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BAB IV 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

 

A. Sejara dan letak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten 

Flores timur 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Flores Timur 

terbentuknya berdasarkan praturan Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

(UUD) Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah 

satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia dan 

untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang 

bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang 

status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan 

mutu pendidikan akan membuat warga Negara Indonesia memiliki kecakapan 

hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia 

seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai 

Pancasila. Sebagai penjabaran UUD 1945, disusunlah Undang undang No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Kedua 

perundangan ini amat mendasar dalam memberikan landasan filosofis maupun 
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berbagai prinsip dasar pembangunan pendidikan seperti filosofi pemberdayaan 

manusia seutuhnya, pembelajaran sepanjang hayat, pendidikan. 

Kantor Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Flores 

Timur terletak dijalan Ahmad Yani . Larantuka, Flores Timur-NNT, Kelurahan 

Puke Tobi Wangi Bao, RT/RW : 023/007 dengan luas Kantornya 10,01 KM
2
 . 

Batas-batas Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores 

Timur Sebagai berikut : 

o Sebelah Utara  berbatasan dengan Kantor Bupati Flores Timur. 

o Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan warga Masyarakat Flores 

Timur. 

o Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Flores Timur. 

o Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor SATPOL PP Kabupaten Flores 

Timur. 

B. Visi dan Misi 

George Morrisey (Nyong, 2013) mengartikan visi sebagai representasi dari 

keyakinan, mengenai seharusnya bagaimana bentuk organisasi di masa depan 

dalam pandangan pelanggan, karyawan, pemilik dan stakeholder penting 

lainnya. Sedangkan Lonnie Helgeson dalam sumber yang sama mengatakan, 

visi adalah menjelaskan bagaimana rupa yang seharusnya dari suatu organisasi 
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kalau dia berjalan dengan baik. Kedua pengertian ini mengandung arti bahwa, 

visi merupakan suatu gambaran mengenai bagaimana sebuah organisasi akan 

berjalan nantinya. Maka dalam menyusun visi dari sebuah organisasi haruslah 

mengandung cita-cita yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Visi 

kemudian akan dijabarkan dalam sebuah misi.  

Menurut Kottler et al (Nyong, 2013) menyatakan misi adalah pernyataan 

tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan 

yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditangani, kelompok masyarakat 

yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita 

dimasa depan. Berikut ini adalah visi dan misi Dinas Pendidikan pemudah dan 

Olahraga : 

1. Visi Dinas PPO  

Berdasarkan Visi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tahun 

2015- 2019 adalah sebegai berikut : 

“Terwujudnya sumber daya manusia yang bermartabat,bermutu dan berdaya 

saing melalui optimalisasi layanan Pendidikan,kepemudahan dan olahraga”. 

2. Misi Dinas PPO 

Berkenaan dengan Visi tersebut di atas maka Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga mengambil misi 
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1. Menurunkan angka buta huruf penduduk flores timur 

2. Meningkatkan APS,APK dan menurunkan angka puts sekolah serta 

meningkatkan prestasi kelulusan dan mengurangi angka mengulang 

3. Meningkatkan ketersedian jumlah dan kualitas sarana dan prasarana 

pendidikan. 

4. Meningkatkan jumlah guru yang menemuhi standar kualitas. 

5. Meningkatkan dan mengembangkan pendiikan sekolah menegah kejuruhan 

yang berorentasi pada kebutuhan dunia kerja. 

6. Meningkatkan dan mengembngkan penerapan managemendan tata kelolah 

layanan pendidikan. 

7. Meningkaatkan kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi. 

8. Meningkatkan kuantitas dan kaulitas prasarana dan sarana aktivitas 

kepemudahan dan olahragawan. 

9. Meningkatkan peran pemuda dan masyarakat dalam berolahraga. 

C. Tugas Pokok Fungsi Dinas Pendidikan Pemudah dan Olahraga 

a) Tugas  Pokok Kpala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO)  

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan perencanaan dan 

mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan,Pembangunan dan Pembinaan 

Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan,Pemuda dan Olahrraga yang meliputi 
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Kesekretariatan Bidang Prasekolah dan Sekolah Dasar,Sekolah lanjutan 

Tingkat Pertama,Sekolah menengah  Atas dan kejujuran,Pendidikan Luar 

Sekolah,Pemudah dan Olahraga serta Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai 

ketentuan dan prosedur yng berlaku aar terwujud pelayanan yang optimal  

b) Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) 

Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,Kepela 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut; 

1. Perumusan kebijakan teknis pemuda dan olahraga meliputi bidang 

perencaPnaan,bidang pemudahan,bidang keolahragaan,dan bidang sarana 

dan prasarana,pengendalian mutu dan pemeliharaan, 

2. Penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelayanan pemudah dan 

olahraga meliputi,bidang perencanaan,bidang pemudaan,bidang 

kolahragaan, dan bidng sarana prasarana,pengendalin mutu dan 

pemeliharaan. 

3. pembinaan dan penyelenggaraan tugas pemuda dan olahraga meliputi 

bidang perencanaan, bidang kepemudaan, bidang keolahragaan,dan 

bidang sarana dan prasarana, pengendalian mutu dan pemeliharaan. 

4. penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasny. 
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D.  Struktur 0rganisasi dan Kepegawaian 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemudah dan 

Olahraga Kabupaten Flores Timur. 
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KEPALA DINAS 

DRS. BERNADUS BEDA KEDA 

NIP. 19601231 198803 1 201 

 

SEKRETARIS  

PLASIDUS H. FERNANDEZ 

NIP. 19601103 198303 1 009 

 

KASUBAG UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

THOMAS KENEDY M. BOLENG 

NIP. 19640904 198601 1 004 

 

KASUBAG KEUANGAN 

BLASIUS IGNATIUS TELO 

NIP. 196651101 199103 1 010 

 

KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM 

DAN PELAPORAN 

FRANSISKUS X. RESIONA, S. SOS 

NIP. 19680901 200012 1 005  

 

KABIB SEKOLAH MENENGAH 

DAN KEJURUAN  

FELIX SUBAN HODA,S.S.,M.ED 

NIP.19690329 199903 1 003 

KABID PEMUDA DAN 

OLAHRAGA 

AKBAR SULAIMAN,BAA 

NIP. 19581225 198609 1 001 

 

KABID PENDIDIKAN LUAR 

SEKOLAH 

DRS.ROKUS USENG TELAN  

NIP. 19630412 200012 1 004 

 

KASIE KURIKULUM 

DRS.YOHANRS DONI WOLAN 

NIP.1960322 200112 1 004 

 

KASIE KEPEMUDAHAN 

PAULUS KATAN HURINT 

NIP.1961111 619870 31 013 

 

KASIE KURIKULUM 

YOSEP KEWA MATUTINA 

NIP.1964081 7198602 1009 

 

KASIE TENAGA GURU DAN 

TENAGATEKNIS 

NELSIANI FATIMA JEHEMAT 

NIP.198103282 8200904 2 002 

 

KASIE OLAHRAGA 

VIDELIS MOLON TOKAN 

NIP.1075041 200003 1 004 

 

KASIE TENAGA GURU DAN 

TENAGA TEKNIS 

THERESYA HURINT 

NIP.19630809 198703 2 005 

 

KASIE PRASARANA DAN 

SARANA 

JIHANIS SANI AMA TUKAN 

NIP. 19590521 1197503 1 009 

 

KASIE PRSARANA DAN 

SARANA 

ROBERTUS ROGO 

NIP.196304031 198703 1 003 

 

KASIE PRASARANA DAN SARANA 

WILHELMUS WANGGA,S.PD 

NIP.19741026 200012 1 003 

 

KABID 

PRASEKOLAH DAN 

DASAR 

GRGORIUS OLA 

EBANGNIPNNNNNN 

 

KABID SEKOLAH LANJUTAN 

TINGKAT PERTANA 

DRS.YOHANES DONPIRA 

NIP.19600913 198703 1 041 

 

KASIE KURIKILIM 

YOHANES FRANS  

NIP.10700821200121 

015 

 

KASIE KURIKULUM  

KOSMAS IGO LOLAN 

NIP.1964101019860110006 

 

KASIE TEGA GURU 

DAN TEKNIS 

MIKCHAEL MOLN 

NIP.19818582933335 

 

KASIE TENAGA GURU DAN 

TENAGA TEKNIS  

MARIA YULIANA DIAZ 

NIP.19650130199032005 

 

KASIE PRASARANA 

DAN SRANA 

ADE MARIAA FEN 

NIP.19810981120008 

KASIE PRASARANA DAN 

SARANA 

ANDREAS FERDANDES 

NIP.195803041985031019 

 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

UPTD DINAS PPO 
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E. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja 

a. Uraian tugas Kepala Dinas 

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Dinas, meliputi 

Kesekretarian, Badang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidkan Masyarakat, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan 

Sekolah Menengah Pertama, Bidang Kepemudaan, Bidang 

Pengembangan organisasi. 

2. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategi Dinas. 

3. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan Dinas. 

4. Merumuskan dan menetapkan Penetapan Kinerja ( PK ) Tahunan 

Dinas. 

5. Merumuskan dan menetapkan Laporan Kinerja Intasansi 

Pemerintahan (LAKIP) Dinas. 

6. Merumuskan dan menetapkan Evaluasi Kinerja Dinas. 

7. Meruskan dan menetapkan Laporan Keterangan Pertangungjawaban 

(LKPJ) Dinas. 

8. Merumuskan dan menetapkan Laporan penyelengaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD) Dinas. 
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9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan melekat, Budaya Kerja 

dan Kinerja keuangan. 

10. Merumuskan pedomanan Kerja atau sistm Prosedur Kerja Unit Dinas. 

11. Mendistribusikan tugas kepada Sekretaris dan Kelapa Bidang sesuai 

tugas pokok dan fungsi. 

12. Menyelenggarakan Koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk 

mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja unit. 

13. Mengendalikan pelaksanaan tugas administrasi dan teknis operasional 

unit. 

14. Menedatangani naska dinas berdasarkan kewenangannyauntuk 

keabsahan naskah dinas. 

15. Menjali kerjasama dengan instansi lain atau mitara kerja untuk 

keberhasilan program kegiatan . 

16. Merumuskan Kebijakan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Masyarakat, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan 

Sekolah Menengah Pertama, Bidang Kepemudahan,Bidang 

Pengembangan Olahraga sesuai ketentuan peraturan Perundang-

undangan. 
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17. Mengarahkan penyelengaraan bimbingn teknis dan supervisi Bidang 

Pembinaan Pendidikan Anak UsiaDini dan Pendidikan Masyarakat,  

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, 

Bidang Kepemudahan dan Bidang Pengembangan Olahraga. 

18. Mengkoordinasikan penyelengaraan kegiatan pendidikan 

Kepemudahan dan Olahraga yang meliputi Bidang Pembinaan 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Bidang 

Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Bidang 

Kepemudahan dan Bidang Pengembangan Olahraga. 

19. Mengkoordinasikan pengelolaan pendidkan yang meliputi 

pengembangan kurikulum sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 

Pertama, pengembangan tenaga kependidikan dan penyedian fasilitas 

penyelegaraan pendidikan . 

20. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan. 

21. Melakukan pembinaan pegawai untuk meningkatkan kinerja . 

22. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang di hadapi serta upaya pemecahan masalahnya. 
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23. Merumuskan upya peningkatan dan pengembangan kebijakan. 

24. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya. 

25. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan 

b. Uraian tugas Sekretaris 

1. Mengarakan penyusunan rencana kegiatan Sub bagian berdasarkan 

tugas, permasalahan dan kebijakan . 

2. Menyusun rencana program Kesekretariatan berdasarkan usulan 

usulan sub bagian dan skala prioritas untuk bahan perumusan restra 

unit. 

3. Menyusun rencana pelaksanaan program kesekratariatan berdasarkan 

renstra Dinas. 

4. Mengkoordinasikan penyusunan rencana Strategi  (RENSTRA)  

Dinas. 

5. Mengkoordinasikan penyusunan rencana Kerja Tahunan (RKT)  

Dinas. 

6. Mengkoordinasikan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahunan 

Dinas. 
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7. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintahan (LKIP) Tahunan Dinas. 

8. Mengkoordinasikan pnyusunan Evaluasi Kinerja informasi 

penyelenggaraan pemeritahan daerah (IPPD) Dinas. 

9. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan 

pertangungjawaban (LKPJ) Dinas. 

10. Mengkoordinasikan penyusunan Evaluasi Kinerja unit kerja informasi 

penyelengaraan pemerintahan Daerah (IPPD) Dinas. 

11. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan penyelengaraan 

pemerintahan Daerah (LPPD)  Dinas. 

12. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan melekat, Budaya Kerja 

dan Kinerja keuangan Dinas. 

13. Mendistribusikan tugas kepada kepala sub bagian sesuai tugas pokok 

dan fungsinya. 

14. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk 

mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja. 

15. Mengendalikan pelaksanaan tugas administrasi dan teknis operasional 

sekretariat dengan membimbing, mengawasi untuk optimalisasi tugas. 
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16. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian rencana 

dan program Kerja Dinas. 

17. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi dan 

penyusunan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. 

18. Mengendalikan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan 

rumah tanggah, maupun sarana dan prasarana . 

19. Menilai bwahan sesuai praturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetaui kinerja bawahaan. 

20. Melakukan pembinaan pegawai untuk meningkatkan kinerja. 

21. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah. 

22. Merumuskan upaya peningkatkan dan pengembagan program. 

23. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai 

bidang tugasnya 

24. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekratariatan kepada kepala Dinas 

secara lisan maupun tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan 

c. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
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1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan 

sebagai bahan penyusun RESNSTRA Unit. 

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA 

Unit. 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan. 

4. Menyusun rencana kebutuhan barang . 

5. Melakukan pendataan aset sesuai tahun pengadaan. 

6. Menyiapkan bahan dalam rangkah penyusunan DUK, KARPEK, 

KARIS/ KARSU, TASPEN. 

7. Menyiapkan dan mengoreksi bahan usulan kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala pegawai sesuai priode yang telah ditetapkan. 

8. Melaksanakan administrasi kepegawaian organisasi. 

9. Melaksanakan administarsi barang dan aset. 

10. Menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data 

absensi harian. 

11. Melaksanakan administrasi surat menyurat. 

12. Menghimpun data pengembangan kapisitas sumber daya aparatur, 

sesuai usulan unit-unit kerja. 

13. Menyusun analisis Jabatan Dinas. 
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14. Menyusun Analisis Beban Kerja Dinas. 

15. Menilai bawahan sesuai praturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan. 

16. Melakukan pembinaan pegawai untuk meningkatkan kinerja. 

17. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan 

kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya mengetahui tingkat 

pencapaian program dan permasalahan yang di hadapi, serta 

pemecahan masalah . 

18. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan sub 

bagian umum dan kepegawaian. 

19. Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang 

tugasnya. 

20. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris, secara lisan atau 

tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan 

d. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan 

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan 

sebagai bahan penyusunan RENSTRA Unit. 

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSRTA 

Unit. 
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3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan. 

4. Menyusun rencana anggaran dan belanja Dinas. 

5. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan pendapatan, sesuai 

RENSTRA. 

6. Memverifikasikan anggaran penerimaan dan pengeluaran, sesuai data 

keuangan yang akuntabel. 

7. Menyusun laporan keuangan. 

8. Menilai bawahaan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan. 

9. Melakukan pembinaan pegawai untuk meningkatkan kinerja. 

10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan  sub bagian keuangan 

berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat 

pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta 

pemecahan masalah. 

11. Merumuskan masalah peningkatan dan pengembangan kegiatan sub 

bagian keuangan. 

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang 

tugasnya. 
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13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris, secara lisan atau 

tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan 

e. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi 

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan 

sebagai bahan penyusunan RENSTRA Unit. 

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA 

Unit. 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan. 

4. Menyusun rencana Stategis (RENSTRA) Dinas. 

5. Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) Dinas. 

6. Menyusun penetapan kerja (PK) tahunan Dinas. 

7. Menyusun laporan kinerja Intasi Pemerntahan (LKIP) Tahunan Dinas. 

8. Menyusun Evaluasi Kinerja Dinas. 

9. Menyusun Laporan keterangan pertangungjawaban (LKPJ) Dinas. 

10. Menyusun laporan penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Dinas. 

11. Menyiapkan bahan pengawasan Melekat, Budaya kerja dan Kinerja 

Keuangan berdasarkan renja kerja. 
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12. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan. 

13. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja. 

14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian program, data dan 

evaluasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui 

tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta 

pemecahan masalah. 

15. Meruskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan sub bagian 

program, data dan evaluasi. 

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang 

tugasnya. 

17. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris, secara lisan atau 

tertulis sebagai data dan bahn pertimbangan atasan 

f. Uraihan tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Masyaraka 

1. Mengarakan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pembinanaan 

Pendidikan Anak Usia Dina dan Pendidikan Masyarakat. 

2. Menyusun rencana program berdasarkan skalah prioritas untuk bahan 

perumusan RENSTA Unit. 
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3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA 

Unit. 

4. Menyelengarahkan koordinasikan pelaksanaan program untuk 

mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja. 

5. Mengendalikan pelaksanaan tugas administrasi dan teknis operasional 

untuk optimalisasi tugas. 

6. Menkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya 

program. 

7. Merencanakan strategi peningkatan mutu pendidikan pada jenjang 

pendidkan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 

8. Meengembangkan sistem evaluasi pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan masyarakat. 

9. Melakukan supervsi dan fasilitas satuan pendidikan pada jenjang 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 

10. Memfasilitaskan pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini. 

11. Mengevaluasi pelaksanan program berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapainya program dan 

permasalahan program dan permasalahan yang dihadapi serta 

pemecahan masalahnya. 
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12. Melaksankan tugas lain yang diberikan lisan maupun tertulis kepada 

dinas sesuai bidang tgasnya. 

13. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada 

kepala dinas sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan 

keputusan 

g. Uraian tugas Kepala Seksi Kurikulum 

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas kebijakan sebagai 

bahan penyusunan RENSTRA Unit. 

2. Menyusun rencaana pelaksaanaan kegiatan berdasrkan RENSTRA 

Unit. 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan. 

4. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan serta petunjuk 

pelaksanaan kurikulum. 

5. Melakukan kegiatan pengujian meliputi penelaihan dan evaluasi 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 

6. Menetapkan standar kompotensi bagi siswa pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan masyarakat. 
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7. Meyusun kelender pendidikan, penetapan kriteriapenggunaan buku 

standar dan alat sumber dan alat bantu belajar mengajar apa 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 

8. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan eksperimentasi dan inofasi 

materi belajar. 

9. Menyiapkan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam 

pengembangan kurikulum. 

10. Menyiapkan konsep stategi pengembangan kurikulum, serta bahan 

ajar pendidikan anak usia dini pendidikan masyarakat. 

11. Menyiapkan konsep pengembagan sistem evaluasi kurikulum 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 

12. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedomn yang ada mengetahui 

kinerja bawahan . 

13. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerjaikan . 

14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi kurikulum berdasarkan 

rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian 

programdan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah. 

15. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan seksi 

kurikulum. 



22 
 

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepada Bidang pembinaan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 

17. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang pmbinaan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, secara lisan 

atau tertulis sebagai data dan bahan prtimbangan 

h. Uraian tugas Kepala Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis 

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai 

bahan penyusunan RENSTRA Unit 

2. Menyusun rencana pelaksana kegiatan berdasarkan kegiatan 

berdasarkan RENSTRA Unit 

3. Melakukan pemgalokasian tenaga guru dan tenaga teknis pada satuan 

pendidikan anak    usia dini dan pemdidikan masyarakat. 

4. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan. 

5. Menyusun dan pengembangan konsep kebijakan seta petunjuk teknis 

pengembangn kompotensi dan karier tenaga guru dan tenaga teknis 

pada satuan pendidikan anak satuan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan masyarakat. 
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6. Melakukan pembinaan dan penyelesian masalah yang berkaitan 

dengan pengembangan profesi tenaga guru dan tenaga teknis pada 

suatu pendidikan anak usia dini dan penidikan masyarakat. 

7. Menyusun kelender pendidkan, penetapankriteria pengunaan buku 

sumbr dan alat bantu belajar mengajar pada pendidikan anak usia dini 

dan penidikan masyarakat. 

8. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan eksperimentasi dan inofasi 

materi belajar. 

9. menyiapkan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam 

pengembangan kurikulum. 

10. Menyiapkan konsep strategis pengembangan kurikulum, serta bahan 

ajar pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 

11. Menyiapkan konsep pengembagan sistem evaluasi kurikulum 

pendidkan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 

12. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan. 

13. Melakukan pembinanaan pegawai untuk peningkatan kinerja. 
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14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seki kurikulum berdasarkan 

rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian 

program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah. 

15. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan Seksi 

Kurikulum. 

16. Melaksanakan tugas lain yang yang diberikan Kepala Bidang 

pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 

17. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pembinaan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, secara lisan 

atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan 

i. Uraian tugas Kepala Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis 

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan 

sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit. 

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit. 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan. 

4. Melakukan pengalokasian tenaga guru dan tenaga teknis pada satuan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 
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5. Menyusun dan pengembngan konsep kebijakan serta petunjuk teknis 

pengembangn kompotensi dan karier tenaga guru dan tenaga teknis 

pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 

6. Melakukan pembinaan dan penyelesain masalah yang berkaitan 

dengan pengembangan profesi tenaga guru dan tenaga teknis pada 

satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 

7. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan. 

8. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja. 

9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi tenaga guru dan teknis 

berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat 

pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta 

pemecahan masalah. 

10. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan seksi 

tenaga guru dan tenaga teknis. 

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pembinaan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 
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12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pembinaan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, secara lisan 

atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangn atasan 

j. Uraian Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menenggah 

Pertama 

1. Mengarahkan penyusunan kegiatan bidang pembinaan sekolah dasar 

dan sekolah menengah pertama. 

2. Menyusun rencana program berdasarkan skalah prioritasuntuk bahan 

perumusan RENSTRA unit. 

3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit. 

4. Menyelengarakan koordinasi pelaksanaan program untuk 

mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja. 

5. Mengendalikan pelaksanaan tugas administrasi dan teknis operasional 

untuk optimalisasi tugas. 

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya 

program. 

7. Merencanakan strategi peningkatan mutu sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama. 
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8. Mengembangkan sistem evaluasi sekolah dasar dan sekolah menengah 

pertama. 

9. Melakukan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan pada jenjang 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 

10. Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama. 

11. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya. 

12. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program. 

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

bidang tugasnya. 

14. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada 

Kepala Dinas sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan 

keputusan 

k. Uraian tugas Kepala Seksi Kurikulum 

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan 

sebagai bahan penyusunan RENSTRA Unit 

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA Unit 
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3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan 

4. Menyipakan bahan pembinaan dan pengembangan serta petunjuk 

pelaksanaan kurikulum 

5. Melakukan kegiatan pengujian meliputi penilaian dan evaluasi 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

6. Menyusun kelender pendidikan, penetapan kriteriapengunaan buku 

sumber alat bantu belajar mengajar pada sekolah dasar dan sekolah 

menegah pertama 

7. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan eksperimentasi dan inofasi 

materi belajar 

8. Menetapkan standar kompotensi bagi siswa sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama 

9. Menyiapkan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam 

pengembangan kurikulum 

10. Menyiapkan komsep strategi pengembangan kurikulum, serta bahan 

ajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

11. Menyiapkan konsep pengembangan sistem evaluasi kurikulum 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 
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12. Menilai bawwahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan 

14. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja 

15. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi kurikulum berdasarkan 

rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian 

program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah 

16. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan seksi 

kurikulum 

17. Melaksanakan tugas yang diberikan kepada bidang pembinaan 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

18. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pembinaan 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama secara lisan ata tertulis 

sebagai data , dan bahan pertimbangan atasan 

l. urian tugas Kepala Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis 

1. Menyiapkan rencana kegiatan bersarkan tugas da kebijakan sebagai 

bahan penyusunan RENSTRA Unit, 

2. Menyusun rencana Pelaksanan kegiatan berdasarkan RENSTRA Unit 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai Jabatan 
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4. Melakukan Pengalokasian tenaga guru dan tenaga teknis pada satuan 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

5. Menyusun dan mengembangkan konsep kebijakan serta petunjuk 

teknis pengembangan kompotensi dan karier tenaga guru dan tenaga 

teknis pada satuan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

6. Melakukan pembinaan danpenyelesain masalah yang berkaitan 

dengan pengembangan profesi tenaga guru dan tenaga teknis pada 

satuan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

7. Menilai bawaham sesuai peraturan dan peoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan 

8. Melakukan pembinaan pegawai untuk meningkatkan kinerja 

9. Mengevaluasi pelaksanan kegitan seksi tenaga guru dan tenaga teknis 

berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat 

pencapaian program dan permsalahan yang dihadapi, serta pemecahan 

masalah 

10. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan seksi 

tenaga guru dan tenaga teknis 

11. Melaksanakan tugas lainyang diberikan kepala bidang pembinaan 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 
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12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pembinaan 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

m.  Urain tugas Kepala Seksi Prasarana dan Sarana 

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan 

sebagai bahan penyusunan RENSTRA Unit 

2. Menyusun rencana pelaksanan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan 

4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan petunjuk 

teknis prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

masyarakat 

5. Menyusun bahan pengawasan terhadap pemenuhaan standar nasional 

prasarana dan sarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

6. Meenyiapkan usulan pengadaan distribusi dan inventarisasi prasarana 

dan sarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

7. Menyiapkan bahan usulan akreditasi pada satuan satuan sekolah dasar 

dan sekolah menengah pertama 

8. Menyiapkan bahan penilaian kualitas dan kauntitas prasarana dan 

sarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 



32 
 

9. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan 

10. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja 

11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi prasarana dan sarana 

berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat 

pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta 

pemecahan masalah 

12. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan seksi 

prasarana dan sarana 

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada bidang pembinaan 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

14. Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada  kepala bidang pembinaan 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, secara lisan atau tertulis 

sebagai data dan bahan pertimbangan atasan 

n. Uraian tugas Kepala Bidang Kepemudahan 

1. Mengarahkan Penyusunan rencana kegiatan Kepemudahan 

2. Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan 

perumusan RENSTRA Unit 

3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA Unit 
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4. Menyelengarakan koordinasika pelaksanaan program untuk 

mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja 

5. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknik 

operasional dan peningkatan kapisitas kepemudaan 

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya 

program 

7. Merencanakan strtegi pengembangan organisasi dan peningkatan 

kapisitas kepemudaan  

8. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan organisasi 

kepemudaan dan peningkatan kapisitas kepemudaan 

9. Memfasilitas pelaksanan kegiatan-kegiatan kepemudaan dan 

organisasi kepemudaan 

10. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya 

11. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program 

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai 

bidang tugasnya 
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13. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada 

Kepala Dinas sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan 

Keputusa 

o. Uraian tugas Kepala seksi Organisasi Kepemudaan 

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan 

sebagai bahan penyusunan RENSTRA Unit 

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA Unit 

3. Menyiapkan bahan fasilitas kerjasama antara organisasi kepemudaan 

4. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan 

5. Menyiapkan bahan usulan pendirian dan penyelengaraan organisasi 

kepemudaan 

6. Menyediakaan prasarana dan sarana organisasi kepemudaan 

7. Menilai bawahan sesuai praturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan 

8. Melakukan pembinaan pegawai untuk meningkatkan kinerja 

9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi olahraga kepemudaan 

berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat 

pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta 

pemecahan masalah 
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10. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan seksi 

olahraga kepemudaan 

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada bidang kepemudaan 

12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang kepemudaan, 

secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan 

p. Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan pengembangan Olahraga 

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan 

sebagai bahan penyusunan RENSTRA Unit 

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA Unit 

3. Membagi tugas kepada bawahan susuai jabatan 

4. Menyiapkan bahan penyusunan rencana stategi pengembangan 

organisasi kepemudaan 

5. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan 

organisasi kepemudaan 

6. Menyiapkan bahan untuk fasilitas pengembangan organisasin 

kepemudaan 

7. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan 

8. Melakukan Pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja 
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9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan dan 

pengembangan organisasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk 

mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang 

dihadapi, serta pemecahan masalah 

10. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan seksi 

pembinaan dan pengembangan organisasi 

11. Melaksanakan tugas lain kepada bidang kepemudaan 

12. Melaporkan pelaksanaan tugas kapada kepala bidang kepemudaan  , 

secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan 

q. Uraian tugas Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Kepemudahan 

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan 

sebagai bahan penyusunan RENSTRA Unit 

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiataan berdasarkan RENSTRA 

Unit 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan 

4. Menyiapakn bahan penyususnan rencana strategi peningkatan 

kapasitas kepemudaan 

5. Menyiapakan bahan bimbingan teknis dan supervisi peningkatan 

kapasitas kepemudaan 
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6. Melaksanakan pembinaan PASKIBRA, PRAMUKA, tingkat 

Kabupaten 

7. Menyediakan bahan belajar, tempat belajar, dan fasilitas lainya bagi 

pembinaan generasi muda 

8. Menyedikan bahan pembinaan kewirausahan dan kecakapan hidup 

untuk peningkatan kapasitas kepemudaan 

9. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan 

kepemudaan serta menyajikan alternatif pemechannya 

10. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan 

11. Melaksanakan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja 

12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan saksi peningkatan kapasitas 

kepemudaan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui 

tingkat pencapaian pogram dan permasalahan yang dihadapi, serta 

pemecahan masalah 

13. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan seksi 

peningkatan kapasitas kepemudaan 

14. Melaksanakn tugas  lain yang dibeerikan kepada bidang kepemudaan 
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15. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang kepemudaan, 

secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan 

 

r. Uraian tugas Kapala Bidang Pengembangan Olahraga  

1. Mengarakan penyusunan reencana kegiatan kepemudaan 

2. Menyusun rencana program berdasarkan skalah prioritas untuk bahan 

perumusan RENSTRA Unit 

3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA Unit 

4. Menyelengarakan koordinasi pelaksanaan program untuk 

mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja 

5. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional 

untu optimalisasi tugas 

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya 

program 

7. Menyusun kerangka regulasi pembinaan olahraga sebagai 

profesionalis kerja 

8. Merencanakan kebutuhan pengadaan dan penetapan tenaga 

prefesional pembinaan olagraga 
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9. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier tenaga 

prefesional pembinaan olahraga 

10. Menyediakan bahan belajar, tempat belajar, dan fasilitas lainya bagi 

pembinaan olahraga 

11. Melaksanaan pendataan, infentarisasi dan requiten calon atlit untuk 

rencana pengembangan 

12. Mefasilitas pelaksanaan kegiatan olahraga disekolah dan diluar 

sekolah 

13. Mefasilitas dan pengembangan olahraga masyarakat atau tradisional 

14. Mendorong perkembangan dan pembinaan prestasi olahraga 

15. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya 

16. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program 

17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

kepala bidangnya 

18. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada 

kepala dinas sebagai data dan bahan pertimbangan penambilan 

keputusan 
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s. Urain tugas Kepala Seksi Bina Pengembangan Olahraga 

1. Menyiapkan rencana kegitan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai 

bahan penyusunan RENSTRA Unit 

2. Menyusun rencana pelaksana kegiatan berdasarkan RENSTRA Unit 

3. membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan 

4. Menyiapkan bahan penyusunan kerangka regulasi pengembangan 

olahraga 

5. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan pengadaan dan penetapan 

tenaga profesional 

6. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan karier tenaga 

profesional pembinaan olahraga 

7. Menyiapkan bahan fasilitas pelaksanaan kegiatan olahraga disekolah 

dan diluar sekolah 

8. Menyiapkan bahan fasilitas dan pengembangan olahraga masyarakat 

atau tradisional 

9. Menilai bawahansesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kenerja bawahan 

10. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja 
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11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi bina pengembangan 

olahraga berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui 

tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta 

pemecahan 

12. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan seksi 

bina pengembangan olahraga 

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada kepala bidang 

pengembangan olahraga 

14. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pengembangan 

olahraga secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan 

pertimbangan atasan 

t.  Uraian Seksi Minat dan Bakat 

1. Menyapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kewajiban 

sebagai bahan penyusunan RENSTRA Unit  

2. Menyusunan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA 

Unit 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan 

4. Menyiapkan bahan penyusunan kerangka regulasi pengembangan 

minat dan bakat 
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5. Melaksanakan pendataan, infentarisasi dan requitmen calon atlet 

untuk rencana pengembangan 

6. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga usia dini, 

olahraga pelajar, dan masyarakat dalam rangka pengembangan minat 

dan bakat 

7. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan teknis dan kompotisi 

berkala berbagai cabang olahraga 

8. Menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan prestasi olahraga 

9. Minilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan 

10. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja 

11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi minat dan bakat 

berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat 

pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta 

pemecahan masalah 

12. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan seksi 

minat dan bakat 

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pengembangan 

olahraga 
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14. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pengembangan 

olahraga secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan 

pertimbangan 

u. Uraian tugas Kepala Seksi Prasarana dan Sarana 

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan 

sebagai bahan penyusunan RENSTRA Unit 

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA Unit 

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan 

4. Menyiapkan bahan penyusunan kerangka regulasi pengembangan 

prasarana dan sarana 

5. Melakukan studi kelayakan, penilaian dan menyiapkan rekomodasi 

pembangunan prasarana dan sarana keolahragaan 

6. Melaksanakan pendataan, dan inventarisasi prasarana dan sarana 

7. Melakukan penyusunan data dan kebutuhan peningkatan akses 

prasarana dan sarana olahraga 

8. Melakukan distribusi dan pengendalian pemanfaatan prasarana dan 

sarana keolahragaan 

9. Menilai bawahan sesuai praturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan 
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10. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja 

11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi prasarana dan sarana 

berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat 

pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta 

pemecahan masalah 

12. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan seksi 

prasarana dan sarana 

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepla bidang pengembangan 

olahraga 

14. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pengembangan 

olahraga secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan 

pertimbangan atasan. 

 

F. Kondisi Pegawai 

Untuk berjalanya tugas dalam suatu instasi perlu didukung oleh 

pegawai dan prasarana yang dimiliki instansi tersebut. Kondisi pegawai bisa 

digambarkan melalui segi kualitas yang berdasarkan jenjang pendidikan, 

golongan dalam jabatan dan nilai-nilai untuk mengukurkinerja dalam 
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menjalankan tugas yang telah diberikan oleh kualitasnya. Berdasarkan hal 

yang sebutkan diatas maka telah dihimpun data sebagai berikut : 

Tabel III. Kondisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan 

No Golongan Jumlah Pegawai 

1 IV/c 1 

2 IV/b 3 

3 IV/a 59 

 Jumlah Golongan 

IV 

63 

4 III/d 17 

5 III/c 6 

6 III/b 25 

7 III/A 28 

 Jumlah IIIA 76 

8 II/d 15 

9 II/c 28 

10 II/b 22 

11 II/a 60 

 Jumlah II 125 

12 I/d 5 

13 I/c 5 

14 I/b 1 

15 I/a 1 

 Jumlah 1 12 

Sumber : Sekret Dinas Pendidkan Pemuda dan Olahraga 

(PPO)  Kabupaten Flores Timur  
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Bedasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bawah kondisi pegawai 

berdasarkan pangkat dan golongan, menjelaskan pegawai yang bekerja 

pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga mempunyai jumlah pegawai 

yang terbanyak terdapat pada golongan II dengan jumlah pegawai 

sebanyak 125 orang. 

 

 

 

 

 

 Tabel IV. Pegawai menurut tingkat pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. Master 1 Orang 

2. S1 51Orang 

3. Sarjana Muda/Diploma 18 Orang 

4. D2 33 Orang 

5 SMA 133 Orang 

6 SMP 21 Orang 

7 SD 19 Orang 

Jumlah 276 Orang 

Sumber : Sekret Dinas Pendidkan Pemuda dan Olahraga (PPO)    

Kabupaten Flores Timur 
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Keadaan pegawai jika dilihat dari tingkat pendidikkan, maka bisa 

dikatakan bahwa tingkat pendidikkan yang dimiliki oleh para pegawai 

dikantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  cukup baik walaupun 

jumlah pegawai yang terbanyak yang bekerja pada Dinas PPO Kabupaten 

Flores Timur lebih banyak tamatan SMA, namun dilihat dari kinerja 

kerjanya cukup baik. 

G. Sarana dan Prasarana 

Berdasrkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui bawah secara 

umum Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Flores Timur telah 

memiliki gedung sendiri dan jumlah ruang kerja yang cukup memadai tetapi 

belum ditata dengan baik seperti penetapan meja kerja, kursi dan lemari serta 

ruangan tempat pelayanan publik. Untuk mengetahui keadaan sarana dan 

prasarana yang memiliki dapat diperhatikan pada tabel berikut ini : 

Tabel V. Keadaan Sarana dan Prasarana Kontor Dinas Pendidikan, 

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur 

NO JENIS / NAMA BARANG KEADAAN SESUAI 

JUMLAH BAIK RUSAK 

1 2 3 4 5 

1 Komputer  9 9 - 

2 Printer  15 9 6 

3 AC 4 3 1 

4 Scanner  2 1 1 

5 Wirelass  1 1 - 
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6 Mesin Faks  1 - 1 

7 Bak Air 1 - 1 

8 Infokus  2 1 1 

10 Kursi Sofa 3 3 - 

11 Meja Biro 4 4 - 

12 Meja Komputer 4 4 - 

13 Lemari Arsip 10 6 4 

14 Lemari Kaca 2 2 - 

15 Bangku Panjang 2 2 - 

16 Kamera Digital 2 1 1 

18 Papan Data 5 5 - 

19 Papan Sruktur 1 1 - 

20 Papan Pengumuman 2 2 - 

22 Rak  18 18 - 

26 Kursi Putar 2 2 - 

27 Kursi Kayu 72 69 3 

28 Laptop  8 8 - 

29 Kursi Plastik 82 82 - 

30 Telepon 2 2 - 

31 Mesin Ketik 1 1 - 

Sumber  : Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga (PPO) 

Kabupaten Flores Timur 

 


