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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Kabupaten Kampar 

 Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 12 

Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan 

Daerah Provinsi Sumatra Tengah. Dengan terbentuknya Provinsi Riau 

berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian 

diundangkan dangan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, Kabupaten Kampar 

merupakan salah satu Kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Riau. 

Sejarah dengan bergulirnya era reformasi, berdasarkan Undang-undang Nomor 53 

Tahun 1999, Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi tiga Kabupaten, yaitu 

Kabupaten Kampar Ibu kotanya Bangkinang, Kabupaten Pelalawan Ibu kotanya 

Pangkalan Kerinci dan Kabupaten Rokan Hulu Ibu kotanya Pasir Pengarayan. 

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan dengan 

Kota Pekanbaru. Kota Bangkinang sebagai Ibu kota Kabupaten Kampar berjarak 

+ 61 KM dari kota Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau dan merupakan Ibukota 

Kabupaten yang terdekat dengan Pekanbaru. 

 Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha dengan jumlah 

penduduk pada tahun 2014 sebanyak 713.078 jiwa (hasil proyeksi pertengahan 

tahun 2014) merupakan daerah yang terletak antara  01° 00’40’’ Lintang Utara 

sampai 00° 27’00’’ Lintang Selatan, dan 100° 14’30’’ Bujur Timur, dengan luas 

wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak 
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2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan singing 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi 

Sumatera Barat 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten 

Siak 

Di Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar, yaitu sungai 

Kampar yang membujur dari barat ke timur, panjangnya ± 413,5 km dengan 

kedalaman rata-rata 7,7 M lebar rata-rata 143 M. Sungai Kampar membujur dari 

barat ke timur melewati beberapa Kecamatan yaitu Kecematan XIII Koto Kampar, 

Bangkinang, Bangkinang Barat, Bangkinang Seberang, Kampar, Kampar Timur, 

Rumbio Jaya, Kampar Utara, Siak Hulu dan Kampar Kiri. Selain itu terdapat pula 

sungai Siak yang membujur dari Barat ke Timur, panjangnya ± 90 KM dengan 

kedalaman rata-rata 8 – 12 M yang melintasi Kecematan Tapung dan bermuara ke 

Selat Bengkalis Kabupaten Bengkalis. 

Sungai-sungai tersebut di atas memiliki fungsi yang strategis dalam 

kehidupan ekonomi masyarakat, berfungsi sebagai prasarana perhubungan, 

sebagai sumber air bersih budi daya ikan, tempat mencari mata pencarian petani 

nelayan maupun sebagai energi listrik (PLTA Koto Panjang). 

 

4.2 Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 

Kabupaten Kampar 

a. Sejarah  

Pada awal bedirinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari dua 

intansi atau organisasi yang pertama Dinas Pendidikan  yaitu Dinas yang 
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khusus mengurusi di bidang pendidikan untuk sekolah dasar, negri 

maupun Swasta yang ada di Kabupaten Kampar. Kemudian yang kedua 

depertemen pendidikan yang di singkat DEPDIKBUD, Depertemen 

Pendidikan dan Kebudayaan ini khusus mengurusi di bidang pendidikan 

untuk tingkat SMP dan SMA, kemudian telah dilakukan otonomi daerah di 

Kabupaten Kampar maka kedua intansi pemerintahan ini digabung hingga 

di ubah namanya menjadi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. 

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar 

beralamat jalan D.I Panjaitan no 16. Kota Bangkinang, Provinsi Riau yang 

tepat berada di depan perpustakaan daerah Kabupaten Kampar dan 

Gedung Guru. Kantor ini sudah sejak lama berdiri di Kabupaten Kampar 

dan letaknya pun tetap dijalan D.I Panjaitan. Kantor Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga ini bernama Kantor Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan (P dan K) kemudian di rubah lagi menjadi Dinas Pendidikan 

Kepemudaan dan Olahraga. 

Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 

Kampar ini terbagi atas dua gedung, yaitu gedung baru dan gedung lama. 

Jarak antara gedung baru dan gedung lama kira-kira 25 meter. Gedung 

baru terdiri dari dua lantai. Lantai dasar diisi oleh lima  bagian, yang 

ditengah untuk ruang tunggu, di sebelah kanan adalah ruangan untuk 

Bidang Kurikulum Dasar TK/SD, SMP dan bidang Kurikulum Menengah 

SMA, SMK. Di sebelah kiri adalah ruangan untuk bidang Pendidikan Luar 

Sekolah serta Aula untuk mengadakan rapat atau pertemuan juga 
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pelatihan. Sedangkan lantai dua terdiri dari 4 ruangan, diantaranya yang 

paling kiri adalah ruangan Kepala Dinas dan ruangan Keuangan. Sebelah 

kanan adalah ruangan Sekretarris serta ruangan Sub Kepegawaian dan juga 

ruangan Sarana dan Prasarana. Gedung lama sebagian diisi oleh Bidang 

Pemuda dan Olahraga dan ruangan Humas dan Perlengkapan yang 

ruangan terpisa. 

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar 

merupakan salah satu Dinas yang ada dalam susunan organisasi dan tata 

kerja pemerintah Kabupaten Kampar yang di bentuk dalam rangka 

pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Pendidikan Kepemudaan dan 

olahraga Kabupaten Kampar. Pelaksanaan Otonomi daerah merupakan 

kewajiban yang melekat pada pemerintah Kabupaten Kampar, oleh karna 

itu kemajuan Kabupaten Kampar sangat tergantung pada komitmen 

Pemerintah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada, termasuk 

potensi Sumber Daya Manusia (SDM). 

Untuk mewujudkan tantangan pembangunan sumber daya manusia 

tersebut, maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 

Kampar di upayakan menjadi Dinas kuat dan tanggu dalam 

mengembangkan sumber daya manusia tersebut. Adapun kedudukan Dinas 

Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar berdasarkan 

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar No. 13 Tahun 2001 

tentang pembentukan susunan organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. 
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Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar 

berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah kota yang di serahkan 

wewenangan otonomi di bidang Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 

yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan 

tanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Kampar. 

b. Keadaan Pegawai 

Sumber daya manusia atau pegawai dalam suatu organisasi atau 

intansi, merupakan faktor kunci keberhasilan organisasi untuk mencapai 

tujuannya. Tidak dapat di pungkiri kualitas jumlah pegawai belumlah 

cukup untuk menjadikan pegawai itu baik dalam pelaksanaan tugas 

melainkan perlu peningkatan kualitas yang memadai. Kantor Dinas 

Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsi tanggung jawabnya di laksanakan 

oleh sejumlah pegawai. Secara keseluruan jumlah pegawai pada kantor 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar berjumlah 198 

orang. 

 

4.3 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 

Kampar 

1. Visi  

Terwujudnya pendidikan yang aspiratif, berkualitas dan mandiri di 

tahun 2025.  

2. Misi  

a. Mewujudkan pelayanan prima, baik internal, organisasi maupun 

pelayanan public. 
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b. Mewujudkan akses pendidikan yang merata dan bermutu di semua 

jenjang dan jenis pendidikan. 

c. Mewujudkan insan pendidikan yang berahlak dan bermoral, bermutu 

dan daya saing pendidikan. 

d. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. 

e. Mewujudkan partispasi masyarakat dalam menyelenggarakan 

pendidikan dan kebudayaan. 

 

4.4 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 

Kabupaten Kampar 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001, 

tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar agar “berhasil guna” dan “budaya guna” perlu 

kiranya dalam pelaksanaan di berikan uraian tugas dan funsi sebagaimana yang 

telah di terangkan sebelumnya. 

Susnan organisasi berikut tata kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan 

OlahragaKabupaten Kampar adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris 

a. Sub Bagian Umum 

b. Sub Bagian Kepegawaian  

c. Sub Bagian Perlengkapan 

3. Kepala Bidang Keuangan  

a. Seksi Perbendaharaan  
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b. Seksi Verifikasi 

c. Seksi Anggaran 

4. Kepala Bidang TK, Pendidikan Dasar 

a. Seksi Pendidikan SD/MI 

b. Seksi Pendidikan TK 

c. Seksi Pendidikan SMP 

5. Kepala BIdang Pendidikan SMA, SMK dan PLS 

a. Seksi PLS 

b. Seksi Pendidikan SMA 

c. Seksi Pendidikan SMK 

6. Kepala Bidang Bina Program 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mempunyai tugas 

dan tanggung jawab melaksanakan tugas rumah tangga daerah di bidang 

pendidikan serta melaksanakan tugas pembantu yang diserahkan kepala 

Pemerintah Daerah. 

 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang disebutkan diatas, 

Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan meliputi segala usaha dan kegiatan pengumpulan, 

pengelolaan data dan penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas 

Dinas di Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 

b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan 

kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan. 
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c. Pembinaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan pendidikan dan 

pelatihan ke arah peningkatan mutu Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 

d. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dalam hal 

pengawasan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Administrasi yang merupakan segala usaha dan kegiatan dalam bidang 

ketatausahaan, umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan. 

f. Koordinasi yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan 

hubungan kerja sama dengan dinas dan intansi lain guna kelancran tugas-

tugas yang ada. 

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

memiliki tugas-tugas pokok meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, 

inventarisasi, penggandaan, administrasi kepegawaian. 

Uraian tugas-tugas pokok dan fungsi meliputi : 

1. Melaksanakan Urusan Umum 

2. Melaksanakan Urusan Kepegawaian 

3. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Peralatan dan Perlengkapan. 

 

4.5 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi 

Untuk lebih jelas dalam pembagian tugas dan fungsi dalam setiap Sub 

bagian akan di jelaskan rinci pada uraian berikut ini : 

1. Kepala Dinas 

Pemimpin serta tanggung jawab yang secara keseluruhan di semua 

bagian atau bidang, memeberikan motivasi, semangat, pembinaan, 
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pengawasan, serta kebijakan kepada semua seksi supaya terbentuknya 

kerjasama yang efisien dalam tim dan tercapainya tujuan kerja. 

2. Kepala Sub Bagian Umum 

Tugas pokok : Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan 

penggadaan. 

a) Menyususun rencana dan program tahunan Sub Bagian Umum  

b) Meneliti dan menyempurnakan segi teknis konsep surat, kawat naska 

dan sejenisnya dengan ketentuan yang berlaku. 

c) Meneliti kesesuaian antara pokok surat dan isi surat. 

d) Memberi nomor konsep surat yang sudah di tanda tangani. 

e) Memberi nomor surat kawat. 

f) Memiliki surat masuk berdasarkan jenis dan urgensinya. 

g) Mencatat surat-surat penting pada kartu kendali. 

h) Mencatat surat-surat biasa/rahasia pada lembaran pengantar surat 

rahasia. 

i) Mendisbrusikan surat ke unit pengelolahan yang bersangkutan. 

j) Melaksanakan pengetikan dan penggandaan surat. 

k) Membuat surat perintah tugas dan surat perjalanan dinas pada pegawai 

dinas dan pengawas sekolah. 

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

Tugas pokok : Melaksanakan Administrasi Kepegawaian 

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi : 

a) Menyusun rencana dan program tahunan Sub Bagian Kepegawaian. 



 47 

b) Menyusun informasi pegawai pada lingkungan Dinas, cabang Dins dan 

Pengawas. 

c) Melaksanakan mutasi pegawai. 

d) Melaksankan cuti pegawai. 

e) Melaksankan usaha peningkatan disiplin pegawai. 

f) Menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 

g) Melaksankan usaha peningkatan kesejahteraan pegawai. 

h) Melaksanakan kenaikan pangkat pegawai. 

i) Mempersiapkan pegawai yang akan melaksankan pendidikan dan 

pelatihan. 

j) Menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai. 

k) Mengurus administrasi pembinaan pegawai. 

l) Menyusun laporan tahunan Sub Bagian Kepegawaian. 

m) Penyelenggaraan admnistrasi, rencana pengadaan guru, penempatan 

dan pembinaan Kepala Sekolah, guru SD. 

n) Mempersiapkan rencana pemerataan tenaga jaga SD/Tata Usaha SLTP 

dan SLTA. 

o) Mempersiapkan rencana penempatan dan mutasi jaga SD, guru dan 

Tata Usaha SLTP dan SLTA. 

p) Mengurus administrasi Kepegawaian (pension, kenaikan pangkat, 

kartu pegawai dan izin cuti). 

q) Mempersiapkan rencana pemerataan tenaga guru. 

r) Mempersiapkan usaha peningkatan profesi guru pada Sekolah Dasar. 
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s) Mempersiapkan bahan usulan pengankatan Calon Kepala Sekolah 

Dasar. 

t) Menyususn rencana kebutuhan pelatihan bagi tenaga pendidikan dan 

tenaga administrasi. 

4. Kepala Sub Bagian Perlengkapan 

Tugas pokok : Merencanakan pelaksanaan dan mengawasi urusan 

rumah tangga Dinas meliputi bidang peralatan dan perlengkapan, 

inventaris, kesejahteraan, keamanan, keindahan dan perbaikan di 

lingkungan dinas dan cabang dinas. 

Uraian tugas Dinas dan Cabang Dinas : 

a) Menyususn rencana dan program tahunan Sub Bagian Perlengkapan. 

b) Menyusun rencana umum kebuuhan dan barang serta perlengkapan 

termasuk mobil untuk kantor dinas, cabang dinas dan rumah dinas. 

c) Pendidikan secara umum kebutuhan dan barang serta perlengkapan 

termasuk mobil untuk kantor dinas, cabang dinas dan rumah dinas, SD, 

SLTP, SLTA yang bersifat rutin. 

d) Mengatur dan menyiapkan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara. 

e) Melaksankan kegiatan rumah tangga kantor dan rumah dinas serta 

mengkoordinir pakaian dinas. 

f) Melaksanakan kegiatan dalam hal kerja sama dengan intansi lain yang 

berhubungan dengan perlengkapan. 

g) Membuat laporan tahunan Sub Bagian Perlengkapan. 
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5. Kepala Bidang Keuangan 

Tugas pokok meliputi : Melaksanakan pengelolaan keuangan 

Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas. 

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi : 

a) Menyusun rencana dan program tahunan Sub Bagian Keuangan. 

b) Menyusun dan mengususlkan Anggaran Rutin Dinas Pendidikan dan 

Cabang Dinas Kecamatan se-Kabupaten Kampar. 

c) Melaksankan pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan yang meliputi 

penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung jawaban dan 

pembukuan. 

d) Melaksankan pencatatan dan pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran 

anggaran rutin dan pembangunan. 

e) Mengajukan permintaan pembayaran gaji pegawai Dinas Pendidikan, 

Guru PNS TK/SD, Guru tidak tetap dan Guru DPB/DPK setiap bulan. 

f) Melaksanakan pembyaran biaya perjalanan Dinas. 

g) Membuat laporan tahunan Sub Bagian Keungan. 

6. Kepala Bidang Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar 

Tugas pokok meliputi : Mengawasi, mengendalikan dan 

mengevaluasi pelaksanaan kurikulum Pendidikan Dasar. 

Uraian tugas pokok dan funsi meliputi : 

a) Menyusun rencana dan program tahunan masing-masing seksi 

b) Menyusun program pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender 

Pendidikan Sekolah Pendidikan TK, SD/MI, dan SLTP. 
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c) Mengelola dan mengembangkan teknis evaluasi. 

d) Menyebar luaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tentang metode 

mengajar dan evaluasi belajar kurikulum pendidikan TK, SD/MI, dan 

SLTP. 

e) Menilai dan menyusun bahan evaluasi. 

f) Memonitoring dan melaksanakan pencatatan dan memeriksa ke 

absahan surat tanda belajar pendidikan TK, SD/MI, dan SLTP. 

g) Melaksankan monitoring pelaksanaan semester, kenaikan kelas EBTA 

dan EBTANAS. 

h) Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar 

di sekolah. 

7. Kepala Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PLS (Pendidikan Luar 

Sekolah) 

Tugas pokok meliputi : Mengawasi, mengendalikan dan 

mengevaluasi pelaksanaan kurikulum serta mengembangkan standar 

kompetisi siswa. 

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi : 

a) Menyusun rencana program tahunan masing-masing seksi. 

b) Menyusun program pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender 

pendidikan sekolah. 

c) Mengelolah dan mengembangkan teknis evaluasi sekolah. 

d) Menyebar luaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tentang metode 

mengajar dan evaluasi. 
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e) Menilai dan menyusun bahan evaluasi. 

f) Memonitor dan melaksanakan pencatatan dan pemeriksaan keabsahan 

Surat Tanda Tamat Sekolah. 

g) Melaksanakan monitoring pelaksanaan semester, kenaikan kelas, 

EBTA dan EBTANAS. 

h) Mempersiapkan pedoman dan petunju penggunaan alat bantu belajar di 

sekolah. 

8. Kepal Bidang Bina Program 

Tugas pokok meliputi : Melaksanakan pengumpulan dan proses 

data dan informasi serta pengendalian dan pengawasan sarana dan 

prasarana pendidikan. 

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi : 

a) Menyusun rencana dan programtahunan seksi. 

b) Merencanakan pengadaan, penyaluran dan pengawasan sarana dan 

prasarana pendidikan. 

c) Merencanakan dan penyaluran bantu/subsidi dalam bidang pendidikan. 

d) Mempersiapkan usulan pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana. 

e) Menyebarluaskan petunjuk penggunaan sarana pendidikan. 

f) Mempersiapkan bahan bimbingan penggunaan sarana pendidikan. 

g) Mempersiapkan bahan usul data rehabilitas gedung dan pengembangan 

TK, SD dan sebagainya. 
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9. Kepala Bidang Pemudan dan Olahraga 

Tugas pokok meliputi : melaksankan rencana, program dan 

kegiatan dan melaksanakan pembinaan pengembangan generasi muda dan 

pembinaan di bidang ke olahragaan. 

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi : 

a) Menyusun rencana dan program kerja tahunan bidang pemuda dan 

olahraga 

b) Menyusun program kegiatan pembinaan dan pengembangan generasi 

muda dan Pembina olahraga. 

c) Memberikan dan mengembangkan pelaksanaan kegiatan generasi 

muda dan olahraga. 

d) Melaksanakan pembinaan pengembangan generasi muda dan olah raga 

e) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ke olahragaan dan kegiatan 

kepemudaan. 

f) Melaksankan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan 

pembangunan generasi muda dan olah raga 

g) Mempersiapkan peningkatan usaha kerja sama dengan intansi 

pemerintahan serta organisasi kemasyarakatan yang berhubungan 

dengan pelaksanaan pengembangan generasi muda dan olah raga. 

10. Pengawas Sekolah 

Tugas pokok meliputi : Menilai dan membina penyelengaraan 

pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negri maupun swasta. 

 



 53 

Uraian tugas dan fungsi meliputi : 

a) Menyusun rencana dan program pengawas sekolah. 

b) Menilai hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru. 

c) Mengumpulkan dan mengelolah data pendidikan, proses belajar 

mengajar/bimbingan siswa guru dan sumber daya pendidikan. 

d) Menganalisis hasil belajar/bimbingan siswa guru dan sumber daya 

pendidikan. 

e) Melaksanakan pembinaan kepada guru dan tenaga lainnya di sekolah. 

f) Menyususun laporan dan hasil pengawas. 
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BAGIAN FUNSIONAL

KASUBBAG UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

AHMAD TARMIZI, M.Pd

KABID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS,

 KEJURUAN DAN DIKTI

SYAHUL, M.Pd

KASI KURIKULUM DAN KESISWAAN

 PENDIDIKAN MENENGAH ATAS, KEJURUAN DAN 

DIKTI

ABU NAWAS, M. Pd

KASI KETENAGGAAN PENDIDIKAN MENENGAH 

ATAS, KEJURUAN DAN DIKTI

NURFIZAHAYANI, SH

KASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 

MENENGAH ATAS, KEJURUAN DAN DIKTI

Dra. ROSLINA
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