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B A B   II 
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG 

 
 

2.1. TUGAS, FUNGSI  DAN  STRUKTUR ORGANISASI 
 

Kepala Dinas 

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas; 

(2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok 
memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, 
mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan  kebijakan teknis 
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan 
tugas pembantuan di bidang pendidikan dan sebagian bidang kebudayaan 
dan pariwisata; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal  
ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Sekretariat 

(1)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris; 

(2)  Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan 
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, 
pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 
ini Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan 
pelayanan kesekretariatan; 

b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan 
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu; 

c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas; 

d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan 
kerumahtanggaan; 

e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; 

f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan; 

h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; 

i. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan 
tugas Dinas. 
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j. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan 
penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas; 

k. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 

l. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya; 

n. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / 
instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan 
kesekretariatan. 

(4)  Sekretariat, membawahkan :   (a). Sub Bagian Penyusunan Program; 
(b).Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (c).Sub Bagian Keuangan. 

a. Sub Bagian Penyusunan Program  

(1)  Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bagian; 

(2)  Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan 
rencana dan program Dinas; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 
pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan 
program kerja Dinas; 

b. pengkoordinasian penyusunan rencana operasional kegiatan 
dan program kerja Dinas; 

c. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas; 

d. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang – 
undangan penunjang pelaksanaan tugas; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya; 

g. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program 
kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

(1)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bagian; 

(2)  Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas  pelayanan administrasi umum dan 
kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
menyelenggarakan fungsi : 
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a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 
pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta 
administrasi kepegawaian; 

b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman 
surat – surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi 
serta kearsipan; 

c. pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; 

d. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan 
dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di 
lingkungan Dinas; 

e. penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian 
administrasi perjalanan dinas; 

f. pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan 
rapat – rapat dinas; 

g. pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat; 

h. pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan 
ketertiban kantor; 

i. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan 
lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset 
lainnya; 

j. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan 
prasarana perlengkapan Dinas; 

k. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 
inventarisasi perlengkapan dinas; 

l. penyusunan bahan penataan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas; 

m. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan 
pendokumentasian peraturan perundang – undangan; 

n. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan 
pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian; 

o. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan 
mutasi pegawai; 

p. penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian 
yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu 
pegawai, karis / karsu, taspen, askes dan pemberian 
penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai; 

q. penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti 
pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta 
ujian dinas; 

r. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan 
karier serta disiplin pegawai; 

s. penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun 
dan cuti pegawai; 

t. pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, 
sumpah / janji pegawai; 

u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
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v. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya; 

w. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan 
kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub 
unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

c. Sub Bagian Keuangan. 

(1)  Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; 

(2)  Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas  pengelolaan administrasi dan 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan 
fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 
pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan Dinas; 

b. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, 
belanja dan pembiayaan Dinas; 

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran 
pendapatan dan belanja; 

d. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan 
daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri 
sipil; 

e. perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan 
program administrasi pengelolaan keuangan; 

f. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran 
pendapatan dan belanja Dinas; 

g. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan 
bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran 
pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas; 

h. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran 
pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas; 

i. pelaksanaan  pengkoordinasian penyusunan rencana dan 
program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala 
Bidang di lingkungan Dinas; 

j. pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas 
pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan; 

k. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan 
rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas; 

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya; 
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n. pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan 
sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

Bidang Data dan Informasi 

(1)  Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 

(2)  Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok memimpin, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan 
data dan informasi pelayanan pendidikan yang meliputi pengolahan data, 
informasi serta evaluasi dan pelaporan pelayanan dasar pendidikan; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 
ini Kepala Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan data 
dan informasi pelayanan pendidikan;  

b. penetapan rumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi bidang 
pendidikan; 

c. penetapan rumusan kebijakan pemutakhiran data dalam sistem 
informasi manajemen pendidikan nasional; 

d. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan 
evaluasi  pelaksanaan ujian sekolah; 

e. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, 
jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, 
pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK dan pendidikan nonformal; 

f. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi pencapaian standar 
nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, SMA, 
SMK dan pendidikan nonformal; 

g. penetapan rumusan kebijakan evaluasi pelaksanaan dan dampak 
penjaminan mutu satuan pendidikan; 

h. penetapan rumusan kebijakan rencana pengembangan teknologi 
informasi di tingkat satuan pendidikan; 

i. penetapan rumusan koordinasi  pengumpulan dan pengolahan Nomor 
Induk Siswa Nasional, Nomor Pokok Sekolah dan Nomor Induk Tenaga 
Pendidik; 

j. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi 
pelayanan pendidikan; 

k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi pelayanan 
pendidikan; 

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya; 

m. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / 
instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan data dan 
informasi pelayanan pendidikan. 

 

(4) Bidang Data dan Informasi, membawahkan : (a).Seksi Pengolahan Data; (b).
 Seksi Informasi; (c).Seksi Evaluasi dan Pelaporan. 

a. Seksi Pengolahan Data  
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(1) Seksi Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

(2) Kepala Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas pengolahan data pelayanan pembangunan 
pendidikan; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pengolahan Data menyelenggarakan 
fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional 
pengolahan data pelayanan pembangunan pendidikan; 

b. pelaksanaan pengolahan pemutakhiran data dalam sistem 
informasi manajemen pendidikan nasional; 

c. pelaksanaan pengolahan data pelaksanaan ujian sekolah; 

d. pelaksanaan pengolahan data pengelola, satuan, jalur, jenjang 
dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, 
pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK dan pendidikan non 
formal; 

e. pelaksanaan pengolahan data pencapaian standar nasional 
pendidikan pada pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, SMA, 
SMK dan pendidikan  non formal; 

f. pelaksanaan pengolahan data dampak penjaminan mutu 
satuan pendidikan; 

g. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan 
pelaksanaan tugas pengolahan data pelayanan pembangunan 
pendidikan; 

h. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas pengolahan data 
pelayanan pembangunan pendidikan; 

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya; 

j. pelaksanaan koordinasi pengolahan data pelayanan 
pembangunan pendidikan dengan sub unit kerja lain di 
lingkungan Dinas. 

 
b. Seksi Informasi  

(1) Seksi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

(2) Kepala Seksi Informasi mempunyai tugas pokok merencanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 
pengelolaan dan pelayanan informasi pembangunan pendidikan; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Informasi menyelenggarakan fungsi 
: 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional 
pengelolaan dan pelayanan informasi pembangunan 
pendidikan; 

b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi 
pembangunan pendidikan; 
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c. pelaksanaan penyusunan pola pengembangan teknologi 
informasi pada satuan pendidikan; 

d. pelaksanaan pengelolaan informasi Nomor Induk Siswa 
Nasional, Nomor Pokok Sekolah dan Nomor Induk Tenaga 
Pendidik; 

e. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan 
pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi 
pembangunan pendidikan; 

f. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan 
pelayanan informasi pembangunan pendidikan; 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya; 

h. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi 
pembangunan pendidikan dengan sub unit kerja lain di 
lingkungan Dinas. 

c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan 

(1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

(2) Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas evaluasi dan pelaporan pelayanan pendidikan; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional evaluasi 
dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan; 

b. pelaksanaan penyusunan rencana umum evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan; 

c. pelaksanaan koordinasi terhadap pemantauan dan evaluasi 
satuan pendidikan; 

d. pengkoordinasian perumusan hasil pelaksanaan 
pembangunan pelayanan pendidikan; 

e. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan 
pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan; 

f. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan 
pendidikan; 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya; 

h. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelayanan 
pendidikan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 
 

Bidang Pendidikan Non Formal 

(1)  Bidang Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;  

(2)  Kepala Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok memimpin, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang 
pelayanan pendidikan non formal yang meliputi pendidikan anak usia dini, 
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pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat serta pembinaan kursus 
dan kelembagaan; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 
ini Kepala Bidang Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan 
pendidikan non formal; 

b. penetapan kebijakan operasional pendidikan non formal sesuai dengan 
kebijakan nasional dan provinsi; 

c. penetapan kebijakan rencana operasional program pendidikan non 
formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan 
nasional;  

d. penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non 
formal; 

e. penetapan kebijakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum 
pendidikan non formal; 

f. penetapan kebijakan sosialisasi dan fasilitasi  implementasi  kurikulum 
pendidikan non formal;  

g. penetapan kebijakan pengawasan terhadap pemenuhan standar 
nasional sarana dan prasarana pendidikan non formal; 

h. penetapan kebijakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan 
prasarana pendidikan non formal; 

i. penetapan kebijakan pengawasan penggunaan buku pelajaran 
pendidikan non formal; 

j. penetapan kebijakan perencanaan kebutuhan, pengangkatan, 
penempatan, pemindahan,  peningkatan kesejahteraan, penghargaan, 
perlindungan, pembinaan, pengembangan, pemberhentian pendidik dan 
tenaga kependidikan PNS pendidikan non formal; 

k. penetapan rumusan kebijakan ijin pendirian kelembagaan pendidikan 
non formal; 

l. pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan non formal; 

m. evaluasi pelaksanaan tugas pendidikan non formal; 

n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya; 

o. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / 
instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pendidikan non formal. 

 

(4) Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan : (a).Seksi Pendidikan Anak 
Usia Dini; (b). Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat; 
(c).Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. 

 

 

 

 

 

a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini  
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(1)  Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

(2)  Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan anak usia dini; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Pasal ini Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan 
fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 
pelayanan pendidikan pada pendidikan anak usia dini; 

b. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia 
dini;  

c. pembiayaan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini; 

d. pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum 
tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini; 

e. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum 
pendidikan anak usia dini; 

f. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi  implementasi  kurikulum tingkat 
satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini ; 

g. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan 
prasarana pendidikan anak usia dini; 

h. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana 
pendidikan anak usia dini; 

i. pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini; 

j. wvperencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini; 

k. pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan 
PNS untuk pendidikan anak usia dini; 

l. peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik 
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini; 

m. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini; 

n. pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada 
pendidikan anak usia dini selain karena alasan pelanggaran peraturan 
perundang-undangan; 

o. fasilitasi bantuan pelaksanaan ujian nasional pendidikan anak usia 
dini; 

p. pelaksanaan pengelolaan pemberian perijinan kelembagaan 
pendidikan anak usia dini; 

q. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis 
pendidikan pada pendidikan anak usia dini; 

r. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada 
pendidikan anak usia dini; 

s. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini; 

t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
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u. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya; 

v. pelaksanaan koordinasi pelayanan pendidikan pada pendidikan usia 
dini  dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

b. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat  

(1)  Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi; 

(2)  Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat 
mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi 
dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan kesetaraan 
dan pendidikan masyarakat; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Pasal ini Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan 
Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 
pelayanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat; 

b. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan 
dan pendidikan masyarakat;  

c. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan 
prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat; 

d. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana 
pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat; 

e. pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan kesetaraan dan 
pendidikan masyarakat; 

f. perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat; 

g. pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan 
PNS untuk pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat; 

h. peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik 
dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan dan pendidikan 
masyarakat; 

i. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat; 

j. pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada 
pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat selain karena 
alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan; 

k. fasilitasi bantuan pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan 
dan pendidikan masyarakat; 

l. pelaksanaan pengelolaan pemberian perijinan kelembagaan 
pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat; 

m. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis 
pendidikan pada pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat; 

n. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada 
pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat; 
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o. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan kesetaraan dan 
pendidikan masyarakat; 

p. penyusunan bahan rumusan kebijakan pendidikan kesetaraan dan 
pendidikan masyarakat yang meliputi kesetaraan pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, pendidikan keaksaraan, pendidikan 
perempuan dan peningkatan budaya baca; 

q. penyusunan bahan rumusan kebijakan standar, kriteria dan pedoman 
pelayanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat; 

r. pelaksanaan bimbingan pelayanan pendidikan kesetaraan dan 
pendidikan masyarakat; 

s. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

t. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya; 

u. pelaksanaan koordinasi pelayanan pendidikan kesetaraan dan 
pendidikan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan 
Dinas. 

 

c. Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan  

(1)  Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi; 

(2)  Kepala Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas 
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan 
pendidikan non formal; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Pasal ini Kepala Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 
pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan pendidikan non 
formal; 

b. penyiapan bahan rumusan kebijakan pelayanan pembinaan kursus 
dan kelembagaan pendidikan non formal; 

c. penyusunan standar, pedoman dan prosedur pelayanan pembinaan 
kursus dan kelembagaan pendidikan non formal; 

d. pelaksanaan bimbingan pelayanan pembinaan kursus dan 
kelembagaan pendidikan non formal; 

e. pelaksanaan pemberdayaan dan penumbuhkembangan peran serta 
masyarakat dalam pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan 
pendidikan non formal; 

f. pelaksanaan pengelolaan pemberian perijinan kelembagaan kursus; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya; 

i. pelaksanaan koordinasi pelayanan pembinaan kursus dan 
kelembagaan pendidikan non formal dengan sub unit kerja lain di 
lingkungan Dinas. 
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Bidang TK dan SD 

(1)  Bidang TK dan SD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 

(2)  Kepala Bidang TK dan SD mempunyai tugas pokok memimpin, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pelayanan 
pendidikan TK dan SD yang meliputi kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga 
teknis kependidikan serta pengendalian mutu pendidikan pada jenjang 
pendidikan TK dan SD; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 
ini Kepala Bidang TK dan SD menyelenggarakan fungsi : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan 
pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

b. penetapan rencana kebijakan dan operasional pendidikan pada jenjang 
pendidikan TK dan SD sesuai dengan perencanaan kebijakan nasional 
dan provinsi; 

c. penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan 
pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

d. penetapan kebijakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin 
pada jenjang pendidikan TK dan SD berbasis keunggulan lokal;  

e. penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan 
berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

f. penetapan kebijakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum 
tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

g. penetapan kebijakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum 
pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

h. penetapan kebijakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar 
kompetensi lulusan pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

i. penetapan kebijakan sosialisasi dan fasilitasi  implementasi  kurikulum 
pada jenjang pendidikan TK dan SD;  

j. penetapan kebijakan pengawasan terhadap pemenuhan standar 
nasional sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

k. penetapan kebijakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan 
prasarana pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

l. penetapan kebijakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada 
jenjang pendidikan TK dan SD; 

m. penetapan kebijakan perencanaan kebutuhan, pengangkatan, 
penempatan, pemindahan,  peningkatan kesejahteraan, penghargaan, 
perlindungan, pembinaan, pengembangan, pemberhentian pendidik dan 
tenaga kependidikan PNS pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

n. pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan pada jenjang 
pendidikan TK dan SD; 

o. pelaksanaan evaluasi tugas pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

p. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya; 
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q. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / 
instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan pendidikan 
pada jenjang pendidikan TK dan SD. 

(4) Bidang TK dan SD, membawahkan : (a). Seksi Kurikulum; (b).Seksi Sarana 
dan Prasarana; (c).Seksi Tenaga Teknis Kependidikan. 

 

a.       Seksi Kurikulum  

(1)  Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

(2)  Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok merencanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 
kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Kurikulum menyelenggarakan fungsi 
: 

a. penyusunan rencana dan program kerja kurikulum dan 
kesiswaan pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional 
kurikulum muatan lokal;  

c. pelaksanaan penyusunan dan penetapan program kegiatan 
belajar TK  dan kurikulum muatan lokal SD; 

d. pemantauan pelaksanaan kurikulum nasional SD serta 
memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum 
nasional SD; 

e. pelaksanaan pengembangan soal ujian / penilaian hasil belajar 
peserta didik; 

f. pemantauan dan pengawasan data serap kurikulum nasional 
dan muatan lokal SD; 

g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
kurikulum nasional dan muatan lokal SD; 

h. pelaksanaan pengawasan soal – soal standar dari kurikulum 
nasional dan muatan lokal SD; 

i. pelaksanaan penyebarluasan kurikulum nasional dan muatan 
lokal SD; 

j. pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan 
kurikulum pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

k. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum 
pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

l. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan 
standar kompetensi lulusan pendidikan TK dan SD; 

m. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi  implementasi  kurikulum 
tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;  

n. pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan 
pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

o. pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan perpindahan 
peserta didik TK dan SD; 
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p. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesiswaan serta 
bimbingan motivasi kepramukaan pada jenjang pendidikan 
SD; 

q. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bimbingan dan 
pengembangan serta pemberian motivasi olah raga pelajar 
pada jenjang pendidikan SD; 

r. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi kegiatan 
kompetisi olah raga pelajar pada jenjang pendidikan SD; 

s. fasilitasi pelaksanaan pekan olah raga pelajar tingkat SD; 

t. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan TK 
dan SD; 

u. pelaksanaan akreditasi pendidikan TK dan SD swasta; 

v. pelaksanaan bina prestasi dan pengembangan pendidikan 
kesenian di sekolah; 

w. pelaksanaan pergelaran kreativitas group kesenian pada 
sekolah; 

x. pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kurikulum dan 
kesiswaan pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

y. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas kurikulum dan 
kesiswaan pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

z. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya; 

aa. pelaksanaan koordinasi di bidang kurikulum dan kesiswaan 
pada jenjang pendidikan TK dan SD dengan sub unit kerja lain 
di lingkungan Dinas. 

 

b.      Seksi Sarana dan Prasarana  

(1)  Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

(2)  Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas pengelolaan sarana dan prasarana pada 
jenjang pendidikan TK dan SD; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sarana 
dan prasarana jenjang pendidikan TK dan SD; 

b. pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana 
pendidikan jenjang pendidikan TK dan SD; 

c. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pengadaan, 
penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan 
sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi meubelair, 
perbukuan, tanah dan bangunan pendidikan dan sarana 
pendukung pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 
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d. pengusulan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan 
pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

e. pelaksanaan analisis inventarisasi dan penghapusan sarana 
dan prasarana pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

f. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian 
data inventarisasi sarana dan prasarana pada jenjang 
pendidikan TK dan SD; 

g. pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar 
nasional sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan TK 
dan SD; 

h. pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana 
dan prasarana pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

i. pelaksanaan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada 
jenjang pendidikan TK dan SD; 

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya; 

l. pelaksanaan koordinasi sarana dan prasarana dengan sub 
unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

c.      Seksi Tenaga Teknis Kependidikan  

(1)  Seksi Tenaga Teknis Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi; 

(2)  Kepala Seksi Tenaga Teknis Kependidikan mempunyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas rencana kebutuhan, mutasi, perlindungan, 
pembinaan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan 
tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Pasal ini Kepala  Seksi Tenaga Teknis Kependidikan 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 
tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan TK dan 
SD; 

b. penyiapan rencana kebutuhan tenaga teknis kependidikan 
pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

c. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam penetapan angka 
kredit jabatan fungsional tenaga teknis kependidikan pada 
jenjang pendidikan TK dan SD; 

d. pelaksanaan pembinaan tenaga teknis kependidikan pada 
jenjang pendidikan TK dan SD; 

e. pelaksanaan peningkatan kualifikasi tenaga teknis 
kependidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

f. penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga 
kependidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD; 
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g. fasilitasi pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga 
kependidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

h. fasilitasi mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada 
jenjang pendidikan TK dan SD; 

i. pembinaan dan peningkatan kesejahteraan, penghargaan 
dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada 
jenjang pendidikan TK dan SD; 

j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidik dan 
tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD; 

k. fasilitasi pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan 
pada jenjang pendidikan TK dan SD selain karena alasan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan; 

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya; 

n. pelaksanaan koordinasi tenaga teknis kependidikan dengan 
sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

Bidang SMP 

(1)  Bidang SMP dipmpin oleh seorang Kepala Bidang; 

(2)  Kepala Bidang SMP mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan 
dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pelayanan pendidikan SMP yang 
meliputi kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga teknis kependidikan serta 
pengendalian mutu pendidikan pada jenjang pendidikan SMP; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 
ini Kepala Bidang SMP menyelenggarakan fungsi : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan 
pendidikan pada jenjang pendidikan SMP; 

b. penetapan kebijakan operasional pendidikan pada jenjang pendidikan 
SMP sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi; 

c. penetapan kebijakan rencana operasional program pendidikan pada 
jenjang pendidikan SMP sesuai dengan perencanaan strategis tingkat 
provinsi dan nasional;  

d. penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan 
pada jenjang pendidikan SMP; 

e. penetapan kebijakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin 
pada jenjang pendidikan SMP berbasis keunggulan lokal;  

f.      penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan 
berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan SMP; 

g. penetapan kebijakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum 
tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan SMP; 

h. penetapan kebijakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum 
pendidikan pada jenjang pendidikan SMP; 

i.      penetapan kebijakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan 
standar kompetensi lulusan pendidikan pada jenjang pendidikan SMP; 
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j.      penetapan kebijakan sosialisasi dan fasilitasi  implementasi  
kurikulum pada jenjang pendidikan SMP;  

k. penetapan kebijakan pengawasan terhadap pemenuhan standar 
nasional sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SMP; 

l.      penetapan kebijakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana 
dan prasarana pada jenjang pendidikan SMP; 

m. penetapan kebijakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada 
jenjang pendidikan SMP; 

n. penetapan kebijakan perencanaan kebutuhan, pengangkatan, 
penempatan, pemindahan,  peningkatan kesejahteraan, penghargaan, 
perlindungan, pembinaan, pengembangan, pemberhentian pendidik 
dan tenaga kependidikan PNS pada jenjang pendidikan SMP; 

o. pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan pada jenjang 
pendidikan SMP; 

p. pelaksanaan evaluasi tugas pada jenjang pendidikan SMP; 

q. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya; 

r.       pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit 
kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan 
pendidikan pada jenjang pendidikan SMP. 

 

(4) Bidang SMP, membawahkan : (a). Seksi Kurikulum; (b).Seksi Sarana dan 
Prasarana;  
(c). Seksi Tenaga Teknis Kependidikan. 

a.      Seksi Kurikulum 

(1)  Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

(2)  Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok merencanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 
kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan SMP; 

(3)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Pasal ini Kepala Seksi Kurikulum menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja kurikulum dan kesiswaan 
pada jenjang pendidikan SMP; 

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional kurikulum 
muatan lokal;  

c. pelaksanaan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar 
pada jenjang pendidikan SMP; 

d. pemantauan pelaksanaan kurikulum nasional SMP serta memberikan 
masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional SMP; 

e. pelaksanaan pengembangan soal ujian / penilaian hasil belajar 
peserta didik; 

f. pemantauan dan pengawasan data serap kurikulum nasional dan 
muatan lokal pada jenjang pendidikan SMP; 

g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum 
nasional dan muatan lokal pada jenjang pendidikan SMP; 
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h. pelaksanaan pengawasan soal – soal standar dari kurikulum nasional 
dan muatan lokal pada jenjang pendidikan SMP; 

i. pelaksanaan penyebarluasan kurikulum nasional dan muatan lokal 
pada jenjang pendidikan SMP; 

j. pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pada 
jenjang pendidikan SMP; 

k. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pada 
jenjang pendidikan SMP; 

l. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar 
kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan SMP; 

m. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi  implementasi  kurikulum tingkat 
satuan pendidikan pada jenjang pendidikan SMP; 

n. pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada 
jenjang pendidikan SMP; 

o. pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan perpindahan peserta didik 
pada jenjang pendidikan SMP; 

p. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesiswaan serta 
bimbingan motivasi kepramukaan pada jenjang pendidikan SMP; 

q. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bimbingan dan pengembangan 
serta pemberian motivasi olah raga pelajar pada jenjang pendidikan 
SMP; 

r. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi kegiatan kompetisi 
olah raga pelajar pada jenjang pendidikan SMP; 

s. fasilitasi pelaksanaan pekan olah raga pelajar tingkat SMP; 

t. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam jenjang pendidikan 
SMP; 

u. pelaksanaan akreditasi pendidikan SMP; 

v. pelaksanaan bina prestasi dan pengembangan pendidikan kesenian 
di sekolah; 

w. pelaksanaan pergelaran kreativitas group kesenian pada sekolah; 

x. pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kurikulum dan kesiswaan 
pada jenjang pendidikan SMP; 

y. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas kurikulum dan kesiswaan 
pada jenjang pendidikan SMP; 

z. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya; 

aa. pelaksanaan koordinasi di bidang kurikulum dan kesiswaan pada 
jenjang pendidikan SMP dengan sub unit kerja lain di lingkungan 
Dinas. 

 

b.      Seksi Sarana dan Prasarana 

(1)  Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 

(2)  Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
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pelaksanaan tugas pengelolaan sarana dan prasarana pada 
jenjang pendidikan SMP; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sarana 
dan prasarana pada jenjang pendidikan SMP; 

b. pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana 
pendidikan pada jenjang pendidikan SMP; 

c. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pengadaan, 
penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan 
sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi meubelair, 
perbukuan, tanah dan bangunan pendidikan dan sarana 
pendukung pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

d. pengusulan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan 
pendidikan pada jenjang pendidikan SMP; 

e. pelaksanaan analisis inventarisasi dan penghapusan sarana 
dan prasarana pada jenjang pendidikan SMP; 

f. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian 
data inventarisasi sarana dan prasarana pada jenjang 
pendidikan SMP; 

g. pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar 
nasional sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SMP; 

h. pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana 
dan prasarana pada jenjang pendidikan SMP; 

i. pelaksanaan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada 
jenjang pendidikan SMP; 

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya; 

l. pelaksanaan koordinasi sarana dan prasarana dengan sub unit 
kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

c.      Seksi Tenaga Teknis Kependidikan  

(1)  Seksi Tenaga Teknis Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi; 

(2)  Kepala Seksi Tenaga Teknis Kependidikan mempunyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas rencana kebutuhan, mutasi, perlindungan, 
pembinaan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan 
tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan SMP; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Pasal  ini Kepala Seksi Tenaga Teknis Kependidikan 
menyelenggarakan fungsi : 
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a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 
tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan SMP; 

b. penyiapan rencana kebutuhan tenaga teknis kependidikan 
pada jenjang pendidikan SMP; 

c. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam penetapan angka 
kredit jabatan fungsional tenaga teknis kependidikan pada 
jenjang pendidikan SMP; 

d. pelaksanaan pembinaan tenaga teknis kependidikan pada 
jenjang pendidikan SMP; 

e. pelaksanaan peningkatan kualifikasi tenaga teknis 
kependidikan pada jenjang pendidikan SMP; 

f. penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga 
kependidikan pada jenjang pendidikan SMP; 

g. fasilitasi pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga 
kependidikan pada jenjang pendidikan SMP; 

h. fasilitasi mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada 
jenjang pendidikan SMP; 

i. pembinaan dan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan 
perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang 
pendidikan SMP; 

j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidik dan 
tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan SMP; 

k. fasilitasi pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan 
pada jenjang pendidikan SMP selain karena alasan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan; 

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya; 

n. pelaksanaan koordinasi tenaga teknis kependidikan dengan 
sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

UPT SD 

(1)  UPT  SD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD; 

(2)  Kepala UPT SD mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 
mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang 
pelayanan pendidikan SD; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 
ini Kepala UPT SD menyelenggarakan fungsi : 

a. penetapan rencana operasional kegiatan pelayanan pendidikan  SD; 

b. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pendidikan SD di wilayah 
kerjanya; 

c. pelaksanaan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas 
tenaga fungsional pelayanan pendidikan SD; 

d. pelaksanaan pemberian bahan rumusan kebijakan pengelolaan 
administrasi kepegawaian pelayanan pendidikan SD; 
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e. pengkoordinasian pemberian dan penyampaian bantuan pelayanan 
pendidikan SD; 

f.      penetapan rumusan kebijakan usulan pembangunan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan SD; 

g. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana dan 
prasarana pelayanan pendidikan SD; 

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

i.      pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya; 

j.      pelaksanaan koordinasi  pelayanan pendidikan SD dengan sub unit 
kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

 

 

(4) UPT SD, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha. 

a. Sub Bagian Tata Usaha  

(1)  Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha; 

(2)  Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun 
dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan pelayanan 
pendidikan SD; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana operasional ketatausahaaan pelayanan 
pendidikan SD;  

b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, 
keuangan, sarana dan prasarana UPT; 

c. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi 
pelaksanaan tugas tenaga fungsional pelayanan pendidikan 
SD; 

d. pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi 
kepegawaian pelayanan pendidikan SD; 

e. penyusunan dan pengkoordinasian pemberian dan 
penyampaian bantuan pelayanan pendidikan SD; 

f. penyusunan dan pengkoordinasian usulan pembangunan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan pelayanan 
pendidikan SD; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya. 

 

UPTD SMP 

(1)  UPT SMP dipimpin oleh seorang Kepala UPT; 
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(2)  Kepala UPT SMP mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi 
Dinas di bidang pelayanan pendidikan SMP; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 
ini Kepala UPT SMP menyelenggarakan fungsi : 

a. penetapan rencana operasional kegiatan pelayanan pendidikan SMP; 

b. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pendidikan SMP di wilayah 
kerjanya; 

c. pelaksanaan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas 
tenaga fungsional pelayanan pendidikan SMP; 

d. pelaksanaan pemberian bahan rumusan kebijakan pengelolaan 
administrasi kepegawaian pelayanan pendidikan SMP; 

e. pengkoordinasian pemberian dan penyampaian bantuan pelayanan 
pendidikan SMP; 

f.      penetapan rumusan kebijakan usulan pembangunan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan SMP; 

g. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana dan 
prasarana pelayanan pendidikan SMP; 

h. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan ketatausahaan pada SMP; 

i.      pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

j.      pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya; 

k. pelaksanaan koordinasi  pelayanan pendidikan SMP dengan sub unit 
kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

(4) UPT SMP, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha; 

a. Sub Bagian Tata Usaha  

(1)  Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha; 

(2)  Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun 
dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan pelayanan 
pendidikan SMP; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Pasal ini Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi 
: 

a. penyusunan rencana operasional ketatausahaaan pelayanan 
pendidikan SMP;  

b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, 
keuangan, sarana dan prasarana UPTD; 

c. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi 
pelaksanaan tugas tenaga fungsional pelayanan pendidikan 
SMP; 

d. pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi 
kepegawaian pelayanan pendidikan SMP; 
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e. penyusunan dan pengkoordinasian pemberian dan 
penyampaian bantuan pelayanan pendidikan SMP; 

f. penyusunan dan pengkoordinasian usulan pembangunan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan pelayanan 
pendidikan SMP; 

g. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan ketatausahaan pada SMP; 

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya. 

 

UPT Sanggar Kegiatan Belajar 

(1)  UPT Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala UPT; 

(2)  Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok memimpin, 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan 
sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengembangan model 
program percontohan sanggar kegiatan belajar; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 
ini UPT Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan  rencana operasional kegiatan pelayanan sanggar kegiatan 
belajar; 

b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan belajar; 

c. pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat gemar belajar; 

d. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan model pembelajaran 
sanggar kegiatan belajar; 

e. pelaksanaan pembuatan berbagai percontohan sanggar kegiatan 
belajar; 

f. pelaksanaan penyajian data program sanggar kegiatan belajar; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya; 

i. pelaksanaan koordinasi pelayanan sanggar kegiatan belajar dengan sub 
unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

(4)  UPT Sanggar Kegiatan Belajar, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha; 

a. Sub Bagian Tata Usaha  

(1)  Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha; 

(2)  Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun 
dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan pelayanan 
sanggar kegiatan belajar; 

(3)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana operasional ketatausahaaan pelayanan 
sanggar kegiatan belajar;  
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b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, 
keuangan, sarana dan prasarana UPT; 

c. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi 
pelaksanaan tugas tenaga fungsional pelayanan sanggar 
kegiatan belajar; 

d. pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi 
kepegawaian pelayanan sanggar kegiatan belajar; 

e. penyusunan dan pengkoordinasian pemberian dan 
penyampaian bantuan pelayanan sanggar kegiatan belajar; 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya. 

 

Jabatan Fungsional 
Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut 

setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan 
peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

 
 


