dan fungsi serta struktur organisasi di lingkungan

Dinas

Pendidikan Kota Medan adalah sebagai berikut :
Dinas merupakan

unsur pelaksana urusan pernerintahan

oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung

jawab

dipimpin
kepada

Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
1. Kepala

Dinas

melaksanakan

mempunyai
fungsi

tugas

pelaksana

membantu
urusan

Wali

Kota

pemerintahan

dalam
bidang

pendidikan.
2. Dalam melaksanakan
menyelenggarakan
a. Perumusan

tugas sebagaimana dimaksud kepala dinas

fungsi:
kebijakan

urusan

pemerintahan

bidang

pemerintahan

bidang

pendidikan;
b. Pelaksanaan

kebijakan

urusan

pendidikan;
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c. Pelaksanaan

evaluasi

dan

pelaporan

urusan

pemerintahan

bidang pendidikan;
d. Pelaksanaan

administratif

dinas

sesuai

dengan

lingkup

tugasnya;
e. Pe!aksanaan

tugas

pembantuan

berdasarkan

atas peraturan

perundang-undangan; dan
f. Pelaksanaan

fungsi

lain yang diberikan

oleh Wali Kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.
A. Sekretariat ;
Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
1. Sekretaris mempunyai tugas

sebagaimana pada pasal 6 yaitu

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan
yang meliputi :


Pengelolaan administrasi umum,



Kepegawaian,



Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah, dan



Penyelenggaraan

tugas

pembantuan

serta

fasilitasi

pengoordinasian penyusunan kebijakan dan

Dalam

Pelaksanaan tugas Kepala Dinas
melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1), Sekretaris Penyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan
mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan
rencana Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional
prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja,
dan

Standar

lainnya

lingkup

kesekretariatan

untuk

terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
c. Peridistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan,
dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward
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and funishmen) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup
kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
d. Fasilitasi,

supervisi,

pengintergrasian

dan

pengoordinasian

penyusunan standar operasional prosedur, standar pelayanan,
standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, arialisis beban kerja,
evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk
terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
e. Fasilitasi,

supervisi,

penyusunan

pengintergrasian

kebijakan,

rencana,

dan

pengoordinasian

program,

kegiatan,

dan

anggaran, pelaksanaan ke asama, pengelolaan laporan keuangan
di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
f. Pengoordinasian

penyusunan

badan

rancangan

peraturan

perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan
nonformal;
g. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi
keuangan, kepegawaian, tata naskah dinas, penataan kearsipan,
pengelolaan barang milik

daerah,

Kerumahtanggaan,

kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya
pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
h. Pengelolaan data kependidikan lingkup Dinas dengan sistem
informasi untuk tersajikannya data yang akurat sebagai bahan
publikasi dan peyusunan kebijakan;
i. Pengoordinasian pelaksanaan uruaan tugas pembantuan di
bidang pendidikan mulai dari perencanaan, pengoordinasian,
pelaksanaan,

dan

evaluasi

pelaporan

berdasarkan

standar

operasional dan peraturan perundang-undangan;
j.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;

k. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan
meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan
perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur- unsur
lainnya berdasarkan atas peraturan perundang- undangan;
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l. Penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggung|awaban kepada Kepala Dinas; dan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dam ayat (2), Sekretaris membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian,
antara lain:
a. Sub bagian umum dan kepegawaian;
b. Sub bagian perencanaan, keuangan dan BMD; dan
c. Sub bagian penyelenggaraan tugas pernbantuan.
A.1

Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub
Bagian

Umum

dan Kepegawaian mempunyai

sebagian tugas Sekretaris
Dalam

tugas

melaksanakan

lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

malaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum Dan
Kepegawaian dengan mempedomani rencana umum kota, rencana
strategis, dan

rencana

kerja

Dinas

untuk terlaksaanya

sinergitas perencanaan;
b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar
kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi
jabatan, dan standar

lainnya

lingkup

Sub Bagian Umum Dan

Kepegawaian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara
optimal;
c. Pembagian tugas, pembimbingan,

penilaian,

penghargaan, dan

penegahan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai

ASN (remard and

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub
Bagian

Umum

Dan

Kepegawaian berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan;
d. Penyusunan

bahan

fasilitasi,

supervisi,

pengiritergrasian

dan

pengoordinasian penyusunan standar kompetensi jabatan, analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya
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dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup
Dinas;
e. penyusunan bahan pengoordinasian penyusunan bahan rancarigan
peraturan perundang-undangan dan fasilitas bantuan hukum di
bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan
nonformal;
f. Penyusunan
pengelolaan

bahan
tata

kepegawaian,

pengelolaan
naskah

administrasi

dinas,

penataan

umum,

pengelolaan

kearsipan,

meliputi

administrasi

penyelenggaraan

kerumahtanggaari, keprotokolan, kehumasan dan umum lainnya
lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat,
tepat, dan lancar;
g. Penyusunan bahan fasilitasi penilaian

prestasi

kerja pegawai

Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang- undarigan;
h. Penyusunan bahan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit
jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
i. Penyusunan bahan

pegawai, kebutuhan, kenaikan pangkat,

peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian
ijazah,

peninjauan

masa

kerja,

pemberhentian

pemberhentian pensiun berdasarkan

sementara,

atas peraturan perundang-

undangan;
j.

Penyusunan bahan pelayanan penyelesaian kartu pegawai, kartu istri,
kartu suami, asuransi kesehatan
tabungan asuransi pensiunan,

atau

cuti,

sebutan nama lairinya,

kenaikan gaji berkala, dan

pemberian penghargaan;
k. Penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;
l. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas
pelayanan publik;
m. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub
Bagian Umum Dan Kepegawaian meliputi unsur pelaksanaan
perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,
pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
n. Penyampaian laporan

hasil pelaksanaan

pertanggung jawaban kepada Sekretaris; dan
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tugas sebagai

unsur

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan
tugas dan fungsinya,

A.2. Sub bagian perencanaan, keuangan dan BMD
Kepala Sub

Bagian

mempunyai tugas

Perencariaan,

melaksanakan

sebagian

Keuangan
tugas

Dan

BMD

Sekretaris lingkup

perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), Kepala
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan BMD menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan Dan BMD dengan mempedomani rencana umum
kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas urituk
terlaksananya sinergitas perencanaan;
b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur,
standar pelayanan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian
Perencanaan, Keuangan Dan BMD untuk terselenggaranya
aktivitas dan tugas secara optimal;
c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan,
dan penegakan /pemrosesan

kedisiplinan Pegawai

ASN (reward and punishment)

dalam rangka untuk

kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Perencanaan, Keuangan
Dan BMD berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
penyusunan bahan fasilitasi, supervisi, pengintergrasian dan
pengoordinasian rencana strategis, rencana

kerja, laporan

kinerja, standar operasional prosedur, dan standar lainnya
dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dart kegiatan
lingkup Dinas;
d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan
barang

milik

daerah

lingkup

Dinas,

penyusunan

meliputi

penyusunan

rencana,

pengusulan,

verifikasi, dan pelaporan berdasarkan

peraturan perundang-undangan ;
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bahan,

kegiatan

pemrosesan,
atas

e. penyusunan bahan pengelolaan data kependidikan lingkup
Dinas dengan sistem informasi untuk tersajikannya data yang
akurat sebagai bahan publikasi dan peyusunan kebijakan;
f. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan
Dínas;
g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian
lingkup Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan BMD
meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan
perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsurunsur

lainnya

berdasarkan

atas

peraturan

perundang-

undangan;
h. Penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan tugas sebagai

pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
j.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait
dengan tugas dan fungsinya.

A.3 Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
mempunyai tugas

melaksanakan

sebagian

tugas

Sekretaris lingkup

penyelenggaraan tugas pembantuan.
Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana

Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas

Pembantuan

dimaksud,

Kepala

menyelenggarakan

fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyelenggaraan
Tugas Pembantuan dengan mempedomani rencana umum kota,
rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya
sinergitas perencanaan;
b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar
pelayanan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Penyelenggaraan
Tugas Pembantuan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas
secara optimal;
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c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian,
penegakan / pemrosesan
and punishment)
Sub

kedisiplinan

dalam rangka

penghargaan, dan

Pegawai

ASN ( reward

untuk kelancaran tugas lingkup

Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

berdasarkan

atas peraturan perundang- undangan;
d. Penyusunan

bahan

koordinasi

pelaksanaan

urusan

tugas

pembantuan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk
pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan;
e. Penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan akreditasi
pendidikan, fasilitasi pengembangan karir pendidik, peningkatan
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pendataan pendidikan
dasar yang pendanaannya bersumber dari tugas pembantuan;
f. Penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
kesiswaan pendidikan dasar yang pendanaannya bersumber dari
tugae pembantuan;
g. penyusunan bahan koordinasi urrtuk proses pemberian rekomendasi
izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini ke a
sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama
kerja sama;
h. Penyusunan bahan koordinasi tugas pembantuan lainnya mulai dari
perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan,

evaluasi

dan

pelaporan berdasarkan norma, prosedur, standar dan kriteria untuk
terselenggaranya tugas dan fungsi secara efısien dan efektif;
i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan

penilaian lingkup

Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan meliputi unsur
pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,
unsur pelaksanaan tugas, dan unsur- unsur lainnya berdasarkan atas
peraturan perundang- undangan,
j.

Penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggung|awaban kepada Sekretaris; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan
tugas dan fungsinya.
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Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan
Pendidikan Non Formal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non
Formal dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas
melaksanaknn sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pembinaan pendidikan
anak usia dini dan pendidikan non formal.
Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1),

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non
Formal menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal
dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis,
dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas
perencanaan;
b. Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur dari
standar lainnya lingkup Bidang Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal untuk terselenggaranya
aktivitas dan tugas secara optimal;
c. Pendistribusian tugas, pembimbingan,
penghargaan,

dan

penilaian,

penegakan/pemrosesan

kedisiplinan

Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk
kelancaran tugas lingkup Bidang Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal berdasarkan atas
peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan
pemerintahan

penyusunan
bidang

perumusan

pendidikan

kebijakan

lingkup

urusan

pemberiaan

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dalam
bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk
menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan
di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
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prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
f. Pelaksanaan

pembinaan

kurikulum

dan

penilaian,

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan

karakter

pendidikan

anak

usia

dini

dan

pendidikan nonformal;
g. Pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan
nonformal;
h. Pelaksanaan kajian, penilaian, dan pengendalian proses
pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak
usia dini dan pendidikan nonformal untuk terselenggaranya
tahapan tugas berdasarkan standar dan peraturan perundangundangan;
i. Pelaksanaan

koordinasi

program

dan

kegiatan

tugas

pembantuan lingkup pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal berdaearkari standar operasional prosedur dan
peraturan perundang-undangari;
j.

Pengendalin,

evaluasi,

dan

penilaian

lingkup

Bidang

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non
Formal

meliputi

pelaksanaan

perencanaan,

unsur

pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas,
dan unsur-unsur lainnya yang dikordinasikan oleh Sekretaris
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
k. Penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan tugas sebagai

pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan pelaksanaan
fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan
Pendidikan Non Formal membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:
a. Seksi kurikulum dan penilaian;
b. Seksi kelembagaan dan Sarana prasarana; dan
c. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter.
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A. Seksi kurikulum dan penilaian
Seksi Kurikulum Dan Penilaian dipimpin oleh Kepala Seksi, berada
di bawah dan bedanggung jawab kepada KepMa Bidang Pembnaan
Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal. Kepala Seksi
Kurikulum Dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Bidang

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan

Pendidikan Non Formal lingkup kurikulum dan penilaian. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Kurikulum Dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kurikulum Dan Penilaian
dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan
rerıcana kerja Dinas nutuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
b. penyusunan standar operasional prosedur dan standar

lainnya

lingkup Seksi Kurikulum Dan Penilaian untuk terselenggaranya
aktivitas dan tugas secara optimal;
c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan/pemrosesan

kedisiplinan Pegawai ASN (reward and

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi
Kurikulum Dan Penilaian berdasarkan ates peraturan perundangundangan;
d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan lingkup kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini
dan pendidikan non formal dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atan
Peraturan Wali

Kota nutuk menjadi pednman dalam pelaksanaan

tugas;
e. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan
non formal;
f. Penyusunan bahan penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaan
kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan non formal;
g. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
pendidikan anak usia dini dan perıdidikan nonformal;
h. Penyusunan bahan pedoman kalender pendidikan, dan desiminasi
kurikulum pendidikan anak usia dini;
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i. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan
tugas pembantuan lingkup Kurikulum dan penilaian pendidikan anak
usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan standar operasional
prosedur dan peraturan perundang-undangan;
j.

Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup
Seksi

Kurikulum

Dan

perencanaan, unsur

Penilaian

meliputi

pelaksanaan

unsur

pelaksanaan

perumusan kebijakan, unsur

pelaksanaari tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan
oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan
Pendidikan Non Formal berdasarkan atas peraturan perundangundangan;
k. Penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal;
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Pendidikan Arial Usia Dini Dan Pendidikan Non formal
terkait dengan tugas dan fungsinya.
B. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana
Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala
Seksi, berada di bawah dari bertanggung

jawab

kepada

Kepala

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non
Formal. Kepala Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal lingkup
keleinbagaan dan Sarana prasarana. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Kepala Seksi Kelembagaan Dan
Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Sekai Kelembagaan Dan Sarana
Prasarana dengan mempedomani rencana umum kota, rencana
strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksanariya sinergjtas
perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
b. Penyusunan standar operasional prosedur, dan standar lainnya
lingkup Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana
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c. untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
d. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai

ASN (remard and

punishment) dalam rangkn untuk kelancaran tugas lingkup Seksi
Kelembagaan Dan Sarana Prasarana berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan;
e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan

lingkup

kelembagaan

dan

sarana prasana

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dalam bentuk
Peraturan Daerah dan /atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi
pedoman dalam pelahsanaan tugas;
f. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan
dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal;
g. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaam dan sarama prasarana
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
h. penyusunan bahan pelaksanaan kajian, penilaian, dan pengendalian
proses pendirian, penataan, dan penutupari satuan pendidikan anak
usia dini dam pendidikan nonformal untuk terselenggaranya tahapan
tugas berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan;
i. penyusunan bahan standar dan kriteria seleksi bagi calon Kepala
Satuan Pendidikan Non Formal SKB berdasarkan atas peraturan
Wali Kota dan peraturan perundang-undangan;
j.

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan tugas penilik dalam
mengendalikan,
kepenilikan

membimbing,

terhadap

satuari

membina

dan melakukan tugas

pendidikan anak usia dini dan

pendidikan non formal berdasarkan standar operasional prosedur;
k. Penyusunan instrumen pengolahan data atas laporan penilik tentang
hasil pengendalian, bimbingan, pembinaan

dan penilaian satuan

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
l. penyusunan

bahan

standar

dan

kriteria

sertifikat

kelulusan

pendidikan anak usia dini dan non formal;
m. penyusuriari

pedomari

dan

petunjuk

penggunaan

pembelajaran pada pendidikan anak usia dini dar non formal;
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media

n. Penyusunan bahan pelaksanaan koordiriasi program dan kegiatan
tugas pembantuan lirigkup kelembagaan dan sarana prasarana
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan
standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
o. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan periilaian lingkup
Seksi

Kelembagaan

pelaksanaan

Dan

Sarana

perencanaan,

unsur

Prasarana

meliputi

pelakeanaan

unsur

perumusan

kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang
dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan;
p. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan
atas peraturan perundang-undangan;
q. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggun
awabari kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dini Dan Pendidikan Non Formal; dan
r. Pelakaanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal
terkait dengan tugas dan fungsinya.
C. Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter
Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter dipimpin oleh
Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala

Bidang

Pendidikan

Non

Pembinaan
Formal.

Pendidikan Anak Usia
Kepala

Seksi

Peserta

Dim Dan
Didik

Dan

Pembangunan Karakter mempurıyai tugas melaksanakan eebagian
tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan
Pendidikan

Non Formal lingkup peserta didik dan pembangunan

karakter. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter
menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program darı kegiatan Seksi Peserta Didik Dan
Pembangunan Karakter der gan mempedomani rencana ıımum
kota, rencana strategis, dan rencana Dinas untuk terlaksananya
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sinergitas perencanaarı berdasarkan atas peraturan perundangundangan;
b. Penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya
lingkup Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter untuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan /pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (remard and
Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup
Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter berdasarkan atas
peraturan perundang-undangan;
d. Penyusunarı bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan
bidang pendidikan lingkup Seksi Peserta Didik Dan Pembarıgunan
Karakter dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali
Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. Penyusunan

bahan

kebijakan di bidang

koordinasi

pembinaan minat,

pembangunan karakter
usia

dini

pelaksanaan
bakat,

prestasi,

peserta didik pendidikan

dan

anak

dan perıdidikan nonformal;

f. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini
dan pendidikan nonformal;
g. Penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru dan mutasi peserta didik pada pendidikan anak usia
dini dan pendidikan non formal dengan mempedomani norma,
prosedür, standar, kriteria;
h. Penyusunan bahan pelaksanaan
kegiatan

tugas

pembantuan

koordinasi
lingkup

program

peserta

didik

dan
dan

pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal

berdasarkan

standar

operasional

prosedur

dan

peraturan perundang-undangan;
i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup
Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter meliputi unsur
pelaksanaan

perencanaan,

unsur

pelaksanaan

kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan
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perumusan

unsur- unsur lainnya

yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal berdasarkam atas
peraturan perundang-undangan;
j.

Penyampaian

laporan

pertanggung|awaban

hasil

pelaksanaan

kepada

Kepala

tugas

Bidang

sebagai

Pembinaan

Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non
Formal terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala

Bidang,

berada di bawah dari bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris. Kepala

Bidang

Pembinaan

Sekolah

Dasar

mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pembinaan
pendidikan Dasar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan
fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah
Dasar dengan mempedomani rencana umum kota, rencana
strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas
perencanaan;
b. Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, dan
standar lainnya lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Dasar untuk
terselenggaranya

aktivitas

dan

tugas

secara

optimal;

pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan,
dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward
and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan;
c. Pelaksanaan

penyusunan

perumusan

kebijakan

urusan

pemerintahan bidang pendidikan lingkup pembinaan sekolah
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dasar dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali
Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaari tugas;
d. Pelaksanaan dan pengoordinasiari penyelenggaraan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah
dasar;
e. Pelaksanaan pembinaan kurikulum den penilaian, kelembagaan
dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangurian
karakter Sekolah Dasar;
f. pelaksanaan

penetapan

kurikulum

muatan

lokal

Sekolah Dasar;
g. Pelaksanaan

kajian,

penilaian,

dan

pengendalian

proses

pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan Sekolah
Dasar untuk terselenggaranya tahapan tugas berdasarkan standar
dan peraturari perundang-undangan;
h. Pelaksanaan

pembinaan

bahasa

dan

sastra

daerah yang

penuturnya dalam daerah kota;
i. Pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan tugas pembantuan
lingkup sekolah dasar berdasarkari standar operasional prosedur
dan peraturan perundang-undangan;
j.

Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pembinaan
Sekolah Dasar meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur
pelaksanaan

perumusan

kebijakan, unsur pelaksanaan tugas,

dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang kurikulum
dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter lingkup Sekolah Dasar sebagai
pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait
dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi
sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang

Pembinaan Sekolah Dasar membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi,
antara lain:
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a. Seksi kurikulum dan penilaian;
b. Seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
c. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter.

A.1. Seksi Kurikulum Dan Penilaian Sekolah Dasar
Seksi Kurikulum Dan Penilaian Sekolah Dasar dipimpin oleh
Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepaia Bidang Pembinaan Sekolah Dasar. Kepala Seksi Kurikulum
Dan Penilaian Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan sekolah Dasar lingkup
kurikulum dan penilaian sekolah dasar. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kurikulum Dan
penilaian Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kurikulum Dan
Kesiswaan Sekolah Dasar dengan mempedomani rencana
umum kota, rencana strategis, dan rencana Dinas untuk
terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan

atas

peraturan perundang-undangan;
b. Penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya
lingkup Seksi Kurikulum Dan penilaian untuk terselenggaranya
aktivitas dan tugas secara optimal;
c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan / pemroeesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward
and puinishment) dalam

rangka

untuk

kelancaran

tugas

lingkup Seksi Kurikulum Dan Penilaian berdasarkan atas
peraturan perundang-undangan;
d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan
bidang pendidikan lingkup kurikulum dan penilaian sekolah
dasar dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali
Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
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f. Penyusunan

bahan

penetapan

dan

petunjuk

teknis

pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian
sekolah dasar;
g. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah
yang penuturannya dalam daerah kota;
h. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian sekolah dasar;
i. Penyusunan

bahan

pedoman

kalender pendidikan,

dan

desiminasi kurikulum sekolah dasar;
j.

Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi program dan
kegiatan tugas pembantuan lingkup kurikulum dan penilaian
sekolah dasar berdasarkan standar pperasional prosedur dan
peraturan perundang-undangan;

k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan
lingkup

Seksi

Kurikulum

Dan

Penilaian

penilaian

meliputi

unsur

pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumuean
kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya
yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Dasar berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
l. Penyampaian

laporan

pertanggungjawaban

hasil

kepada

pelaksanaan tugas sebagai
Kepala

Bidang

Pembinaan

Sekolah Dasar;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Sekolah Dasar terkait dengan tugas dan fungsinya.
B.1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Seksi kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah

Dasar

dipimpin oleh kepala seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar. Kepala seksi
kelembagaan

dan

sarana

prasarana

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Dasar lingkup kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar.
Dalam melaksanakan tugas eebagaimana dimalcsud pada ayat (1),
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Kepala

Seksi

Kelembagaan

Sarana

dan

Prasarana

menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan

kegiatan

Seksi

Kelembagaan

Sarana dan Prasarana dengan mempedomani rencana umum
kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk
terlaksananya

sinergitas

perencanaan

berdasarkan

atas

peraturan perundang-undangan,
b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur,
dan standar lainnya lingkup Seksi Kelembagaan Sarana dan
Prasarana Sekolah Dasar untuk terselenggaranya aktivitas
dan tugas secara optimal;
c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, perighargaan,
dari penegakan/pemrosesan

kedisiplinan

Pegawai

(reward and punishmenf) dalam rangka untuk

ASN

kelancaran

tugas lingkup Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan
bidang

pendidiikan

lingkup

kelembagaan

dan

sarana

prasarana sekolah dasar dalam bentuk Peraturan Daerah
dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
e. Penyusunan

bahan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

kelembagaarı dan sarana prasarana sekolah dasar;
f. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana
prasarana sekolah dasar;
g. Penyusunan

bahan

pelakaanaan

kajian,

penilaian,

dan

pengendalian prosea pendirian, penataan, dan penutupan
satuan pendidikan sekolah dasar untuk terselenggaranya
tahapan tugas berdasarkan standar dan peraturan perundangundangan;
h. Penyusunan bahan standar dan kriteria seleksi bagi calon
kepala sekolah dasar berdasarkan atas peraturan Wali Kota
dan peraturan perundang-undangan;
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i. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas
dalam mengendalikan,
melakukan

tugas

membimbing,

pengawasan

membina

dan

sekolah

dasar

terhadap

berdasarkan standar operasional prosedur;
j.

Penyusunan instrumen pengolahan data atas

laporan

pengawas tentang hasil pengendalian, bimbingan, pembinaan
dan penilaian sekolah dasar;
k. penyusunan bahan standar dan kriteria Surat Tanda Tamat
Belajar/ljazah dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolab
Dasar;
l. penyusunan pedoman dan petunjuk penggunaan media
pembelajaran pada sekolah dasar;
m. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi program dan
kegiatan tugas pembantuan lingkup kelembagaan dan sarana
prasarana sekolah dasar berdasarkan standar operasional
prosedur dan peraturan perundang-undangan;
n. penyusunan balian pengendalian, evaluasi, dan penilaian
lingkup Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana meliputi
unsur

pelaksanaan

perencanaan,

unsur

pelaksanaan

perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsurungur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidrag
Pembinaan

Sekolah

Dasar

berdasarkan

atas

peraturan

hasil

pelaksanaan

tugas

perundang-undangan;
o. penyampaian

laporan

pertanggungjawaban

kepada

Kepala

Bidang

sebagai

Pembinaan

Sekolah Dasar; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Sekolah Dasar

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.
C.1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dipimpin oleh
kepala seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar. Kepala Seksi Peserta Didik dan
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Pembangunan Karakter mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas kepada Bidang pembinaan Sekolah Dasar lingkup Peserta Didik
dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar. Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Kepala Seksi Peserta
Didik dan Pembangunan Karakter menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Peserta Didik Dan
Pembangunan Karakter dengan mempedomani
umum kota, rencana strategis, dan
untuk. terlaksananya sinergitas

rencana

perencanaan

kerja

rencana
Dinas

berdasarkan

atas peratiiran perundang-undangan ;
b. Penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya
lingkup Seksi Peeerta Didik Dan Pembangunan Karakter untuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian,

penghargaan,

dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pega›vai

ASN

(reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran
tugas lirigkup Seksi Peserta Didik Dan

Pembangunan

Karakter berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
d. Penyusunan

bahan

rurnusan

kebijakan

urusan

pemerintahan bidang pendidikan lingkup Seksi Peserta Didili
Den Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dalam bentuk
Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walt Kota untuk menjadi
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan
karakter peserta didik sekolah dasar;
f. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peeerta didih sekolah dasar;
g. penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan

penerimaan

peserta didik baru dan mutasi peserta didik pada sekolah
dasar dengan mempedomani norma, prosedur, standar,
kriteria;
h. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi program dan
kegiatan tugas pembantuan lingkup peserta didik den
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pembangunan karakter sekolah dasar berdasarkan standar
operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
i. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaiari
lingkup Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
meliputi

unsur

pelaksanaan

pelakeanaan

perumusan

pereneanaan,

kebijakan,

unsur

unsur

pelaksanaan

tugas, dan unsur-unsur lainnya yarig dikoordinasikan oleh
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar berdasarkan atas
peraturan perundang-undangan;
j.

penyampaiani laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban

kepada

Kepala

Bidang

Pembinaan

Sekolah Dasar; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Sekolah Dasar terkait dengan tugas

dan

furigsinya.

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala
Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pembinaan sekolah
Menengah Pertama. Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama dengan mempedomani rencana umum kota,
rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya
sinergitas perencanaan;
b. Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, dan standar
lainnya lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama untuk
terseleriggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
c. Pendistribusian tugas, pembimbingan,penilaian, penghargaan, dan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (remard and
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punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama berdasarl‹an atas peraturan
perundang- uridangan;
d. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan urusan pemerintahan
bidang pendidikan lingkup pembinaan Sekolah Menengah Pertama
dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walt Kota untuk
menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,
serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah
Pertama;
f. pelaksanaan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
Sekolah Menengah Pertama;
g. Pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah
Pertama;
h. Pelaksanaan kajian, penilaian, dan pengendalian proses pendirian,
penataan, dan penutupan satuan

pendidikan Sekolah Menengah

Pertama untuk terselenggaranya tahapan tugas berdasarkan standar
dan peraturan perundang- undangan;
i. Pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan tugas pembantuan
lingkup Sekolah Menengah Pertama berdasarkan standar operasional
prosedur dan peraturan perundang- undangari ;
j.

pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pembinaan
Sekolah

Menengah

Pertama

meliputi

unsur

pelaksanaan

perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,

unsur

pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan
oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang kurikulum
dan penilaian, kelernbagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dari pembangunan karakter

lingkup Sekolah Menengah

Pertama sebagai pertanggung|awaban kepada Kepala Dirias; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait
dengan tugas dan fungsinya.
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dan

ayat

(2),

Bidang

Pembinaan

Sekolah

Menengah

Pertama

membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:
a. seksi kurikulum dan penilaian;
b. seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
c. seksi peserta didik dan pembangunan karakter.
A.1. Seksi Kurikulum Dan Penilaian
Seksi Kurikulum Dan Penilaian dipimpin oleh Kepala Seksi,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Kepala Seksi Kurikulum Dan
Penilaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama lingkup kurikulum
dan penilaian sekolah menengah pertama. Dalam melaksanakan
tugas

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1), Kepala Seksi

Kurikulum Dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Kurikulum Dan
Kesiswaan dengan mempedomani rencana umum kota,
rencana

strategis,

dan

rencana

keria

Dinas

urıtuk

terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas
peraturan perundang-undangan;
b. penyusunan standar operasional prosedur dan standar
lainnya lingkup Seksi Kurikulum Dan penilaian urıtuk
terselenggaranya aktivitae dan tugae secara optimal;
c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan,
dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN
(reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran
tugas lingkup Seksi Kurikulum Dan Penilaian berdasarkan
atas peraturan perundang-undangan;
d. penyusunan

bahan

rumusan

kebijakan

urusan

pemerintahan bidang pendidikan lingkup kurikulum dan
penilaian Sekolah Menengah Pertama dalam bentuk
Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk
menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
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e. penyusunan

bahan

pengoordinasiam

pelaksanaan

hebijakan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah
Menengah Pertama;
f. penyusunan bahan penetapan dan petunjuk

teknis

pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian
Sekolah Menengah Pertama;
g. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian Sekolah Menengah Pertama;
h. penyusunan
esiminasi

bahan pedornan kalender pendidikan, dan
kurikulum

Sekolah

Menengah

Pertama;

penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi program dan
kegiatan tugas
penilaian

pembantuan

Sekolah

lingkup

Menengah

kurikulum

Pertama

dan

berdasarkan

standar operasional prosedur dan peraturan perundangundangan;
i. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian
lingkup Seksi Kurikulum Dan Penilaian meliputi unsur
pelaksanaari perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan
kebijakan, unsur pelaksanaan tugas,

dan

unsur-unsur

lainnya yang dikoordinasikan oleh

Kepala

Bidang

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan atas
peraturan perundang-undangan;
j.

penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembiriaan
Sekolah Menengah Pertama;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Sekolali Menengah Pertama terkait dengan
tugas dan fungsinya.
B.1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Seksi kelembagaan dan sarana prasarana dipimpin oleh
kepala seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. kepala seksi
kelembagaan

dan

sarana

prasarana
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mempurıyai

tugas

melaksanakan sebagiarı tugas kepala Bidang Pembinaarı Sekolah
Dasar lingkup kelembagaan dan

sarana

prasarana Sekolah

Menengah Pertama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan
Prasarana menyelenggarakan fungsi:
a.

perencanaan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan
Sarana dan Prasarana dengan mempedomani rencana umum
kota, rencana strategis, dan rencana Renja Dinas untuk
terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas
peraturan perundang-undangan;

b.

penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur,
dan standar lainnya lingkup Seksi Kelembagaan Sarana dan
Prasarana untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara
optimal;

c.

pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan,
dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan

Pegawai

ASN

reward nnd punislirnent! dalam rangka untuk kelancaran
tugas lingkup Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
d.

penyusunan bahan

kebijakan urusan pemerintahan bidang

pendidikan lingkup kelembagaan dan

sarana prasarana

Sekolah Menengah Pertama dalam bentuk Peraturan Daerah
dan / atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
e.

penyusunan

bahan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah
Pertama;
f.

penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana
prasarana Sekolah Menengah Pertama;

g.

penyusunan bahan pelakaanaan kajian, penilaian, dan
pengendalian proees pendirian, penataan, dan penutupan
satuan

pendidikan

Sekolah

Menengah

Pertama

untuk

terselenggaranya tahapan tugas berdasarkan standar dan
peraturan perundang-undangan;
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h.

penyusunan bahan standar dan kriteria seleksi bagi calon
kepala Sekolah Menengah Pertama berdasarkan

atas

peraturan Wali Kota dan peraturan perundang-undangan;
i.

penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas
dalam mengendalikan,

membimbing,membina

melakukan

tugas pengawasari terhadap Sekolah Menengah Pertama
berdasarkan standar operasional prosedur;
j.

penyusunan

instrumen

pengolahan

data

atas

laporari

pengawas tentang hasil pengendalian, bimbingan, pembinaan
dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
k.

penyusunan bahan standar dan kriteria Surat Tanda Tamat
Belajar/ljazah dan Surat

Keterangan

Pengganti

Ijazah

Sekolah Menengah Pertama;
l.

penyusunan pedoman dan petunjuk periggunaan media
pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama,

m. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi program dan
kegiatan tugas pembantuan lingkup kelembagaan dan sarana
prasarana Sekolah Menengah Pertama berdasarkan standar
operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
n.

penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian
lingkup Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana meliputi
unsur

pelaksanaan

perencanaan,

unsur

pelaksanaan

perumusan kebijakan, unsur pelaksanaari tugas, dan unsurunsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Sekolali Menengah Pertama berdasarkan atas
peraturan perundang-undangan;
o.

penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang

Pembinaan

Sekolah Menengah Pertama; dan
p.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Sekolah Menengali Pertama terkait dengan tugas
dan fungsinya.
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C.1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dipimpin oleh
kepala seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Kepala Seksi
Peserta Didik dan Pembangunan

Karakter mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang pembinaan Sekolah
Menengah Pertama lingkup Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter Sekolah Menengah Pertama. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Peserta Didik
dan Pembarıgunan karakter menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Peserta Didik Dan
Pembangunan Karakter dengan mempedomani
kota, rencana strategis,

dan

terlaksananya sinergitas

rencana

perencanaan

rencana umum

kerja

Dinas untuk

berdasarkan atas

peraturan perundang-undangan;
b. penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya
lingkup Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter untuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara

pembagian tugas,

pembimbingan,

dan

/pemrosesan

penilaian,
kedisiplinan

penghargaan,
Pegawai

penegakan

ASN (remard and

funishment) dalam rangka untuk kelancaran tusas lingkup Seksi
Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
c. penyusunan bahan rumusan kebijakan uruean pemerintahan
bidang pendidikan lingkup Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan
Karakter Sekolah Menengah Pertama dalam bentuk Peraturan
Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
d. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
e. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
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f. penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru dan mutasi peserta didik pada Sekolah Menengah
Pertama dengan mempedomani norma, prosedur, standar, kriteria;
g. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan
tugas pembantuan lingkup peserta didik dan pembangunan
karakter

Sekolah

Menengah

Pertama

berdasarkan

standar

operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
h. penyusunan bahan pengeridalian, evaluasi, dan penilaian lingkup
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter meliputi unsur
pelaksanaan
kebijakan,

perencanaan,

unsur

unsur pelaksanaan

perumusan

pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya

yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama berdasarkan atas peraturan perundangundangan;
i. penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama; dan
j.

elaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terkait dengan tugas dan
fungsinya.

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan
Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinns lingkup pembirıaan
tenaga pendidikan anak usia dini dan non formal, sekolah dasar, dan
sekolah menengah pertama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1),

Kepala

Bidang

Pembinaan

Ketenagaan

menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan

program

dan

kegiatan

Bidang

Pembinaan

Ketenagaan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana
strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas
perencanaan ;
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b. Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, den
standar lainnya lingkup Bidang Pembinaan Ketenagaan untuk
terselenggaranya

aktivitas

dan

tugas

secara

optimal;

pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan,
dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward
and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup
Bidang Pembinaan Ketenagaan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan;
c. Pelaksanaan

penyusunan

perumusan

kebijakan

urusan

pemerintahan bidang pendidikan lingkup pembinaan ketenagaan
dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota
untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaari tugas;
d. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraari kebijakan di
bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah daaar, dan
sekolah menengah pertama;
e. Pelaksanaan

rencana

kebutuhan

pendidik dan

tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
non formal, sekolah dasar, dan

sekolah menengah pertama;

pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sekolah
dasar, dan sekolah menengah pertama;
f. Pelaksanaan penelaahan usul pindah pendidik dan tenaga
kependidikan dengan mempedomani standar

kebutuhan untuk

bahan masukan saran dan rekomendasi kepada kepala dinas;
g. Pelaksanaan penelaahan kinerja kepala sekolah, pengawas
sekolah Pendidikan Dasar, serta penilik Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Forrnal dengan mempedomani standar
penilaian untuk bahan masukan earan dan refomendasi kepada
kepala dinas;
h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pembinaan
Ketenagaan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur
pelaksanaan

perumusan

kebijakan, unsur pelaksanaan tugas,
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dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Kepala Bidang pembinaan Ketenagaan membawahkan 3
(tiga) Kepala Seksi, antara lain:
a. Seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia
dini dan pendidikan non formal;
b. Seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar; dan
c. Seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah
A.1 Seksi PTK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikari Non Formal dipimpin oleh kepala seksi, berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan
ketenagaan.
Kepala seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas kepala Bidang pembinaan Ketenagaan lingkup Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dari Pendidikan
Non Forma). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidihan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan
rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
b. Penyueunan standar operasional prosedur dan standar lainnya
lingkup Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk terselenggaranya
aktivitas dan tugas secara optimal;
c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
punishmen) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi
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Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal berdaearkan atas peraturan perundangundangan;
d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan lingkup pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
anak usia dini dan pendidikan non formal dalam bentuk Peraturan
Daerah dan/ atnu Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
e. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal;
f. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan Norr Formal;
g. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini dan perididikan Non Formal
h. Penyusunan bahan penelaahan kinerja kepala satuan pendidikan,
dan penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
dengan mempedomani standar penilaian untuk bahan masukan
saran dan rekomendasi kepada kepala dinas;
i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup
seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
dan

Pendidikan

Non

Formal

meliputi

uneur

pelaksanaan

pereneanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur
pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan
oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan berdasarkan atas
peraturan peruridarig-undangan;
j.

Penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan;
dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Ketenagaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
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B.1. Seksi PTK Sekolah Dasar
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
dipimpin oleh Kepala seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pembinaan ketenagaan.
Kepala seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala
Bidang pembinaan Ketenagaan lingkup

Pendidik

dan

kependidikan Sekolah Dasar. Dalam melaksanakan
sebagaimana

dimaksud,

Kepala

Seksi

Pendidik

Tenaga
tugas

dan

Tenaga

Kependidikan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Dasar dengan mempedomani rencama
umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk
terlaksananya sinergitas perencanaan;
b. Penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya
lingkup Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar berdasarkan
atas peraturan perundang-undangan;
d. penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan
bidang pendidikan lingkiip Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sekolah

Dasar

dalam bentuk

Peraturan

Daerah

dan/atau

Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
e. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Sekolah dasar;
f. penyusunan

bahan rencana

kebutuhan,

rekomendasi

pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
g. penyusunan bahan
kependidikan

pembinaan

sekolah dasar;
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pendidik dan tenaga

h. Penyusunan bahan penelaah kinerja kepala sekolah dasar dan
pengawas sekolah dasar dengari mempedomani standar penilaian
untuk bahan masukan saran dan rekomendasi kepada kepala
dinas;
i. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup
seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar meliputi
unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan
kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya
yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
j.

Penyampaian

laporan

pertanggungjawaban

hasil
kepada

pelaksanaan
Kepala

tugas

Bidang

sebagai

Pembinaan

Ketenagaan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Ketenagaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C.1. Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah
Pertama

dipimpin

oleh

kepala

seksi,

berada

dibawah

dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan ketenagaan.
Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah
Pertama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala
Bidang pembinaan Ketenagaan lingkup Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidik
dan

Tenaga

Keperıdidikan

Sekolah

Menengah

Pertama

menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dengan mempedomani
rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas
untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
b. Penyusunan

standar

operasional

prosedur

dan

standar

lainnya lingkup Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
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Menengah Pertama untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas
secara optimal;
c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan
bidang pendidikan lingkup Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Menengah Pertama dalam bentuk Peraturan Daerah
dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
e. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertarna;
f. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah Menengah Pertama;
g. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
sekolah Menengah Pertama;
h. penyusunan bahan penelaahan kinerja kepala sekolah menengah
pertama dan pengawas sekolah menengah pertama dengan
mempedomani standar penilaian untuk bahan masukan saran dan
rekomendasi kepada kepala dinas;
i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup
seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah
Pertama

meliputi

unsur

pelaksanaan

perencanaan,

unsur

pelaksanaan perurnusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan
unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Ketenagaan berdasarkan atas peraturan perundanguridangan;
j.

Penyampaian

laporan

pertanggungjawaban

hasil
kepada

pelaksanaan
Kepala

tugas

Bidang

sebagai

Pembinaan

Ketenagaan ;
k. Dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikari oleh Kepala Bidang
Pembinaan Ketenagaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
45

A. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
RENCANA KERJA TAHUN LALU.

Pada tahun pelajaran 2020/2021 jenjang pendidikan anak usia dini
yang meliputi pendidikan formal yakni Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak
428 sekolah

yang terdiri dari 2 sekolah negeri dan 426 sekolah status

swasta dengan jumlah siswa sebanyak
terdapat

16.634 orang.

Selain TK

juga

PAUD sejenis Kelompok Belajar yang menampung sejumlah

siswa 9.454 orang yang dibina pada 310 lembaga baik yang dibina secara
mandiri maupun yang dibawah binaan PKK. Disamping itu masih terdapat
271 sekolah RA dengan jumlah siswa 9.978 siswa yang berada dalam
naungan Departemen Agama.
Dilihat dari sudut tingkat penyebaran jumlah sekolah, TK dan PAUD di
Kota Medan cukup merata, akan tetapi penyebaran siswanya relatif tidak
merata, yang disebabkan
prasekolah
khususnya

yang

masih

banyaknya

belum mengenyam

pada daerah yang

penduduk

pendidikan

usia

TK/PAUD

padat penduduk.

Capaian kinerja yang dapat dilihat dari program Pendidikan Anak Usia
Dini di Kota Medan masih relatif rendah dengan capaian Angka Partisipasi
Murni Usia Sekolah
penduduk

(APMus)

Kota Medan

mencapai

usia 5-6 tahun.

79,97% dari

93.467

orang

Tetapi perlu dicermati bahwa

penduduk usia PAUD yakni penduduk usia 5 - 6 tahun telah banyak berada
pada jenjang pendidikan dasar.

Penyebaran Sekolah TK & PAUD
Kota Medan
Kec. Medan Denai;
65
Kec. Medan Helvetia;
57

Kec. Medan Marelan;
62

Kec. Medan Sunggal;
47
Kec. Medan Amplas;
Kec. Medan
39
Kec.
Tembung;Medan
37 Medan
Kec. Medan Deli; 33
Timur;
Kec. Medan Kec. Tuntungan;
34 33
30
Kec. Selayang;
Medan Polonia;
Kec. Medan
Kec. Medan Area; 26
25
Kec. Medan Barat; 22
Kec. Medan Kota; 22 Perjuangan;
24 Petisah;
Kec. Medan
Kec. Medan Kota
Kec. Medan Baru; 18
18
Kec.
Belawan;
16Medan Maimun;
13
Kec. Medan Johor; 47
Kec. Medan Labuhan;
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Tenaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kota Medan sebanyak
1.586 orang yang terdiri dari 75 orang laki-laki dan perempuan 1.511
orang.

Sedangkan menurut status kepegawaian dibagi

atas beberapa

kelompok antara lain PNS sebanyak 101 orang, Guru Non PNS sebanyak
1.072 orang ditambah dengan 413 orang kepala sekolah.
Sekolah Dasar (SD) jumlah sekolah sebanyak 946 sekolah dan 86
sekolah Madrasah lbtidaiyah (Ml) yang meliputi SD Negeri sebanyak 382
dan sebanyak 564 Sekolah Swasta sedangkan di jenjang Ml sebanyak 3
unit Negeri dan 83 Sekolah Swasta. Dari jumlah sekolah

tersebut

menampung siswa sebanyak 233.189 orang pada tingkat SD sedangkan
ditingkat Ml menampung siswa 21.635 orang.
Sebaran
penyebaran

domisili

sekolah

masing kecamatan,

sekolah
sangat

apakah

SD/Ml

sudah

cukup

dipengaruhi status

daerah

tersebut

merata

wilayah

wilayah

dan

masing-

pemukiman,

perkantoran atau daerah pertokoan. Berikut daftar penyebaran sekolah
SD di 21 Kecamatan Kota Medan:
Grafik 2.2
Tingkat Penyebaran Sekolah Dasar

Penyebaran Sekolah Dasar / MI
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dan
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kesempatan

di semua wilayah Kota Medan pada tingkat

sekolah dasar cukup tersedia. Jumlah tersebut

diatas sudah termasuk

Madrasah lbtidaiyah. Dari jumlah sekolah SD Negeri dan Swasta tersebut
diatas

terdapat

11.932

orang

guru dan 849 orang kepala sekolah.
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Demikian juga pada sekolah Ml dengan jumlah 1.352 orang guru dan kepala
sekolah 81 orang, dan menurut kualifikasi pendidikan guru menunjukkan
bahwa : terdapat 1.122 orang guru SD/MI berpendidikan dibawah S1, dan
12.187 setara dan lebih tinggi S1.
Pada tingkat SMP jumlah sekolah Negeri dan Swasta sebanyak 434 sekolah
dan MTs sebanyak 87 sekolah dengan rincian :


45 sekolah SMP Negeri dan SMP swasta 390 sekolah,



3 MTs Negeri dan 84 sekolah swasta.

Penyebaran sekolah SMP/MTs
bahwa

domisili sekolah

di Kota Medan

yang tersedia

cukup merata

artinya

sangat terjangkau meskipun

kecamatan tidak semuanya memiliki sekolah Negeri.
Grafik 2.3
Penyebaran Sekolah tingkat SMP

Penyebaran Sekolah SMP/MTs
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Kecamatan

Penyebaran sekolah ini

relatif merata walapun terdapat

penumpukuan

sekolah pada wilayah kecamatan tertentu. Kecamatan yang paling banyak
domisili SMP adalah
Kecamatan

Kecamatan

Denai merupakan

Helvetia,

Kecamatan

Tembung,

daerah padat pemukiman. Dari sejumlah

sekolah tersebut menampung siswa SMP sebanyak 109.521 orang siswa
serta pada sekolah MTs sebanyak 23.861 orang siswa.
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Sedangkan untuk Tenaga

Pendidikan (guru)

pada jenjang

SMP

sebanyak 5.935 orang yang terdiri dari 2.356 laki-laki dan 3.579 perempuan
dan pada tingkat jenjang MTs memiliki guru sebanyak 1. 870 orang yang
terdiri dari 453 laki-laki dan 1.417 perempuan. Pusat
Masyarakat

(PKBM) Penyelenggara Paket

Penyelenggaran

Paket

Kegiatan

A Sebanyak

B sebanyak 21 PKBM dan

Belajar

16 PKBM,

Penyelenggaran

Paket C sebanyak 22 lembaga yang tersebar di 21 kecamatan.
Pendidikan

merupakan

suatu aktivitas yang diimplemetasikan

melalui

sesuatu kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu dengan kata lain adanya
upaya yang secara sadar dirancang

untuk membantu seseorang atau

sekelompok orang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pandangan
hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup

baik yang

bersifat manual

individual dan sosial. Dalam kaitan ini tentu kita perlu melihat sejauh mana
kegiatan atau upaya yang sudah dilakukan, sehingga pengambilan tindakan
koreksi dapat dilakukan.
Dalam

menentukan atau menyimpulkan kuantitas

capaian kinerja

pendidikan secara value sangatlah sulit, maka yang menjadi alat ukur
capaian hanya dapat dilihat dari indikator-indikator pendidikan yang ada
baik dari sisi pemerataan maupun dari mutu dan relevansi pendidikan itu
sendiri.
Salah satu indikator pendidikan dalam mengukur capaian kinerja
pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk usia sekolah yang
telah mengenyam pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan
Angka Partisipasi

Murni (APM). lndikator ini diaksudkan untuk melihat

sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Tahun Pelajaran
2020/2021 capaian inidkator yaitu :
-

APK-SD/MI Kota Medan cukup baik pada tingkat pendidikan dasar
112.13% dan

pada tingkat pendidikan menengah SMP/MTs yakni

melebihi 133.79%.
-

Jika diukur dengan menggunakan indikator

APM khususnya pada

jenjang SMP dan SD yang capaian kinerjanya relatif rendah. Pada tingkat
pendidikan dasar SD/Ml capaian APM sebesar 89.60%, namun pada
jenjang pendidikan dasar SMP/MTs capaian APM hanya 76.28 %.

49

Dengan

mengacu

rendahnya APM

di

pada

data

yang

tersedia

Kota

Medan diakibatkan

menunjukkan bahwa

tidak konsistennya usia

sekolah masuk sekolah. lni dapat dilihat dari usia pra sekolah yang telah
duduk pada tingkat I SD mencapai 58.92% dari jumlah siswa tingkat I.
Tabel 2.4
Jumlah siswa Periode tahun 2017-2020
TP. 2017/2018

TP. 2018/2019

TP. 2019/2020

TP. 2020/2021

JENJANG
PENDIDIK
AN

JUMLAH

JUMLA

JUMLAH

JUMLA

JUMLAH

JUMLA

JUMLAH

JUMLA

SEKOLA

H

SEKOLA

H

SEKOLA

H

SEKOLA

H

H

SISWA

H

SISWA

H

SISWA

H

SISWA

TK

399

SD

855

SMP

382

23.940
254.18
7
117.68
7

416

23.011

442

247.33

860

877

9
116.54

389

393

8

22.628

428

256.71

946

6
103.24

544

1

16.634
233.18
9
109.52
1

Pengukuran capaian kinerja pendidikan dalam perluasan akses lain adalah
indikator siswa
(APS).

putus sekolah dengan indikator Angka

Perhitungan indikator ini

dimaksudkan

Putus Sekolah

untuk dapat

melihat

persentasi siswa bertahan, khususnya dalam melihat jumlah siswa yang
putus sekolah sebagai akibat kemampuan ekonomi. Rendahnya daya beli
rnasyaraket terhadap pendidikan merupakan salah satu timbulnya putus
sekolah selain dari faktor eksternal lainnya.
-

Keberhasilan pemerintah Kota Medan menekan pertumbuhan putus
sekolah pada tingkat pendidikan dasar, pada tahun pelajaran
2020/2021 pada tingkat Pendidikan Dasar jumlah siswa putus sekolah
SD/Ml sebanyak 74 siswa atau 0.03% dan pada tingkat SMP 72
siswa

atau

setara

dengan

0.06%.

Jika dibandingkan dengan

indikator APS rata-rata nasional 1 %, indikator APS ini cukup baik.
-

lndikator tingkat kelulusan/Angka
disemua jenjang

Lulusan (AL) juga

cukup baik

pendidikan. Pada tingkat pendidikan dasar,

kelulusan SD/MI mencapai diatas 100 % dan SMP/MTs tingkat
kelulusan mencapai dibawah 100%.
-

lndikator Angka Melanjutkan (AM) cukup tinggi dimana siswa
melanjutkan lulusan SD/Ml ke

SMP/MTs

mencapai 103.28%

diproyeksikan bahwa ada sekitar 3.28% siswa baru tingkat SMP/MTs
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berasal dari lulusan luar Kota Medan dan atau siswa lulusan SD/Ml
tahun lalu kembali bersekolah pada tingkat SMP/MTs.
B.

ISU-ISU STRATEGIS PENDIDIKAN

Kondisi umum

penyelenggaraan

urusan pendidikan sampai tahun

2020, berbagai permasalahan pokok penyelenggaraan pendidikan di
Kata Medan dapat disajikan sebagai berikut:
1. Peningkatan Akses Dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan
Kinerja

bidang

pendidikan

pemerataan pelayanan

pendidikan,

dalam

peningkatan

permasalahan

akses

utama

dan

meliputi

masih relatif rendahnya APK PAUD, dimana penduduk usia sekolah 5-6
tahun yang mengeyam pendidikan anak usia dini (PAUD) masih cukup
rendah, baik itu Taman Kanak-Kanak (TK), RA, PAUD ataupun penitipan
anak. Pada tahun pelajaran 2020/2021, jumlah
mengeyam jenjang
baru

anak atau siswa yang

pendidikan TK/RA/Penitipan Anak yang diperkirakan

mencapai 93.467 persen sudah termasuk siswa usia PAUD yang

bersekolah ditingkat SD. Oleh karena itu, dari 74.746 orang anak usia 5-6
tahun, diperkirakan baru sekitar 59.774 anak yang mengeyam pendidikan.
Kondisi angka

putus sekolah (APS) terus menurun akan tetapi harus

mendapat perhatian, sebab meskipun cenderung menurun namun jika
dilihat dari kuantitas siswa putus sekolah masih relatif banyak. lsu
kesenjangan ekonomi masih menjadi faktor klasik penyebab putus sekolah
serta dipengaruhi oleh faktor-faktor natural dan kultural.
Jalur Pendidikan Non Formal yang berfungsi sebagai transisi dari dunia
sekolah ke dunia kerja, maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang
hayat, masih belum sepenuhnya dapat diakses secara luas oleh seluruh
masyarakat. Di samping itu, kesadaran masyarakat khususnya yang
berusia dewasa untuk terus menerus meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan relatif juga masih rendah.
Upaya-upaya

yang diproyeksikan

dapat

Meningkatkan

Akses Dan

Pemerataan Pendidikan Masyarakat meliputi :
a. Perluasan akses pendidikan

anak usia dini yang

lebih

merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar
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pada

penduduk

miskin, masyarakat

wilayah lingkar luar,

yang tinggal di

dan masyarakat penyandang cacat

melalui :
o Penyediaan
lebih

bantuan

operasional sekolah

yang

besar, sehingga siswa dan orang tua benar-

benar terbebas dari biaya pendidikan yang harus
dibebankan kepada orang tua siswa.
o Pembangunan

Sarana,

Prasarana

dan Fasilitas

Pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas
mutu lulusan.
o Kota Medan masih membutuhkan pembangunan
TK/RA Penitipan Anak secara merata sehingga
meningkatkan akses dan Pemerataan Pendidikan
Anak Usia Dini tahun 2020.
b. Peningkatkan pemerataan

jenjang

pendidikan,

baik

melalui jalur formal maupun non formal, sehingga dapat
menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Upaya yang dilakukan melalui :
-

Penyediaan

beasiswa

yang cukup

untuk siswa

kurang mampu, sehingga terhindar dari putus sekolah
dengan karena ekonomi yang kurang mampu.
-

Pembangunan sarana dan prasarana untuk yang lebih
bermutu

harus

ditingkatkan

terutama

peningkatan

kualitas laboratorium dan peralatan serta perpustakaan
dan buku. Untuk fasilitas pendidikan, diperkirakan
dibutuhkan

pembangunan

baru laboratorium dan

peralatannya serta perpustakaan
sehingga

setiap

sekolah

dan

buku,
memiliki

laboratorium/peralatan perpustakaan/buku serta lebih
memadai guna menunjang proses belajar mengajar
yang semakin bermutu.
c. Meningkatkan intensitas

penyelenggaraan pendidikan

Keaksaraan Fungsional (KF) yang
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didukung oleh upaya

menumbuhkan

budaya

baca

untuk

membangun

masyarakat membaca.

2. Peningkatan Mutu Relevansi Pendidikan
Penyelenggaraan
peningkatan

urusan

pendidikan

terkait

dengan

mutu dan relevansi pendidikan kedepan adalah

perlunya

kebijakan

optimalisasi

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan pendidikan. Hal ini diperlukan guna mendorong
lulusan-lulusan,
kecakapan,

yang

sehingga

sepenuhnya

memiliki

memudahkan

siswa

kompetensi
untuk

dan

meneruskan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau siap bersaing di pasar
kerja. Relatif masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan
disebabkan beberapa faktor pokok, seperti :
-

Ketersediaan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya belum
merata secara kualifikasi dan kompetensi yang baik secara
kuantitas maupun kualitas.

-

Fasilitas belajar belum merata tersedia sepenuhnya seesuai
kebutuhan masing-masing sekolah..

-

Biaya operasional pendidikan yang disediakan pemerintah
belum sepenuhnya memadai untuk membebaskan siswa dari
biaya- biaya komplementer operasional sekolah.

Untuk mencapai rasio guru-murid yang dipersyaratkan, maka Kota
Medan masih

membutuhkan pengangkatan

guru pada tingkat

SD/Ml, SMP/MTs . Selanjutnya, untuk meningkatkan mutu dan
relevansi pendidikan juga diperlukan

peningkatan

kualifikasi

akademik guru di seluruh jenjang pendidikan.
Untuk mewujudkan amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen, maka Kota Medan masih membutuhkan
peningkatan

kualifikasi akademik guru, baik melalui pendidikan

lanjutan, diklat profesi untuk sertifikasi. Tindakan lain yang dilakukan
meliputi rehabilitasi sekolah/ruang kelas yang mengalami kerusakan
ringan dan berat. Peningkatan mutu pendidikan

dan relevansi

pendidikan juga harus dilakukan dengan peningkatan fasilitas
pendidikan

yang

sudah

ada
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guna

memperkuat

pendidikan

keterampilan,

khususnya

bagi

peserta didik yang tidak dapat

melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

3. Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan
Permasalahan manajemen
terkait

dengan

pelayanan

kewenangan

pendidikan

daerah

menyelenggarakan standar pelayanan

adalah

minimal

yang

perlunya

(SPM) secara

bertahap dan konsisten, sesuai Permendikbud no. 32 tahun 2018
tentang teknis penyelenggaraan layanan minimal kepada peserta
didik disekolah dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah
peserta didik. Hal ini termasuk peningkatan peran serta masyarakat
dalam

pembangunan

pendidikan dan merevitasilasi peran

dan

fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah.
Untuk itu,

perlu peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan

pendidikan melalui prinsip-prinsip transparan,
partisipasi,

akuntabilitas dan

di samping mendorong peran serta masyarakat

khususnya dalam pembiayaan pendidikan yang diwadahi dalam
bentuk Dewan Pendidikan dan komite Sekolah/Madrasah.

C.

EVALUASI KINERJA ANGGARAN
Capaian

kinerja

diperoleh

dari hasil

pengukuran

beberapa

indicator kinerja yang meliputi indikator masukan (input), keluaran (output),
dan hasil (outcomes) sedangkan

indikator

kinerja

benefit

dan

impact

belum dikembangkan pengukurannya karena kesulitan dalam menetapkan
secara tepat apa yang mesti diukur. Penjelasan indikator benefit dan impact
adalah hasil integerasi dari banyak kegiatan atau lebih dari satu program
dengan

melebihi jangka waktu

tersedianya

media

atau

satu

tahun,

disamping

belum

sistem pengumpulan data kinerja. Capaian

kinerja Dinas Pendidikan berdasarkan sarana-sarana yang telah ditetapkan
meliputi :


Capaian kinerja atas setiap sasaran strategis pada setiap program
kerja yang menggambarkan capaian kinerja berdasarkan indikator
kunci berupa indikator hasil (outcome).
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Capaian



kinerja

Dinas

Pendidikan

yang

diperoleh

dari

perbandingan antara target dan hasil yang dicapai.
Bagian Agenda

Prioritas Pembangunan

Kota

Medan

adalah

Pembangunan pendidikan, dan telah menjadi komitmen yang tinggi
untuk meningkatkan Anggaran untuk Pendidikan.
direalisasikan

Komitmen ini telah

dengan peningkatan anggaran yang cukup signifikan dan

telah mencapai lebih dari 20% dari total APBD Kota Medan TA 2020,
sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai berikut :

A. Anggaran Dinas Pendidikan
1. Anggaran Sebelum Perubahan
Anggaran Bidang Pendidikan Tahun 2020 Sebesar Rp 1.019.413.599.320,-(
Satu triliun Sembilan belas milyar empat ratus tiga belas juta lima ratus
sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
YANG MELIPUTI :

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 809.168.221.059,-( Delapan
milyar sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua
ribu dua ratus sepuluh rupiah).

B. BELANJA LANGSUNG Rp.210.245.378.261,- (Dua ratus
sepuluh milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh
puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu)

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja tidak langsung terbagi menjadi 2 (dua ) yaitu :


Belanja tidak langsung yang digunakan untuk Belanja Pegawai
sebesar Rp. Rp. 809.168.221.059,-( Delapan milyar sembilan puluh
satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sepuluh
rupiah).

B. BELANJA LANGSUNG
Belanja Langsung Terdiri Dari 10 Program Dan 104 Kegiatan Antara
Lain:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebesar Rp.
2.097.478.072,10 (Dua milyar sembilan puluh tujuh juta empat
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ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh dua koma satu rupiah)
Sebanyak 7 Kegiatan
2. Program

Peningkatan

Sarana

Dan

Prasarana

Aparatur

Sebesar Rp. 1.046.731.226,- (Satu milyar empat puluh enam juta
tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah)
sebanyak 5 kegiatan
3. Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

Sebesar

Rp.

4.440.832.150,- (Empat milyar empat ratus empat puluh juta
delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah)
sebanyak 1 kegiatan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sebesar Rp. 356.864.836,- (Empat milyar empat ratus empat
puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh
rupiah) sebanyak 2 kegiatan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan Sebesar Rp. 87.700.000,(Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1
kegiatan
6. Program

Pendidikan

Anak

Usia

Dini

sebesar

Rp.

3.858.881.415,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh delapan juta
delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima belas
rupiah) sebanyak 23 kegiatan
7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
sebesar Rp. 193.623.633.732,90,-( Seratus sembilan puluh tiga
milyar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga
ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma sembilan rupiah) sebanyak 38
kegiatan
8. Program Pendidikan Non Formal Sebesar Rp. 1.901.024.972,(Satu milyar sembilan ratus satu juta dua puluh empat ribu
sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sebanyak 10 kegiatan
9. Program

Peningkatan

Mutu

Pendidik

Dan

Tenaga

Kependidikan Sebesar Rp. 5.469.149.269,-( Lima milyar empat
ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu
dua ratus enam puluh sembilan rupiah) sebanyak 11 kegiatan
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10. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sebesar Rp.
484.082.588,-( Empat ratus delapan puluh empat juta delapan
puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sebanyak
6 kegiatan
1. Anggaran Setelah Perubahan ( Recofusing )
Jumlah alokasi Anggaran

Bidang

Pendidikan tahun 2020 sebesar

Rp. 930.891.320.570,08 (Sembilan ratus tiga puluh milyar delapan ratus
sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh
koma nol delapan rupiah) yang meliputi :
a. Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.

743.363.851.869,18

(Tujuh

ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan
ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma
delapan belas rupiah)
Kegiatan Anggaran ini digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan
ASN.
b. Belanja Langsung sebesar

Rp. 187.527.468.700,9

(Seratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat
ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus koma sembilan rupiah)
Dari sejumlah

anggaran

tersebut

diatas

diklasifikasikan

kepada

jenis Operasional Belanja meliputi :


Belanja Pegawai

Rp. 1.011.987.784,-

(Satu milyar sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh
ratus delapan puluh empat rupiah)


Belanja Barang dan jasa

Rp.

146.582.838.960,9.-

(Seratus empat puluh enam milyar lima ratus delapan puluh dua juta
delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh
koma sembilan rupiah)


Belanja Modal

Rp.

39.932.641.956,-

(Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam
ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)
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2. Realisasi Anggaran
Sampai

dengan

tanggal

31 Desember

2020 anggaran

tersebut

diatas direalisasikan sebagai berikut:


Belanja

Pegawai

yang terealisasi

sebesar Rp. 957.836.896.-

(Sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh
tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah)
anggaran

dari alokasi

Rp. 1.011.987.784,- (Satu milyar sebelas juta sembilan

ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah)
atau setara dengan 94,65%


Belanja

Barang

dan

Jasa

yang

terealisasi

sebesar

Rp.

3.941.323.454.- (Tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga
ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dari
alokasi anggaran Rp.

146.582.838.960,9.- (Seratus empat puluh

enam milyar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga
puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh koma sembilan rupiah)
atau setara


dengan 2.69%.

Belanja Modal terealisasi

sebesar Rp.

39.356.079.940.- (Tiga

puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh puluh
sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dari alokasi
anggaran Rp. 39.932.641.956,- (Tiga puluh sembilan milyar sembilan
ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan
ratus lima puluh enam rupiah) atau setara dengan 98.56 %.
3. Rincian Realisasi Belanja Langsung
Jumlah realisasi Belanja Langsung antara lain:
I.

Program

Pelayanan

jumlah pagu

Administrasi

Perkantoran

dengan

Rp. 1.910.676.154,- (Satu milyar sembilan ratus

sepuluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh
empat rupiah) dengan realisasi Rp. 1.554.454.389,-(Satu milyar
lima ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu
tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau 81,36%. Terdiri dari
:
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1). Penyediaan

jasa

listrik dengan

komunikasi,

jurnlah

sumber

pagu

daya air dan

Rp. 770.019.767.- dan

terealisasi sebesar Rp. 572.259.493.- atau 74,32%.
2). Penyediaan

alat

Rp. 70.436.253.-

tulis

kantor

dan

dengan

terealisasi

jumlah

pagu

sebesar

Rp.

66.935.000,- atau 95,03%.
3). Penyediaan

barang

cetakan

dengan jumlah pagu Rp 0.-

dan

penggandaan

dan terealisasi sebesar

Rp.

0.- atau 0 %.
4). Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/

penerangan bangunan kantor dengan jumlah pagu Rp. 0.dan terealisasi sebesar Rp. 0.- atau 0 %.
5). Penyediaan

makanan

dan minuman

pagu Rp. 13.199.350.-

dengan

dan terealisasi

jumlah

sebesar

Rp.

13.120.000.- atau 99,4%.
6). Penyediaan

Jasa

Tenaga

Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran dengan jumlah
850.754.784.- dan terealisasi

sebesar

pagu Rp.

Rp. 796.603.896.-

atau 93.63%.

II.

Program

peningkatan

dengan jumlah

sarana

pagu

Rp.

realisasi Rp. 503.083.000,1).

Pengadaan

2).

aparatur

726.395.779;-

dengan

atau 69.26 %

perlengkapan

jumlah pagu
sebesar

dan prasarana

Rp.

gedung

337.554.180.-

kantor
dan

dengan
terealisasi

Rp. 194.480.000,- atau 52.06 %.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan jumlah pagu
Rp.

223.506.051,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp.

197.000.000,- atau 88.14 %
3).

Pemeliharaan

rutin/berkala

mobil

jabatan

dengan

jumlah pagu Rp.

69.680.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp. 68.155.000.- atau 97.81%.
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4).

Pemeliharaan
jumlah

rutin/berkala

gedung

pagu Rp. 25.000.000.-

kantor dengan

dan terealisasi sebesar

Rp. 24.975.000.- atau 99.90%.
5).

Pemeliharan

Taman

jumlah pagu

Rp.

sebesar

III.

dan

halarnan

Kantor

34.655.548.-

dan

dengan
terealisasi

Rp. 18.473.000.- atau 53.30%.

Program peningkatan
dengan jumlah pagu

kapasitas
Rp.

surnber daya aparatur

46.464.000,-

dengan

realisasi

Rp. 22.480.000,- atau 48.38%
1). Bina

Mental

Aparatur

dengan

jumlah

pagu Rp.

22.064.838,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.960.000,- atau
40.61 %.
2). Penyelenggaraan

Kesegaran

dengan jumlah pagu

Rp.

Jasmani

24.400.000.-

(

Senam)

dan

terealisasi

sistem

pelaporan

sebesar Rp. 13.520.000.- atau 55.41%.
IV. Program

peningkatan

pengembangan

capaian kinerja dan keuangan
Impelementasi pelaksanaan program peningkatan pengembangan
system pelaporan capaian kinerja dan keuangan menghasilkan
output pokok meliputi tersusunnya laporan capaian kinerja (LKJ) 1
dokumen. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka memberikan
informasi capaian kinerja urusan pendidikan pada Dinas Pendidikan
Kota Medan
V.

Program

Pendidikan

pagu Rp.665.681.279,-

Anak
dengan

Usia

Dini

realisasi

dengan

jumlah

Rp. 636.629.920,-

atau 95.64%.
1).

Penyelenggaraan
jumlah pagu

Pendidikan
Rp.

Anak Usia Dini dengan

4.337.379.-

dan

terealisasi

sebesar Rp.3.722.320.- atau 85.82 %.
2).

Biaya

Operasional

Penyelenggaraan

jumlah pagu Rp153.375.000.- dan
Rp. 150.000.000.- atau 97.80%.
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PAUD

terealisasi

dengan
sebesar

3).

Pemberian

makan

tambahan

pagu Rp.0.- dan terealisasi
4).

Pengadaan
Rp.

jumlah

sebesar Rp. 0,- atau 0%.

PAUD

200.050.000.-

181.407.600,-.
5).

APE

dengan

dan

dengan
terealisasi

jumlah

pagu

sebesar

Rp.

atau 90.68%.

Biaya Operasional Manajemen Biaya Operasional PAUD
dengan jumlah pagu Rp. 0 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 0

6).

Operasional TK Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal
SKB Medan dengan jumlah

pagu

Rp.

307.918.900. -

dan terealisasi sebesar Rp.301.500.000.- atau 97.92%.

VI.

Program

Wajib

Belajar

Tahun dengan jumlah
dengan
1)

Pendidikan
pagu

Dasar

Rp.

realisasi Rp. 180.321.843.762.-

Sembilan

189.970.743.656,-

atau 94,92%.

Pengadaan Peralatan Penjaskes SD dengan jumlah pagu
Rp. 874.232.667,- dengan realisasi Rp. 864.939.000,- atau
setara 98.84%

2)

Pengadaan Media Pembelajaran di Kelas

dengan jumlah

pagu

realisasi

Rp.20.446.726.530,-

dengan

Rp.

20.376.620.000.- atau 99.66 %.
3)

Pengadaaan Perlengkapan Sekolah Siswa Miskin SD SMP
dengan jumlah

pagu

realisasi Rp.0.- atau

Rp.7.162.187.276,-

dengan

0%. dengan tidak dilaksanakan yang

disebabkan minimalisasi anggaran .
4)

Rehabilitasi, RKB, Peningkatan Mutu Sumber DAK SD
dengan jumlah

pagu

Rp. 2.260.363.000,-

dengan

realisasi Rp.2.209.351.000.-atau 97.74%.
5)

Rehabilitasi, RKB, Peningkatan Mutu Sumber DAK SMP
dengan jumlah

pagu

Rp.1.716.172.499,-

dengan

realisasi Rp.1.630.200.000.- atau 99.39%.
6)

Pengadaan Peralatan IPS SMP dengan jumlah pagu Rp.
1.125.000.000,- deng realsiasi
setara 97.37%
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Rp. 1.095.363.500,- atau

7)

Pengadaan

Mobileur

SD

dengan

Rp.4.018.096.355,- dengan

jumlah

pagu

realisasi Rp.4.015.151.050.-

atau 99.93%.
8)

Bantuan Operasional Pendidikan( Dana APBN ) dengan
jumlah

pagu

Rp. 128.241.661.775,- dengan

realisasi

pengelolaan anggaran melalui sekolah.
9)

Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD dengan
jumlah pagu

Rp.1.178.700.000,- dengan

realisasi

Rp.1.167.316.150.-atau 99.03 %.
10)

Olympiade

Sains

SD

Rp.228.763.934,-

dengan

dengan

jumlah

pagu

realisasi Rp.74.875.591.-

atau 32.73 %.
11)

Monitoring dan Pelaporan Dana BOS dengan jumlah pagu
Rp. 80.000.000,- dengan realisasi Rp. 79.962.500,- atau
setara 99.95%

12)

Pengadaan

Peralatan

Peraga

Pengajaran

Berkonsep

Spesial untuk Penyampaian Materi IPS SD dengan jumlah
pagu

Rp.

5.500.000.000,-

dengan

realisasi

Rp.

5.420.812.100,- atau setara 98.56%
13)

Rehabilitasi, RKB, Peningkatan Mutu Sumber DAK PAUD
dengan jumlah pagu Rp. 324.428.000,- dengan realisasi Rp.
324.350.000,- atau setara 99.98%.

14)

Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dengan pagu Rp.
5.863.000.000,- dengan realisasi pengelolaan anggaran
melalui sekolah capaian 100%

15)

Pengadaan Peraga Pengajaran Aktif dan Kreatif untuk
Peningkatan Pemahaman Materi Pendidikan di SD dengan
pagu

Rp.

1.213.672.000,-

dengan

realisasi

Rp.

1.186.762.790,- atau setara 97.78%
16)

Aplikasi

Pembelajaran

Online

dengan

pagu

Rp.

134.350.810,- dengan realisasi Rp. 117.550.700,- atau
setara 87.50%
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17)

Pengadaan Buku Anti Narkoba dan Anti Korupsi dengan
pagu

Rp.

1.469.232.122,90

dengan

realisasi

Rp.

1.445.478.700,- atau setara 98.38%
18)

Pembuatan Kontent Materi Pembelajaran Visual Melalui
Online dengan pagu Rp. 202.747.668,- dengan realisasi Rp.
10.572.400,- atau setara 5.21%

19)

Penerapan Pendidikan Karakter Siswa SMP dengan pagu
Rp. 98.600.000,- dengan realisasi Rp. 64.779.500,- atau
setara 65.70%

20)

Pembinaan Penjaminan Mutu Daerah dengan pagu Rp.
97.030.000,- dengan realisasi Rp. 81.510.000,- atau setara
84.00%.

21)

Peningkatan Kompetensi Literasi Tingkat SMP dengan pagu
Rp. 99.537.600,- dengan realisasi Rp. 67.108.000,- atau
setara 67.42%.

22)

Peringatan

Hari

Guru

Nasional

dengan

pagu

Rp.

195.654.000,- dengan realisasi Rp. 43.232.500,- atau setara
22.10%.
23)

Pengadaan Alat Peraga Seni Budaya dan Keterampilan
dengan pagu Rp. 798.672.000,- dengan realisasi Rp.
790.101.400 atau setara 98.93%

VII.

Program

Pendidikan

pagu Rp.538.377.628,-

Non

Formal

dengan

jumlah

dengan

realisasi

Rp 243.079.000 ,-

atau 45.51 %.
1)

Bantuan

Operasional

Kesetaraan dengan
dengan

VIII. Program

realisasi

Penyelenggaraan
jumlah

pagu Rp. 538.377.628,-

Rp 243.079.000,-

Peningkatan

Mutu

Pendidikan

atau 45.51%

Pendidik

dan Tenaga

Kependidlkan
Dengan jumlah

pagu

Rp 57.762.184,-

Rp.29.709.500,- atau 51.43 %
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dengan

realisasl

1)

Verifikasi Data Guru Penerima Tunjangan Profesi dengan
jumlah

pagu

Rp 57.762.184.-

dengan

realisasl Rp.

29.709.500.-atau 51.43 %

IX.

Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

dengan

jumlah pagu Rp 253.282.588,- dengan realisasi Rp 124.207.000
.- atau 49.04%
1).

Pendataan

Persekolahan

Rp. 118.243.678,-

dan

dengan
terealisasi

jumlah

pagu

sebesar

Rp.

49.425.000,-. atau 41.80%.
2).

Penyusunan

Kalender

pagu Rp. 40.596.530,-

Pendidikan
dan terealisasi

dengan

jumlah

sebesar

Rp.

25.032.000,-. atau 61.65%.
3).

Sosialisasi
jumlah

Publikasi

Program

Pendidikan

pagu Rp. 75.000.000,- dan terealisasi

dengan
sebesar

Rp. 49.750.000,- atau 66.337%.
4).

Penyusunan Profil Pendidikan dengan jumlah pagu Rp.
19.442.388,- degan realisasi Rp. 0 atau setara 0% dengan
tidak dilaksanakan yang disebabkan minimalisasi anggaran .

Evaluasi kinerja ini didapatkan beberapa alasan rasional atas keberhasilan
atau

kegagalan

upaya pencapaian

pencapaian

target

tujuan yang diharapkan.

tujuan dan sasaran adalah melalui
yang

kinerja dalam

kaitannya dengan

Strategi untuk mencapai

kebijakan,

program dan

kegiatan

telah ditetapkan dalam rencana strategi dengan mengukur dan

mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja input, output, dan
outcome.
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BAB Ill
SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. ARAH KEBIJAKAN
Arah Pembangunan

Bidang Pendidikan di Kota Medan merupakan

bagian dari pencapaian RPJMD Kota Medan 2016-2021. Pembangunan
perencanaan pendidikan yang dilakukan tetap berpedoman pada Tiga Pilar
Kebijakan Pemerintah di bidang pendidikan, yaitu :
•

Pemerataan dan perluasan akses.

•

Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; dan

•

Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik.

Persaingan dan kompetitif dalam memaknai perkembagan pendidikan harus
disikapi oleh setiap pengambil kebijakan pendidikan atau pemangku
kepentingan (stakeholder) pendidikan. Kehidupan global yang ditandai
dengan "dunia tanpa batas" (borderless world), kemajuan teknologi informasi
dan komunikasi (borderless information), masyarakat ilmu pengetahuan
(knowledge

society),

dan

masyarakat

mega kompetisi

(mega

competition society), memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas.
Sumber daya manusia yang berkualitas dihasilkan melalui suatu sistem
pendidikan yang berkualitas. Sistem pendidikan yang berkualitas harus
direncanakan dan dikelola secara
melalui

arah

profesional, yang

diimplementasikan

dan kebijakan yang tepat berdasarkan kemampuan dan

dukungan sumber daya yang tersedia.
Dengan demikian, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya, Dinas

Pendidikan telah menetapkan sasaran dan tujuan pendidikan di Kota Medan
dengan berpedoman pada kesesuaian antara kebutuhan pendidikan dengan
peraturan dan atau kebijakan

lain yang telah ditetapkan baik oleh

pemerintah maupun pemerintah daerah.
Hal ini merupakan perpaduan antara Program Pelayanan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan yang menempatkan diri sebagai pilar untuk
mewujudkan

visi Kota

Medan yang

Multikultural, Berdaya

Saing,

Humanis, Sejahtera dan Religius. Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas
dan untuk memberikan arah dan fokus program yang akan dilaksanakan,
maka ditetapkan 5 (lima) tujuan Dinas Pendidikan Kota Medan yaitu:
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•

Mempertahankan Tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Universal
dan menyiapkan rintisan Program Wajib Belajar 12 Tahun;

•

Meningkatkan

kualitas

sarana

dan

prasarana

pendidikan

berbasis teknologi dan sekolah yang berbasis lingkungan.
•

Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan;

•

Meningkatkan kecakapan hidup (life skill) melalui

sekolah, PKPM

dan Kursus sebagai basis peningkatan mutu.
•

Meningkatkan

Pelayanan

dan

Manajemen

Pendidikan

yang

berkualitas.
B. SASARAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN
Untuk merumuskan rencana pembangunan kota yang terukur dan
realistis, maka berdasarkan kondisi, tantangan dan permasalahan yang
dihadapi urusan pendidikan satu tahun ke depan, disajikan Sasaran
Pembangunan Pendidikan sebagai berikut :
1. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni Usia Sekolah pendidikan
anak usia dini tahun 2021 menjadi
2. Meningkatnya

angka partisipasi

87.25%.
kasar SD/MI/Paket A tahun

2021 menjadi 100%.
3. Meningkatnya angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B tahun
2021 menjadi 100%.
4. Meningkatnya

angka partisipasi

murni SD/MI/Paket A tahun

2021 menjadi 100%.
5. Meningkatnya angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B tahun
2021 menjadi 100%.
6. Menurunnya angka putus sekolah SD/Ml tahun 2021 lebih kecil
dari 0.08%.
7. Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTs tahun 2020 menjadi
lebih kecil dari 0.06%.
8. Meningkatnya angka kelulusan SD/Ml tahun 2021 menjadi 100%.
9. Meningkatnya angka kelulusan SMP/MTs tahun 2021 menjadi
100%.
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10. Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/Ml ke SMP/MTs tahun
2021 menjadi 100%.
11. Menurunnya disparitas partisipasi dan

kualitas

pelayanan

pendidikan antar wilayah (inti kota dan pinggir kota), gender dan
sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan.
12. Meningkatnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

tahun

2021 menjadi 98 %.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk pencapaian tujuan pembangunan

di bidang

pendidikan,

program prioritas. Adapun Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan Kota Medan pada Tahun 2021 sesuai Permendagri nomor 90
tahun 2019 dalah sebagai berikut :
ITEM
Program

:

Kegiatan

:

Sub
Kegiatan

:

URAIA
KEGIATAN/SUB KEGIATAN
N
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Pengukuran Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

:

1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Pendataan Persekolahan
Penyusunan Kalender Pendidikan
Penyusunan Profil Pendidikan
Sosialisasi Publikasi Program Pendidikan

:

1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Evaluasi Kinerja Sarana Prasarana Sekolah Negeri
Pelaksanaan Forum OPD
Penyusunan Renja OPD
Penyusunan Renstra

Kegiatan
Sub
Kegiatan

:
:

1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
[#] Gaji Pokok PNS
[#] Tunjangan Keluarga
[#] Tunjangan Jabatan
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[#] Tunjangan Fungsional
[#] Tunjangan Fung. Umum
[#] Tunjangan Beras
[#] Tunjangan PPH
[#] Pembulatan
[#] Iuran Asuransi Kesehatan
[#] Iuran Ketenagakerjaan
[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
[#] TP. Pertimbangan Obyektif

:

[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
[#] Bantuan Bea Siswa Siswa Miskin
[#] Peningkatan kesejahteraan guru guru Non PNS/Non Sertifikas
sekolah negeri di kota Medan
[#] Peningkatan kesejahteraan guru Honorer sekolah negeri di
kota Medan
[#] Peningkatan kesejahteraan guru MDTA di kota Medan
[#] Peningkatan kesejahteraan guru PAUD di kota Medan
[#] Peningkatan kesejahteraan guru TKQ/TPQ di kota Medan
[#] Peningkatan kesejahteraan Operator sekolah negeri di kota
Medan

Kegiatan
Sub
Kegiatan

:
:

1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Layanan Internet Kantor

Kegiatan
Sub
Kegiatan

:
:

1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
#] Bina Mental Aparatur
[#] Penyelenggaraan Kesegaran Jasmani (Senam)
[#] Perayaan Hari Besar Nasional

Kegiatan
Sub
Kegiatan

:
:

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Makanan dan Minuman

:

:

Rapat - rapat Kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan kantor
1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran
Belanja Modal Alat Pembersih
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya
:

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor Lainnya

:

1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
Belanja Bahan-Bahan Lainnya
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
Belanja Jasa Tenaga Ahli
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

:

Kegiatan
Sub
Kegiatan

:
:

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
Pengadaan Mebel Kantor

:

Kegiatan
Sub
Kegiatan

:
:

1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Komputer dan Perlengkapan Lainnya
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Belanja Jasa Tenaga Keamanan

Kegiatan
Sub
Kegiatan

:
:

Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
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Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa
Pengawas Pekerjaan Konstruksi
Bangunan Gedung
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan
Fasilitas Umum

:

:

:

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
1.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan
Gedung Instalasi
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air BakuInstalasi Air Permukaan
1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan
1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal
Computer
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan
Personal Computer
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan
Jaringan
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

Bidang

:

Program

:

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kegiatan

:

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Sub
Kegiatan

:

1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa
Belanja Alat Tulis Kantor
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah

:

1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa
Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

:

1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan
SD
Pengadaan Peralatan Penjaskes SD

:

1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
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Festival Paduan Suara Tingkat SD
Lomba Unjuk Potensi dan Kreatifitas Siswa SD
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) TK/SD
Olympiade Sains Sekolah Dasar
Penyelenggaraan Pesantren Kilat SD
:

1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi
Manajemen
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
Belanja Modal Mebel
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

:

1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

:

:

:

:

Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
1.01.02.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah
Pendataan dan Pelaporan Aset Persekolahan Tingkat SD Negeri
Se-Kota Medan
1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Dana BOS SD
1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Verifikasi Data Guru Penerima Tunjangan Profesi
1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Apresiasi Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi tingkat SD dan
SMP
Bimbingan Teknis Inovasi Pembelajaran Berbasis Merdeka
Belajar tingkat SD
Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru SD
Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi
Workshop Assesment Kompetensi Minimum dan Survey Karakter
Tingkat SD
Workshop Penguatan Kurikulum Muatan Lokal
Workshop TIM Pengembangan Kurikulum SD

:

1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Tata Kelola Dana BOS Sekolah Dasar
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Kegiatan

:

Sub
Kegiatan

:

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa
Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa Miskin SMP

:

1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Pengadaan peralatan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP

:

1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Bimbingan Olympiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) SMP
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMP
Festival Paduan Suara tingkat SMP
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP
Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP
Penyelenggaraan Pesantren Kilat SMP

:

1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya

:

1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

:

Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
1.01.02.2.02.30 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (
aset )
Belanja Jasa Tenaga Ahli

:

:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
Menengah Pertama
Dana BOS SMP
1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Bimbingan Teknis Aplikasi e-Raport K 13 Tingkat SMP
Bimbingan Teknis Inovasi Pembelajaran Berbasis Merdeka
belajar Tingkat SMP
Pelatihan Tata Kelola Dana Bos SMP
Workshop Assesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter
Tingkat SMP

:

1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Peningkatan Kompotensi Workshop Pengelola Perpustakaan
SMP
Sosialisasi Dana BOS SMP
Workshop Manajemen Berbasis Sekolah Bagi Kepala SMP
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:

1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta
Didik
Aplikasi Pembelajaran Online
Layanan Aplikasi PPDB Online
Pemeliharaan Sistem Informasi
Penggunaan Aplikasi Perpustakaan Online

Kegiatan

:

Sub
Kegiatan

:

:

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
Pengadaan Perlengkapan Dasar Buku Gambar dan Alat
Mewarnai
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD
Operasional TK Negeri dan Satuan Pendidikan Non formalSKB
Medan

:

Pemberian Makan Tambahan
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Satuan Pendidikan PAUD
Pelatihan Intructional Audio Interaktif untuk Guru TK dan PAUD
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD melalui Diklat
Lanjutan

:

1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Biaya Operasional Manajemen Biaya Operasional PAUD
Biaya Operasional Penyelenggara PAUD
Monitoring dan Supervisi BOP PAUD
Monitoring Pelaksanaan K 13 di Pendidikan Satuan PAUD
Pelatihan Character Building bagi Guru PAUD
Pelatihan Implementasi K 13 di Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini
Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional

Kegiatan

:

Sub
Kegiatan

:

:

:

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Nonformal/Kesetaraan
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan
Kecakapan Wirausaha dan Program Pendidikan Kecakapan
Kerja
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan
Monitoring Pelakskanaan K 13 di Pendidikan Kesetaraan Paket C
Pelatihan Implementasi K 13 Pendidikan Kesetaraan
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Program

:

Kegiatan

:

Sub
Kegiatan

:

:

1.01.02 PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Analisis Kebutuhan Guru SD Negeri dan SMP Negeri di Kota
Medan
1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Pembinaan Kelompok Kerja Guru ( KKG )
Pembinaan Mental Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
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BAB IV
PENUTUP

Keberhasilan Dinas Pendiidkan Kota Medan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya ditentukan oleh fungsi perencanaan yang baik.
Perencanaan yang baik akan memberikan arah bagi pelaksanaan tupoksi
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan
ditetapkan

untuk

menjembatani

antara

penelitian

kebijakan

dengan

perumusan kebijakan, dan antara perumusan kebijakan dengan penerapan
kebijakan.
Disamping itu perencanaan dilakukan karena terbatasnya sumber daya
dan dalam rangka untuk memperkecil atau mengurangi resiko yang timbul
karena ketidakpastian dimasa mendatang.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Medan Tahun 2021 ini
adalah merupakan Penjabaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota
Medan Sebagaimana

yang

diamanatkan

peraturan dan

perundang-

undangan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, rancangan rencana kerja
ini sebagai bahan

acuan dalam kerangka operasional pembangunan

pendidikan di Kota Medan
Pencapaian Arah, Tujuan,

untuk tahun 2021 yang

berpusat

pada

Sasaran Dan Target Prioritas Pembangunan

Jangka Pendek.
Program prioritas yang dimaksud telah
Pemerintah

Pusat

(Kementrian

Pendidikan

mengacu pada Kebijakan
dan

Kebudayaan)

serta

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Medan.
Dengan demikian melalui rancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD
Dinas Pendidikan Kota

Medan ini diharapkan

pembangunan pendidikan yang berdaya guna.
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mampu

mewujudkan

LAMPIRAN
MAPPING PROGRAM DAN RENCANA KERJA TAHUN 2021
SESUAI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERMENDAGRI No. 90 TAHUN 2019
DINAS PENIDIDIKAN KOTA MEDAN
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