
BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama bahwa visi dari Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yaitu: ” mewujudkan pendidikan

yang aspiratif, berkualitas dan mandiri tahun 2025”.

Dari visi diatas maka dapat dirumuskan misi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Kampar adalah :

1. Mewujudkan pelayanan prima, baik internal organisasi maupun

pelayanan publik

2. Mewujudkan akses pendidikan merata dan bermutu disemua jenjang

dan jenis pendidikan

3. Mewujudkan insan pendidikan yang berakhlak dan bermoral, bermutu

dan berdaya saing pendidikan

4. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia

5. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

dan kebudayaan

4.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan 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 ”berdaya guna” perlu
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kiranya dalam pelaksanaannya diberi uraian tugas dan fungsi sebagaimana yang

telah diterangkan sebelumnya.

Susunan Organisasi berikut Tata Kerja Dinas Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Kampar adalah sebagaimana 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

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. Seski Pendidikan SMK

6. Kepala Bidang Bina Program

a. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
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b. Seksi Data dan Informasi

c. Seksi Penyusunan Program

7. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga

a. Seksi Pemuda dan Kepramukaan

b. Seksi Keolahragaan

c. Seksi Pengembangan

8. Pengawas Sekolah

9. UPTD Kecamatan

Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mempunyai

tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas rumah tangga daerah dibidang

pendidikan serta melaksanakan tugas pembantu yang diserahkan kepada

Pemerintah Daerah.

Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana yang disebutkan diatas, Dinas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mempunyai Fungsi :

a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan pengumpulan,

pengolahan data dan penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas dinas

dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan

kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c. Pembinaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan pendidikan dan pelatihan

kearah peningkatan mutu pendidikan, pemuda dan olahraga.
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d. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dalam hal pengawasan

dan 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 instansi lain guna kelancaran tugas-

tugas yang ada.

Sekretaris Dinas 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.

Untuk lebih jelas dalam pembagian tugas dan fungsi dalam setiap sub

bagian akan dijelaskan secara rinci pada uraian berikut ini :

1) Kepala Sub Bagian Umum

Tugas pokok : melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan

penggadaan.

Uraian tugas pokok dan fungsinya adalah :

a) Menyusun rencana dan program tahunan Sub Bagian Umum.
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b) Meneliti dan menyempurnakan segi teknis konsep surat, kawat naskah

dan lain sejenisnya dengan ketentuan yang berlaku.

c) Meneliti kesesuaian antara pokok surat dan isi surat.

d) Memberi nomor konsep surat yang sudah ditandatangani.

e) Memberi nomor surat kawat.

f) Memilih surat masuk berdasarkan jenis dan urgensinya.

g) Mencatat surat-surat penting pada kartu kendali.

h) Mencatat surat-surat biasa/rahasia pada lembar pengantar surat rahasia.

i) Mendistribusikan surat ke unit pengolahan yang bersangkutan.

j) Melaksanakan pengetikan dan penggandaan surat.

k) Membuat Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas Pada Pegawai

Dinas dan Pengawas Sekolah.

2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Tugas pokok : melaksanakan administrasi kepegawaian

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

a) Menyusun rencana dan program tahunan Sub Bagian Kepegawaian.

b) Menyusun formasi pegawai pada lingkungan Dinas, Cabang Dinas dan

Pengawas.

c) Melaksanakan mutasi pegawai.

d) Melaksanakan cuti pegawai.

e) Melaksanakan usaha peningkatan disiplin pegawai.

f) Menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

g) Melaksanakan usaha peningkatan kesejahteraan pegawai.
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h) Melaksanakan kenaikan pangkat pegawai.

i) Mempersiapkan pegawai yang akan melaksanakan pendidikan dan

pelatihan.

j) Menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai.

k) Mengurus administrasi pembinaan pegawai.

l) Menyusun laporan tahunan sub bagian kepegawaian.

m) Penyelengaraan administrasi, 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 (pensiun, kenaikan pangkat, kartu

pegawai dan izin cuti).

q) Mempersiapkan rencana pemerataan tenaga guru.

r) Mempersiapkan usaha peningkatan profesi guru pada Sekolah Dasar

s) Mempersiapkan bahan usulan pengangkatan Calon Kepala Sekolah

Dasar.

t) Menyusun rencana kebutuhan pelatihan bagi tenaga pendidik dan tenaga

administrasi.

3) Kepala Sub Bagian Perlengkapan

Tugas pokok : Merencanakan pelaksanaan dan mengawasi urusan rumah

tangga Dinas yang meliputi bidang peralatan dan perlengkapan, inventaris,
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kesejahteraan, keamanan, keindahan dan perbaikan dilingkungan dinas dan

cabang dinas.

Uraian tugas dan fungsi meliputi :

a) Menyusun rencana dan program tahunan Sub Bagian Perlengkapan.

b) Menyusun rencana umum kebutuhan dan barang serta perlengkapan

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

c) Pendidikan secara umum kebutuhan dan barang serta perlengkapan

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

SLTP, SLTA yang bersifat rutin.

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

e) Melaksanakan kegiatan rumah tangga kantor dan rumah dinas serta

mengkoordinir pakaian dinas.

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

berhubungan dengan perlengkapan.

g) Membuat laporan tahunan Sub Bagian Perlengkapan.

4) 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 mengusulkan Anggaran Rutin Dinas Pendidikan dan

Cabang Dinas Kecamatan se-Kabupaten Kampar.
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c) Melaksanakan pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan yang meliputi

penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertangung jawaban dan

pembukuan.

d) Melaksanaan 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 pembayaran biaya perjalanan dinas.

g) Membuat laporan tahunan Sub Bagian Keuangan.

5) Kepala Bidang Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar

Tugas pokok meliputi : Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan kurikulum Pendidikan Dasar.

Uraian tugas pokok dan fungsi 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.

c) Mengelola dan mengembangkan teknis evaluasi sekolah

d) Menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tentang metode

menngajar dan evaluasi belajar kurikulum Pendidikan TK, SD/MI, dan

SLTP.

e) Menilai dan menyusun bahan evaluasi.

f) Memonitoring dan melaksanakan pencatatan dan memeriksa keabsahan

Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan TK, SD/MI dan SLTP.
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g) Melaksanakan monitoring pelaksanaan semester, kenaikan kelas EBTA

dan EBTANAS.

h) Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar di

sekolah.

6) Kepala Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PLS

Tugas pokok meliputi : Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan kurikulum serta mengembangkan standar kompetisi siswa.

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

a) Menyusun rencana dan program tahunan masing-masing seksi

b) Menyusun program pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender

pendidikan sekolah.

c) Mengelola dan mengembangkan teknis evaluasi sekolah.

d) Menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tentang metode

mengajar dan evaluasi belajar.

e) Menilai dan menyusun bahan evaluasi

f) Memonitor dan melaksanakan pencatatan dan pemeriksaan keabsahan

Surat Tanda Tamat Belajar.

g) Melaksanakan monitoring pelaksanaan semester, kenaikan kelas, EBTA

dan EBTANAS.

h) Mempersiapkan pedoman dan petunjuk pengunaan alat bantu belajar di

sekolah.
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7) Kepala 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 program tahunan seksi.

b) Merencanakan pengadaan, penyaluran dan pengawasan sarana dan

prasarana pendidikan.

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

d) Mempersiapkan usul pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana.

e) Menyebarluaskan petunjuk pengunaan sarana pendidikan.

f) Mempersiapkan bahan bimbingan pengunaan sarana pendidikan.

g) Mempersiapkan bahan usul data rehabilitasi gedung dan pembangunan

TK, SD dan sebagainya.

8) Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga

Tugas pokok meliputi : melaksanakan rencana, program dan kegiatan dan

melaksanakan pembinaan pengembangan generasi muda dan pembinaan

dibidang keolahragaan.

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 pembinaan olahraga.
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c) Memberikan dan mengembangkan pelaksanaan kegiatan generasi muda

dan olahraga.

d) Melaksanaan pembinaan pengembangan generasi muda dan pembinaan

dibidang olahraga.

e) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keolahragaan dan kegiatan

kepemudaan.

f) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan

pengembangan generasi muda dan keolahragaan.

g) Mempersiapkan peningkatan usaha kerja sama dengan instansi

pemerintah serta organisasi kemasyarakatan yang berhubungan dengan

pelaksanaan pengembangan generasi muda dan keolahragaan.

9) Pengawas

Tugas pokok meliputi : menilai dan membina penyelengaraan pendidikan

pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta.

Uraian tugas dan fungsi meliputi :

a) Menyusun rencana dan program pengawas sekolah.

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

c) Mengumpulkan dan mengolah data daya pendidikan, proses belajar

mengajar/bimbingan dan lingkungan sekolah.

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

pendidikan.

e) Melaksanakan pembinaan kepada guru dan tenaga lainya disekolah.

f) Menyusun laporan dan hasil pengawa


