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BAB. I 
PENDAHULUAN 

 
 

A.    Latar Belakang 

Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara 

yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai 

penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya 

dipertegas dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah sebagai 

penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang 

No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk 

sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 

berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang 

bersih (clean Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui 

media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2019 

sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan 

pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja 

Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 

2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah.    

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan 

kinerja menjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan 

dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang 

mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian 

visi organisasi. 

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam 

melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh 

anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan 

berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra 

juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta 

dapat melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan 

memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. 
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Menurut SK kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan 

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) 

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui 

berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana 

capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada 

tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring 

dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan 

komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. 

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target- target 

kinerja, kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta 

penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Oleh karena itu, substansi dari 

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari 

capaian indikator kinerja. 

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai fungsi Bidang 

Pendidikan dan Bidang kepemudaan dan olahraga, Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok menyusun Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 

dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Tahun 2016 - 2021.    `  

 

B.     Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Solok 

 

Dinas PendIdikan Pemuda dan Olahraga ( Disdikpora ) Kabupaten 

Solok merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang 

Pendidikan, dan Urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga. 

Disdikpora Kabupaten Solok dipimpin oleh Kepala Disdikpora yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati  melalui 

Sekretariat Daerah.. 

 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok 

dan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor: 7 Tahun 2018 Tentang 
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Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pendidikan,  Pemuda dan Olahraga. 

 

1.Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

OlahragaKabupaten Solok 

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Solok  terdiri dari : 

1. Kepala; 

2. Sekretariat membawahi 3 ( Tiga ) sub bagian terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan; dan 

c. Sub Bagian Keuangan 

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar membawahi 3 ( 

tiga ) seksi terdiri dari : 

a. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar; 

b. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar; 

dan 

c. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar. 

 

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

membawahi 3 ( tiga ) seksi terdiri dari : 

a.    Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama; 

d. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah 

Menengah Pertama; dan 

e. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Sekolah 

Menengah Pertama 

 

5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas membawahi 3 ( 

tiga ) seksi terdiri dari : 

a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 

b. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan 

Anak Usia Dini; dan 

c. Seksi Pendidikan Masyarakat. 

 

6. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga membawahi 3 ( tiga 

) seksi terdiri dari : 

a. Seksi Kepemudaan 

b. Seksi Olahraga Prestasi; dan 

c. Seksi Olahraga Masyarakat 
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7.    Unit Pelaksana Teknis Dinas;  dan 

8. .  Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

          2.         Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten  

            Solok 

           Sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 7 Tahun 

2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga mempunyai tugas  ”Membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas 

pembantuan  bidang pendidikan dan bidang pemuda dan 

olahraga”. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut :Perumusan kebijakan di bidang pendidikan 

dan bidang pemuda dan olahraga. 

a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan     

          bidang pemuda dan olahraga. 

b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang   

          pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga. 

c. Pelaksanaan administrasi Disdikpora; dan 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati  

          terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

I. Sekretariat 

a. Sekretariat mempunyai fungsi : 

1. Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan 

Renstra, Renja dan RKA. 

2. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, 

organisasi dan hubungan masyarakat; dan 

3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang 

meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang 

milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, 

monitoring dan pelaporan. 
 

b. Sekretariat terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
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2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; 

dan 

3. Sub Bagian Keuangan 

 

c. Uraian Tugas 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas: 

a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan 

informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan 

landasan kerja; 

b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah; 

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis 

kinerja berpedoman kepada rencana strategis; 

d. Mengusulkan pejabat pengelolaan keuangan; 

e. Menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dan 

barang milik daerah; 

f. Mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan 

kepustakaan 

g. Melaksanakan administrasi, penggandaan dan 

pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalananan 

dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan 

bahan serta keprotokoleran; 

h. Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum organisasi 

dan hubungan masayarakat; 

i. Mengelola administrasi kepegawaian, meliputi penyusunan 

daftar urut kepangkatan (DUK) dan Bazeting Pegawai, 

formasi kebutuhan pegawai, Kenaikan pangkat, kenaikan 

gaji berkala, pensiun,  cuti, kartu pegawai, kartu 

istri/kartu suami, dan kartu TASPEN, tugas belajar, izin 

belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural dan 

fungsional; 

j. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber 

daya aparatur; 

k. Menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian 

penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin 

(punishment); 

l. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 
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m. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, 

keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan 

keamanan kantor; 

n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan lingkup dan fungsinya. 

 

2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 

mempunyai tugas: 

a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan 

informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan 

landasan kerja; 

b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah; 

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis 

kinerja berpedoman kepada rencana strategis; 

d. Menyiapkan data Statistik; 

e. Menghimpun, mengkoordinasikandan meyinkronkan 

perencanaan satuan kerja; 

f. Mengumpulkan, menghimpun mengoordinasikan dan 

membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; 

g. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan; 

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

i. Menyusun laporan kinerja instansi pemerintahan dan 

menyiapkan bahan penyusunan LKPJ dan LPPD; dan 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan lingkup dan fungsinya 

 
 

3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas; 

a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan 

informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan 

landasan kerja; 

b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah; 
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c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis 

kinerja berpedoman kepada rencana strategis; 

d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan 

perbendaharaan; 

e. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli 

daerah; 

f. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan; 

g. Menyiapkan laporan keuangan; 

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan lingkup dan fungsinya 

 

II. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar 

A. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai  

fungsi  

1. Pembinaan dan penyelenggaraan Kurikulum Sekolah 

Dasar; 

2. Pembinaan dan penyelenggaraan ketenagaan Sekolah 

Dasar ; dan 

3. Pembinaan penyelenggaraan sarana dan prasarana Sekolah 

Dasar; 
 

B.  Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari : 

1. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar 

2. Seksi Tenaga Pendidik dan kependidikan;  dan 

3. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar. 
 

C. Uraian Tugas 

1. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar mempunyai tugas: 

a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan 

informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan 

landasan kerja; 

b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah; 

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran 

berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi 

seksi kurikulum SD berpedoman kepada rencana 

pembangunan Jangka menengah daerah; 
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d. Mendata, menilai dan memberikan rekomendasi 

kesesuaian buku pegangan siswa, buku pegangan guru 

dan kurikulum yang berlaku di SD; 

e. Menyusun program penyempurnaan kurikulum muatan 

lokal SD; 

f. Menyusun program dan melaksanakan monitoring 

pelaksanaan kurikulum SD; 

g. Memantau dan merekap pencapaian target kurikulum 

dan daya serap SD; 

h. Menyusun kalender Pendidikan SD; 

i. Menyusun petunjuk pelaksanaan ujian akhir SD; 

j. Menyusun program ujian semester SD; 

k. Menyusun pelayanan minimal SD; 

l. Menyusun program, melaksanakan memfasilitasi dan 

membuat laporan hari lomba pada SD yang meliputi 

guru dan siswa; 

m. Merekap dan menganalisa nilai murni ujian semester SD 

untuk kepentingan penyusunan program pelatihan guru 

SD; 

n. Menyusun program, melaksanakan dan memantau 

pelaksanaan ujian akhir SD; 

o. Merekap, menganalisis dan menyusun laporan 

penyelenggaraan nilai ujian akhir SD; 

p. Menganalisis program analisis soal semester I dan 

semester II SD; 

q. Membuat bank soal ujian semester SD; 

r. Melaksanakan akreditasi SD; 

s. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 

t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar 

mempunyai tugas; 

a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan 

informasi serta bahan lainnya yang berhubungan dengan 
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tenaga guru dan tenaga teknis SD sebagai pedoman dan 

landasan kerja; 

b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan tensga guru dan tenaga teknis SD serta 

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran 

berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi 

seksi tenaga guru dan tenaga teknis SD berpedoman 

kepada rencana  Pembangunan Jangka  menengah 

daerah; 

d. Menyusun program, melaksanakan penilaian dan 

membuat laporan hasil penilaian kinerja kepala SD; 

e. Menyiapkan guru untuk dibina dibidang usaha 

kesehatan sekolah; 

f. Membimbing guru membuat naskah ujian semester SD; 

g. Menyusun program, membuat rekapitulasi kebutuhan ( 

kelebihan /kekurangan)  Tenaga Guru dan tenaga teknis 

SD; 

h. Menyusun program dan mengusulkan mutasi/reposisi 

tenaga guru dan tenaga teknis SD; 

i. Menyusun program, melaksanakan dan membuat 

laporan  pelatihan tenaga guru dan tenaga teknis; 

j. Menyusun program, melaksanakan dan meyusun 

laporan rekrutmen/seleksi calon Kepala SD bekerjasama 

dengan unsur pengawas sekolah; 

k. Memproses melakukan pembinaan terhadap guru dan 

tenaga teknis pada jenjang SD yang melanggar ketentuan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

l. Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap 

pengelola perpustakaan dan koperasi SD; 

m. Menyusun rencana penempatan guru bantu sementara 

pada SD; 

n. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas lain; dan 

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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3. Seksi Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar 

mempunyai tugas : 

a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan 

informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan 

landasan kerja; 

b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan 

SD serta menyiapkan bahan petunjuk pemcahan 

masalah; 

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran 

berbasis kinerja berdasarkantugas pokok dan fungsi 

seksi manajemen sarana dan prasarana berpedoman 

kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda 

dan Olahraga dan rencana pembangunan jangka 

menengah daerah; 

d. Membuat rekapitulasi kelebihan dan kekurangan buku 

SD; 

e. Menyusun program kebutuhan, membuat daftar 

permintaan, mendistribusikan dan memantau 

pemakaian buku SD; 

f. Mendistribusikan buku paket, perpustakaan dan SSTB 

pada SD; 

g. Menyusun program kebutuhan 

(kelebihan/kekurangan), membuat daftar permintaan, 

mendistribusikan dan mmemantau pemakaian alat 

peraga SD:  

h. Menyusun pedoman pemberdayaan masyarakat untuk 

menyelenggarakan pendidikan melalui komite sekolah; 

i. Melaksanakan pembinaan terhadap sarana dan 

prasarana perpustakaan dan koperasi SD; 

j. Menfasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha kegiatan 

sekolah; 

k. Menyusun program penerimaan dan pengawasan; 

l. Menyusun program, melaksanakan dan menyusun 

laporan rehabilitasi gedung sekolah; 

m. Menyusun program, melaksanakan dan menyusun 

laporan pengadaan ruang kelas baru untuk SD; 
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n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan  

o. Menyusun program permintaan kendaraan dinas untuk 

keperluan dan kelancaran pelaksanaan tugas pada SD; 

p. Menyiapkan bahan untuk rekomendasi operasional 

pembukaan SD; 

q. Memberikan data kebagian tata usaha dan 

mendistribusikan buku induk dan rapor pada SD; 

r. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 
 

III. Bidang Pembinaan Pendidikan SMP terdiri dari : 

A. Bidang Pembinaan Pendidikan SMP mempunyai fungsi : 

1.  Pembinaan dan penyelenggaraan kurikulum SMP 

2.  Pembinaan dan penyelenggaraan ketenagaan SMP    

3.  Pembinaan dan Penyelenggaraan sarana dan prasarana 

SMP. 
 

B. Bidang Pembinaan Pendidikan SMP terdiri dari : 

1.  Seksi Kurikulum SMP; 

2.  Seksi  Tenaga Pendidika dan Kependidikan SMP; 

3.  Seksi Manajemen Sarana dan Prasarana SMP. 
 

C. Uraian Tugas 

1. Seksi Kurikulum SMP mempunyai tugas: 

a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan 

informasi serta bahan lainnya  yang berhubungan 

dengan kurikulum SMP sebagai pedoman dan landasan 

kerja; 

b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan urusan kurikulum SMP serta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah; 

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran 

berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi 

seksi kurikulum SMP berpedoman kepada rencana 

strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan 

Rencana Pembangunan  Jangka menengah Daerah; 
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d. Mendistribusikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan 

kurikulum Tenaga Guru dan Tenaga Teknis SMP; 

e. Mngembangkan kurikulum, metode mengajar, Tenaga 

Guru dan Tenaga Teknis SMP yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri 

( baik kurikulum nasional maupun kurikulum muatan 

lokal); 

f. Menfasilitasi pelaksanaan berbagai program dalam 

rangka pembelajaran di SMP; 

g. Menyiapkan pedoman dan petunjuk operasional 

pelaksanaan kalender pendidikan SMP; 

h. Memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan 

proses belajar mengajar di sekolah tingkat SMP; 

i. Mendistribusikan pedoman dan petunjuk tentang metode 

mengajar dan evaluasi belajar di SMP; 

j. Mengolah dan mengembangkan teknik evaluasi 

kurikulum di SMP; 

k. Menyusun  petunjuk pelaksanaan ujian akhir SMP; 

l. Merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan 

dan membuat laporan evaluasi belajar yang meliputi 

ujian semester, ujian kenaikan kelas, dan ujian akhir 

sekolah/ujian nasional di SMP; 

m. Mengawasi pendistribusian Surat Tanda Tamat 

Belajar/Ijazah SMP; 

n. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis 

operasional sekolah negeri/swasta tingkat SMP; 

o. Mendata, menilai dan  memberikan rekomendasi 

kesesuaian buku pegangan guru dan kurikulum yang 

berlaku di sekolah tingkat SMP; 

p. Menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penggunaan 

alat bantu belajar pada SMP; 

q. Mengumpulkan dan mengolah data/informasi tentang 

pelaksanaan kurikulum di SMP; 

r. Mengumpulkan dan mengolah data siswa serta mutasi 

pada sekolah tingkat SMP; 

s. Melaksanakan pengadaan dan penggandaan Naskah Soal 

Ujian Akhir Tingkat SMP; 
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t. Melaksanakan pendistribusian soal ujian akhir tingkat 

SMP; 

u. Memberi masukan kepada seksi manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan dalam hal pengadaan buku 

perpustakaan, buku induk, buku rapor dan STTB 

Tingkat SMP; 

v. Menfasilitasi akreditasi SMP;; 

w. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 

x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

 
 

2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP mempunyai 

tugas : 

a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang –  

undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan 

informasi serta bahan lainnya yang berhubungan 

dengan tenaga kependidikan sebagai pedoman dan 

landasan kerja; 

b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan urusan tenaga kependidikan serta menyiapkan 

bahan petunjuk pemecahan masalah; 

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran 

berbasis kinerja berdasarkan tugas poko dan fungsi 

seksi tenaga kependidikan dan berpedoman kepada 

rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga dan rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah; 

d.  Menyiapkan rencana pengadaan tenaga guru dan 

tenaga teknis berdasarkan rencana pembangunan 

sekolah tingkat SMP; 

e.  Menyiapkan rencana pembinaan dan pengembangan 

tenaga guru dan tenaga teknis pada sekolah tingkat 

SMP; 

f.  Menyiapkan rencana penempatan dan mutasi tenaga 

guru dan tenaga teknis pada sekolah tingkat SMP; 
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g. Menyiapkan usulan izin belajar dan tugas belajar bagi 

tenaga guru pada tingkat SMP; 

h. Mengumpulkan dan mengolah data keadaan tensaga 

guru dan tenaga teknis pada sekolah tingkat SMP; 

i.  Menyelenggarakan program pengkaderan pimpinan di 

sekolah tingkat SMP; 

j. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan calon kepala 

sekolah pada tingkat SMP; 

k. Menyelenggarakan program usulan pemberian 

penghargaan kepada tenaga guru dan tenaga teknis 

yang berprestasi pada sekolah tingkat SMP; 

l. Mengoordinasikan kegiatan Musyawarah Guru Mata 

pelajaran (MGMP) dan usyawarah Kerja Kepala Sekolah  

(MKKS). 

m.Menyiapkan     bahan   rekomendasi  operasional 

   pembukaan sekolah SMP Swasta; 

n. Menyusun rencana penempatan guru bantu sementara 

pada SMP; 

o. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap 

tenaga pengelola perpustakaan dan koperasi pada SMP; 

p. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; dan 

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya 
 

3. Seksi Manajemen Sarana dan Prasarana SMP mempunyai 

tugas : 

a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-

undangan, petunjuk teknis,  data dan informasi serta 

bahan-bahan yang berhubungan dengan manajemen 

dan sarana prasarana pendidikan sebagai pedoman dan 

landasan kerja; 

b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan urusan manajemen ,sarana dan prasarana 

pendidikan serta menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran 

berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis; 
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d. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana 

pendidikan tingkat SMP; 

e. Mengumpulkan dan mengolah data untuk pengadaan 

sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP; 

f. Meyiapkan usulan pengadaan dan pendistribusian 

buku, rapor, buku induk, STTB ke sekolah tingkat SMP  

g. Mempersiapkan usulan pengadaan dan rehabilitasi 

sarana pendidikan pada sekolah;  

h. Menyiapkan usulan pengadaan dan pendistribusian 

sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP; 

i. Menyusun dan menyebarluaskan petunjuk penggunaan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan 

pada seolah tingkat SMP; 

j. Menyiapkan bahan usulan pembangunan gedung baru 

Unit Sekolah Baru (USB) sekolah tingkat SMP; 

k. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pengadaan 

sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP; 

l. Merencanakan dan mengadakan buku pokok sesuai 

dengan kebutuhan pada sekolah tingkat SMP; 

m. Mengawasi pelaksanaan pemeliharaan, pembangunan 

dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan 

tingkat SMP; 

n. Mendistribusikan pedoman pembayaran masyarakat 

untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan di 

tingkat SMP; 

o. Menyusun usulan kebijakan dan penetapan 

penyelenggaraan penerimaan siswa baru; 

p. Melakukan pembinaan dan menyusun pedoman 

penuelenggaraan penerimaan siswa baru; 

q. Mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan 

penerimaan siswa baru 

r. Menginventarisasi penggunaan  tanah,  gedung dan 

rumah dinas pada sekolah tingkat SMP; 

s. Melakukan pembinaan terhadap sarana dan prasana 

perpustakaan dan koperasi sekolah pada tingkat SMP; 

t. Melaksanakan pengadaan buku perpustakaan pada 

tingkat SMP; 
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u. Memberikan rekomendasi operasional pendirian 

sekolah SMP swasta. 

v. Menfasilitasi kegiatan Usaha kesehatan Sekolah (UKS) 

di tingkat SMP; 

w. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan 

pertanggungjawaban  pelaksanaan tugas; dan  

x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

y. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

kurikulm, tenaga teknis kependidikan, bantuan biaya 

penyelenggaraan pendidikan SMP dan kesetaraan 

Pendidikan SMP 

z. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria 

dibidang kurikulum, tenaga teknis kependidikan, 

bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan SMP dan 

kesetaraan pendidikan Dssar;  

aa. Pelaksanaan administrasi bidang pendidikan SMP 

bb. Pelaksanaan  administrasi bidang pembinaan 

pendidikan dasar; dan 

cc. Pelaksanaan adminsitrasi bidang pembinaan 

pendidikan Dasar; 

dd. Pelaksanaan administrasi bidang pembinaan 

pendidilkan dasar; dan 

ee. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan 

 

IV. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat 

A.  Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat 

memliki fungsi: 

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang 

pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; 

2. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, 

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis 

yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan 

PAUD dan Pendidikan Masyarakat; 

3. Penyusunan kebijakan dan standar operasional dasar dan 

kesetaraan PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai 

dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan 

nasional; 
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4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum bidang Pendidikan Anak Usia Dini, 

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan 

masyarakat dan kesetaraan; 

6. Pembinaan tenaga kependidikan non formal; 

7. Pembinaan pemberian binbingan, supervisi dan konsultasi 

urusan pemerintahan bidang Pembinaan PAUD dan 

Pendidikan Masyarakat; 

8. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan di bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan 

Masyarakat; 

9. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan 

standar di bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan 

Masyarakat; dan 

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 
 

B.  Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat 

terdiri dari 

1. Seksi PAUD 

2. Seksi Tenaga Kependidikan PAUD, dan 

3. Seksi Pendidikan Masyarakat. 
 

C. Uraian Tugas 

1. Seksi PAUD 

a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan 

informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan 

landasan kerja; 

b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah; 

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran 

berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis; 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang PAUD; 

e. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan 

lembaga dan instansi lain di bidang PAUD; 

f. Merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan 

Kependidikan PAUD; 
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g. Melaksanakan proses pemberian izin pendirian serta 

pencabutan izin penyelenggaran PAUD; 

h. Melaksanakan pendataan sasaran program PAUD; 

i. Melaksanakan pembentukan dan menumbuhkan 

lembaga PAUD di tingkat nagari; 

j. Melaksanakan pengembangan dan penyebaran 

kurikulum nasional program PAUD; 

k. Mengkoordinasikan program pendidik luar sekolah 

dengan masyarakat, lembaga PAUD dan penyelenggaraan 

Pendidikan Luar Sekolah (PLS); 

l. Melaksanakan Pelatihan program PAUD kepada 

pendidik, pengasuh, pengelola dan penyelenggara 

Pendidikan Luar Sekolah (PLS); 

m. Melaksanakan fasilitas pelaksanaan lomba-lomba PAUD; 

n. Melaksanakan bimbingan teknis dan akreditasi pada 

lembaga PAUD; 

o. Melaksanakan evaluasi akhir PAUD; 

p. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan 
 

2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Anak Usia 

Dini mempunyai tugas: 

a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan 

informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan 

landasan kerja; 

b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah; 

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran 

berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis; 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang tenaga kependidikan anak 

usia dini; 

e. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan instansi 

lain di bidang tenaga kependidikan anak usia dini; 
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f. Melaksanakan penyusunan rencana pengadaan tenaga 

guru dan tenaga teknis berdasarkan rencana 

pengembangan sekolah PAUD; 

g. Melaksanakan penyusunan rencana pembinaan dan 

pengembangan tenaga guru dan tenaga teknis pada 

sekolah tingkat PAUD; 

h. Melaksanakan pengumpulan dan mengolah data 

keadaan tenaga guru dan tenaga teknis pada sekolah 

tingkat PAUD; 

i. Melaksanakan dan menyelenggarakan program 

pengkaderan pimpinan di sekolah tingkat PAUD; 

j. Melaksanakan dan menyelenggarakan program usulan 

pemberian penghargaan kepada tenaga guru dan tenaga 

teknis yang berprestasi pada sekolah tingkat PAUD; 

k. Menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan 

kualifikasi, tunjangan fungsional, tunjangan 

kesejahteraan guru Wiyata Bakti dan sertifikasi pendidik 

dan tenaga kependidikan anak usia dini; 

l. Melaksanakan dan memfasilitasi proses penelitian 

berkas sertifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan 

serta tunjangan kesejahteraan guru wiyata bakti dan 

tunjangan fungsional guru wiyata bakti dan non wiyata 

bakti; 

m. Mengoordinasikan proses penetapan angka kredit 

pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD; 

n. Menyiapakan bahan untuk rekomendasi operasional 

pembukaan PAUD; 

o. Menfasititasi dan mengordinasikan pembinaan 

pengembangan kapasitas SDM serta penilaian kinerja 

pendidik dan tenaga kependidikan PAUD; 

p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

q. Melaksanakan tugas lain yang di berikan olh atasan 

sesuai dengan lingkup dan fungsinya. 
 

3. Seksi Pendidikan Masyarakat. 

a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang- 

undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan 
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informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan 

landasan kerja; 

b. Mengiventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah; 

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran 

berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis; 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan ren cana program dan 

petunjuk teknis di bidang pendidikan masyarakat dan 

kesetaraan; 

e. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan 

lembaga dan instansi lain di bidang pendidikan 

masyarakat dan kesetaraan; 

f. Melaksanakan penyusunan kalender pembinaan 

pendidikan non formal; 

g. Menyiapkan bahan koordinasi pendataan sasaran 

program kelompok belajar Paket A, Paket B dan Paket C; 

h. Melaksanakan penyusunan kalender kegiatan kelompok 

belajar Paket A, Paket B dan Paket C; 

i. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Ujian 

Nasional (UNAS) kelompok belajar Paket A, Paket B dan 

Paket C; 

j. Melaksanakan pendataan, pembentukan kelompok 

belajar baru untuk melaksanakan program/kejar usaha; 

k. Melaksanakan identifikasi kebutuhan belajar 

masyarakat; 

l. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pengelola 

dan memberdayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM) di tingkat nagari; 

m. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana 

taman bacaan masyarakat dan menumbuhkan taman 

bacaan masyarakat (Pustaka Nagari) di tingkat nagari; 

n. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan tentang 

pengelolaan taman bacaan masyarakat; 

o. Melaksanakan bimbingan teknis dan pemberian 

perizinan/ akreditasi kursus; 

p. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, 

menyebarluaskan dan mngembangkan kurikulum 

nasional kursus; 
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q. Melaksanakan pelaksanaan ujian nasional kursus 

pendidikan luar sekolah; 

r. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap kelembagaan 

kursus pendidikan luar sekolah; 

s. Memberdayakan perempuan melalui peningkatan 

pendidikan luar sekolah; 

t. Memfasilitasi keluaran pendidikan luar sekolah dengan 

dunia usaha; 

u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

v. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan 

sesuai dengan lingkup dan fungsinya 

 

IV. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga 

A.  Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi : 

1. Penyiapan penyelenggaraan pekan olahraga 

2. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keolahragaan 

3. Pengembangan IPTEK  keolahragaan 

4. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan induk 

organsiasi olahraga ( KONI ) dan masyarakat dalam 

pembangunan olahraga. 

5. Pengaturan sistem penganugrahan, penghargaan dan 

kesejahteraan pelaku olahraga. 

6. Pelaksanaan fasilitasi standarisasi, akreditasi dan sertifikat 

keolahragaan. 

7. Pemberdayaan dan pemasyarakatan oleharaga serta 

peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. 

8. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk 

olahraga unggulan 

9. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan 

10. Pengembangan manajemen wawasan dan kreatifitas 

kemitraan dan kewirausahaan. 

11. Pengembangan IPTEK dan IMTAQ. 

12. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi pembangunan 

kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan, 

13. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda 

14. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten 

15. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan 

standar di bidang kepemudaan. 
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16. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. 

17. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat 

dalam pembangunan 

18. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan 

pemerintahan di bidang kepemudaan, 

19. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar 

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan 

20. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang 

kepemudaan, dan 

21. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya lain yang diberikan 

oleh atasan. 
 

B.  Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga terdiri dari : 

1. Seksi Kepemudaan 

2. Seksi Olahraga Prestasi, dan 

3. Seksi Olahraga Masyarakat 
 

C. Uraian Tugas 

1. Seksi Kepemudaan mempunyai tugas: 

a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan 

informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan 

landasan kerja; 

b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan 

bahan petunjuk pemecahan masalah; 

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran 

berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis; 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang pemuda; 

e. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan 

lembaga dan instansi lain di bidang pemuda; 

f. Mengembangkan sistem informasi menajemen 

kepemudaan; 

g. Menyiapkan pedoman komunikasi, informasi, edukasi 

dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda; 

h. Menyusun rancangan pola kemitraan antar pemuda 

dan masyarakat; 

i. Melaksanakan pelatihan ketrampilan bagi pemuda; 

j. Melakukan pembinaan organisasi kepemudaan;] 



 
 
 
 
 

 

23 

k. Melakukan pendidikan dan pelatihan dasar 

kepemimpinan; 

l. Melaksanakan  seleksi pasukan pengibar bendera 

pusaka (Paskibraka) tingkat daerah dan provinsi; 

m. Memfasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan; 

n. Memfasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda; 

o. Melakukan penyuluhan pencegahan penggunaan 

narkoba di kalangan generasi muda; 

p. Melaksanakan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di 

kalangan pemuda; 

q. Melakukan pembinaan pemuda pelopor; 

r. Melaksanakan pameran insvestasi hasil karya pemuda; 

s. Memfasilitasi pendidikan kepanduan/ kepramukaan; 

t. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan lingkup dan fungsinya. 

 

2. Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas: 

a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan 

informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan 

landasan kerja; 

b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan 

bahan petunjuk pemecahan masalah; 

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran 

berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis; 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang olahraga prestasi; 

e. Menyelenggarakan pekan kejuaraan olahraga; 

f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan; 

g. Mengembangkan IPTEK keolahragaan; 

h. Mengembangkan kemitraan pemerintah dengan induk 

organisasi olahraga dan masyarakat dalam 

pembangunan olahraga; 

i. Melaksanakan pengaturan sistem penganugrahan, 

penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga; 

j. Memfasilitasi pengaturan standarisasi, akreditasi dan 

sertifikat keolahragaan; 
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k. Melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan 

olahraga serta peningkatan kebugaran  jasmani 

masyarakat; 

l. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi 

olahraga termasuk olahraga unggulan; 

m. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan 

keolahragaan; 

n. Melaksanakan pelayanan adminitrasi pendanaan 

keolahrgaan; 

o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan lingkup dan fungsinya. 

 

3. Seksi Olahraga Masyarakat mempunyai tugas: 

a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan 

informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan 

landasan kerja; 

b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan 

bahan petunjuk pemecahan masalah; 

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran 

berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis; 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang olahraga masyarakat; 

e. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan instansi 

lain di bidang olahraga masyarakat; 

f. Menyelenggarakan pemberian piagam penghargaan 

kepada atlet berprestasi; 

g. Memfasilitasi pelaksanaan olahraga massal (senam 

kesegaran jasmani); 

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan lingkup dan fungsinya. 
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  4. Struktur Organisasi 
 

   Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dicantumkan bagian 

susunan organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai 

berikut :      
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Seksi 
Kurikul um 

Sekolah Dasar 

Seksi Tenaga 
Pendidik dan 
Kependidikan 
Sekolah Dasar 

Seksi 
Manajemen 
Saarana dan 

Prasarana 
Sekolah Dasar 

 

SEKRETARIAT 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DINAS 
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 5.  Sumber Daya Aparatur 

Jumlah Pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga adalah sebanyak 107 orang yang terdiri dari 66 

orang PNS (53 orang pegawai Disdikpora, 13 orang 

pengawas SMP) dan 41 orang Tenaga Harian Lepas (THL). 

Dari 66 orang PNS di Disdikpora memiliki pangkat dan 

golongan, tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 5.1  

Jumlah Pegawai Negeri sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Solok, Menurut tingkat Pendidikan per Desember 2018 
 

No. Jumlah Pegawai 
Pangkat/Golongan 

 PNS 
Non 

PNS 
Jumlah 

IV III II I 

1 
Dinas  Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga 13 28 12 0 53 41 94 

2 
Tenaga Kependidikan 

(dari PAUD s.d SMP) 0 171 222 23 416 236 652 

3 
Penilik (PAUD dan 

Dikmas) 11 17 0 0 28 0 28 

4 Pengawas TK/SD 39 0 0 0 39 0 39 

5 Pengawas SMP 13 0 0 0 13 0 13 

6 Pamong Belajar 11 9 0 0 20 0 20 

8 Guru TK 11 9 0 0 20 0 20 

9 Guru SD 1.010 482 632 0 2.124 771 2.895 

10 Guru SMP 377 151 206 0 734 365 1.099 
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BAB. II 
RENCANA STRATEGIS 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK 
 
 
  A.  Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok 

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 

(RPPNJP) 2005—2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan 

Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). 

Visi ini masih amat relevan untuk dipertahankan, dengan tetap 

mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudayaan kedalam satu 

kementerian. Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas 

secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, 

intelektual,  dan  kinestetik. Uraian berikut memberikan deskripsi 

lengkap makna insan cerdas dan kompetitif. 

Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025, 

serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan 

Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2016-2021: 

 

“TERWUJUDNYA INSAN PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG 

CERDAS, TERAMPIL, KOMPETITIF DAN BERKARAKTER DALAM 

NUANSA ADAT BASANDI SYARA, SYARA’ BASANDI KITABULLAH” 

 

Terwujudnya Insan pendidikan pemuda dan olahraga yang cerdas,  

terampil, kompetitif dan berkarakter dalam nuansa Adat Basandi Syara’, 

Syara’ Basandi Kitabullah dapat dimaknai sebagai berikut: 

1.  Insan Pendidikan 

Dalam suatu proses pembelajaran perlu adanya subjek dan objek 

pembelajaran. Begitu dalam mewujudkan visi Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga. Insan yang dimaksudkan disini adalah 

manusia/orang yang terlibat dalam proses pembelajaran 

2. Pemuda 

 Sedangkan pemuda yang dimaksudkan di sini adalah manusia/orang 

yang berusia muda dan produktif yang berusia antara 17 – 21 Tahun 

3. Cerdas 

Proses pembelajaran mengarahkan terbentuknya insan yang memiliki 

tingkat kecerdasan yang optimal yang meliputi cerdas spiritual, 

emosional, sosial, intelektual,  dan  kinestetik. Hal ini menjelaskan 

bahwa cerdas adalah sifat pikiran sebagai hasil belajar yang 
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mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, 

merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami 

gagasan, menggunakan bahasa, dan belajar.  

4. Terampil 

 Terampil dapat ditafsirkan sebagai sebuah hasil dari berfikir yang 

dikembangkan melalui kegiatan praktis, sehingga proses pendidikan 

menciptakan manusia yang cakap dalam menyelesaikan tugas; 

mampu dan cekatan. 

5. Kompetitif 

Kompetitif atau keunggulan bersaing merupakan kemampuan yang 

diperoleh melalui proses  yang berkelanjutan dalam bidang  

pendidikan pemuda dan olahraga.  

6. Berkarakter  

Berkarakter secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu sifat 

batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan 

tabiat yang dimiliki manusia. Karakter akan berdampak terhadap 

pembiasaan dan budaya kerja seseorang, sehingga akan menjadikan 

sebuah ciri yang jelas antar satu individu dengan individu yang lain, 

satu kelompok dengan kelompok lain atau satu komunitas dengan 

komunitas yang lain. 

7. ABS-SBK 

Adat Basandi Syarak--Syarak Basandi Kitabullah merupakan filosofi 

dan landasan dari sistem nilai yang menjadikan Islam sebagai sumber 

utama dalam tata dan pola perilaku serta melembaga dalam 

masyarakat Minangkabau.   

 Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, 

kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, 

terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), 

pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang 

pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia 

Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh 

layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi.  

Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada 

waktu sebelumnya. Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari 

APBN berada dibawah kontrol pemerintah daerah. Pemanfaatan dana 

pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin 
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terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah 

dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan. 

Berdasarkan visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

kabupaten Solok, maka dinyatakan dalam bentuk misi sebagai berikut: 

1. Mewujudkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan; 

2. Meningkatkan  pembinaan Organisasi kepemudaan dan  olahraga. 

 

 
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disdikpora 

 

Tujuan ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam Rencana Strategis 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok, mempunyai tujuan 

yaitu: 

1.  Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan yang terjangkau 

2.  Meningkatkan  kualitas kepemudaan yang berdaya saing 

3.  Meningkatkan olahraga pelajar yang berprestasi 
 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur 

dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan dapat dicapai 

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok, yaitu: 

1.  Meningkatnya  kualitas layanan pendidikan yang terjangkau 

2.  Meningkatnya mutu pendidikan yang berkualitas 

3. Meningkatnya kapasitas kepemudaan yang berdaya saing 

4. Meningkatnya olahraga pelajar yang berprestasi 

 

C. Strategi dan Arah Kebijakan 

 

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program 

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalahsalah satu 

rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy 

focussed-management). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan 

yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang 

selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.  

 

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadidua 

yaitu: 

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang 

menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. 



 
 
 
 
 

 

30 

2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada 

pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. 

 

Perencanaan strategik sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi 

dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ke dalam rencana kerja yang 

actionable. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. 

Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari 

implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan 

dalam bagan berikut ini: 

Gambar 6-1 

Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional 
 

Perencanaan Strategik

Perencanaan Operasional

RPJPD RPJMD

- Visi dan Misi
- Sasaran Pokok
- Arah Kebijakan

- Visi dan Misi
- Tujuan dan Sasaran
- Strategi dan Arah kebijakan

- Program Pembangunan Daerah

- Program Prioritas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- Program Prioritas

20 Tahun 5 Tahun

 

Disamping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah 

kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang 

dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu 

selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi 

agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan 

komprehensif tentang bagaimana Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Solok melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, 

tujuan dan sasaran serta target kinerja Renstra dengan efektif dan efisien 

selama 5 (lima) tahun ke depan. 

Berkenaan dengan visi,misi, tujuan dan sasaran yang telah 

dipaparkan sebelumnya, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan 

yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir. Tabel 

3.1., 3.2 
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Tabel 3.1 

Strategi dan arah kebijakan misi 
MISI 1 : Mewujudkan profesionalitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

 

NO SASARAN STRATEGI ARAH 

KEBIJAKAN 

PROGRAM 

1 2 3 4 5 

Tujuan 1 : Meningkatkan pendidikan yang terjangkau dan bermutu 

1 Meningkatnya 

Kualitas layanan 
pendidikan yang 

terjangkau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatnya 
mutu 

pendidikan  yang 
berkualitas 

Menyelengga
rakan 

pelatihan 
kompetensi 
tenaga 

pendidk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyelengga

rakan  
Sekolah 
Umum 

Berbasis 
Pesantren 

dan 
menyelengga
rakan Ujian 

Sekolah dan 
Nasional 

Melaksanakan 
program 

peningkatan 
kompetensi 
tenaga pendidik  

dan tenaga 
kependidikan 
untuk PAUD dan 

DIKMAS sert 
DIKDAS 

 

 

 

 

 

 

 

Melaksanakan 
Program Wajb 

Belajar 
Pendidikan 
Dasar 9 Tahun 

dan Program 
Manejemen 

Pelayanan 
Pendidikan 

Program 
Pendidikan 

Anak Usia Dini 
dan Pendidikan 
Masyarakat 

Program 

Pendidikan 

Dasar. 

Program 

pelayanan 
manajemen 
pendidikan 

Program 
Pendidikan 
Non Formal 

 

 

Program Wajb 
Belajar 

Pendidikan 
Dasar 9 Tahun 
dan Program 

Manejemen 
Pelayanan 

Pendidikan 

 

Tabel 3.2 

Strategi dan arah kebijakan misi 
MISI 2 : Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga 

 

NO SASARAN STRATEGI ARAH 
KEBIJAKAN 

PROGRAM 

1 2 3 4 5 

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas kepemudaan yang berdaya saing 

1 Meningkatnya 
kapasitas 
kepemudaan 

yang berdaya 
saing 

 

 

 

 

 

Peningkatan 
pembinaan 
organisasi 

kepemudaan 
dan kompetisi 
olahraga 

 

 

 

 

Melaksanakan 
program 
peningkatan 

pembinaan 

 

 

 

 

 

 

Program 
pengembangan 
dan keserasian 

kebijakan 
pemuda 

 

Program 
peningkatan 
peran serta 

pemuda 
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Meningkatnya 

pembinaan 
tenaga 
keolahragaan 

 

 

Melaksanakan 

program 
peningkatan 
pembinaan 

tenaga 
keolahragaan 

 

 

Program 

peningkatan 
peran serta 
pemuda 

Program 
peningkatan 
upaya 

penumbuhan 
kewirausahaan 
dan kecakapan 

hidup pemuda 

Program 
pengembangan 

kebijakan dan 
manajemen 

olahraga 

Program 
pembinaan dan 

pemasyarakatan 
olahraga 

 

Program 
peningkatan 
sarana dan 

ptrasarana 
olahraga 

Tujuan 3 : Meningkatkan olahraga pelajar yang berprestasi 

1 Meningkatnya 
olahraga pelajar 
yang berprestasi 

Mencari bibit 
olahragawan 

Melaksanakan 
berbagai 
kompetisi 

olahraga 

 

Program 
Pembinaan dan 
Pemasyarakata

n olahraga 
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BAB. III 
KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN 

 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan reformasi Birokrtasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang 

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam Tahun 2018, Indikator Kinerja dan 

Rencana Tingkat Capaian (target). 

 

A.   Sasaran Strategis 

Sasaran  Strategis yang dimaksud pada rencana kinerja tahunan 

yaitu sasaran untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga periode Tahun 2016 – 2021 yang dimuat dalam dokumen Rencana 

Strategis (Renstra) yaitu : 

1.  Meningkatnya  kualitas layanan pendidikan yang terjangkau 

2.  Meningkatnya mutu pendidikan yang berkualitas 

3. Meningkatnya kapasitas kepemudaan yang berdaya saing 

4. Meningkatnya olahraga pelajar yang berprestasi 

 

B.   Indikator Kinerja Utama 

Indikator kinerja yang dimaksud dalam dokumen rencana kinerja 

tahunan ini adalah ukuran kuantitatif/ kualitatif yang menggambarkan tingkat  

pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator 

kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara 

kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menemukan apakah tujuan sudah 

tercapai. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Solok adalah sebagai berikut: 

 

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
KABUPATEN SOLOK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN 

RPJMD TAHUN 2016-2021 
 

No 
Indikator 
Sasaran 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
awal 

periode 
RPJMD 
Tahun 0 

Target Capaian setiap tahun Kondisi 
kinerja 
pada 
akhir 

periode 
RPJMD 

2016 2017 2018 2019 2020  

1 Angka 
Partisipasi Kasar 
( APK) PAUD 

75,22 76,80 78,50 78,71 79,71 81,71  86,71 
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2 Angka 
Partisipasi Kasar 
( APK) SD/MI 

110,95 111,80 112,60 114,65 114,93 115,22  115,22 

3 Angka 
Partisipasi Kasar 
(APK) SMP/MTs 

93,25 84,00 85,50 86,64 87,75 88,89  90,00 

4 Angka 
Partisipasi Murni 
( APM) SD/MI 

94,31 94,99 95,41 96,09 96,77 97,45  98,13 

5 Angka 
Partisipasi Murni 
(APM) SMP/MTs 

62,13 63,91 65,69 71,54 85,22 87,00  88,78 

 Persentase 
Angka 
Partisipasi 
Sekolah 

101,00 101,31 103,33 105,40 107,50 109,65  111,85 

5 Persentase 
Sekolah Umum 
Berbasis 
Pesantren 

- - 26,56 28,56 30,56 32,56  34,56 

6 Nilai rata-rata 
Hasil Ujian 
Sekolah 

Berbasis 
Nasional 

Tingkat SD 

- 70,58 71,75 72,56 73,40 74,05  74,60 

7 Nilai rata-rata 

Hasil Ujian 
Nasional 
Tingkat SMP 

- 49,90 48,60 49,77 51,26 53,87  55,61 

8 Persentase 
peserta pelatihan 
pemuda 
entrepreneur 

- 
50,00 

 
52,00 54,00 56,00 58,00  60,00 

9 Peringkat 
olahraga pelajar 

- 
7 7 5 5 4  3 

 

 

C. Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun  2019 

Program terpilih dari Rencana  Strategis Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok periode 2016-2021, yang akan 

dilaksanakan pada tahun 2018  terdiri dari  12 Program  37 Kegiatan 

(termasuk Program  BOS) yaitu: 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

5. Program Pendidikan Anak Usia Dini 

6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun 
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7. Program Pendidikan Non Formal 

8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan 

9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

10. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

11. Peningkatan Peran serta Kepemudaan. 

12. Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga 

 

Adapun Penjabaran dari Indikator Kinerja Utama Program - program 

terpilih Tahun 2019 dijabarkan melalui kegiatan yang diarahkan pada 

pencapaian visi dan misi rencana stategis Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Solok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel berikut  
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PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2019 

 
 

SASARAN 
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 

NO 
PROGRAM/ KEGIATAN JUMLAH (Rp) 

Meningkatnya kualitas 
layanan aparatur 

Persentase pemenuhan layanan 
administrasi perkantoran 

100% 1 Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

 

  100 %  1.    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 88.800.000 

  100 %  2.    Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber 
daya Air & Listrik 

47.180.000 

  100 %  3.    Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 

6.500.000 

  100 %  4.    Penyediaan ATK  164.350.000 

  100 %  5.    Penyediaan Barang Cetakan dan     
Penggandaan 

35.000.000 

  100 %  6.    Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 

5.000.000 

  100 %  7.   Penyediaan Makanan dan Minuman 58.000.000 

  100 %  8.  Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
Keluar Daerah 

80.000.000 

  100 %  9.  Rapat-rapat Pembinaan dan Koordinasi 
Dalam Daerah 

83.505.228 

 Persentase sarana dan prasarana 
aparatur dalam kondisi baik 

100 % 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 
DAN PRASARANA  APARATUR 

 

  100 %  10.  Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung 
Kantor 

96.200.000 

  100 %  11.  Pemeliharaan Rutin/ Berkala 
Kendaraan Dinas/operasional 

108.800.000 

  100 %  12.  Pemeliharaan Rutin/ Berkala 15.000.000 
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Peralatan dan Perlengkapan kantor 

Meningkatnya nilai 
akuntabilitas kinerja 

Persentase peningkatan kualitas 
SDM aparatur perencana 

 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 
SUMBER DAYA APARATUR 

 

  100%  13.  Peningkatan Sumber Daya Aparatur 25.000.000 

 Persentase pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan yang 
disampaikan tepat waktu 
 

100 % 4 PROGRAM PENINGKATAN 
PENGEMBANGAN SISTEM 
PELAPORAN CAPAIAN KNERJA DAN 
KEUANGAN 

 

  100 %  14. Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

162.600.000 

Meningkatnya kualitas 
layanan pendidikan 
yang terjangkau 

Persentase Angka Partisipasi 
Kasar (APK) PAUD 

100% 5 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA 
DINI 

 

  Tendik PAUD 500 org 
TFM  14 orang 
Lembaga 11 buah 

 15. Penyelenggaraan Pendidikan      
        Anak Usia Dini 

2.503.757.000 

 Persentase Angka Partisipasi 
Kasar (APK) SD/MI 

100% 6 PROGRAM WAJIB BELAJAR 
PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN 

 

 Persentase Angka Partisipasi 
Kasar (APK) SMP/MTs 

36 SD, 1 Mis, 12 SMP  16.  Pembangunan Gedung Sekolah   9.224.079.328 

 Persentase Angka Partisipasi 
Murni (APM) SD/MI 

38 SD, 13 SMP, 2 MTs  17.  Pengadaan alat praktek dan  
       Peraga Siswa  

2.497.590.000 

 Persentase Angka Partisipasi 
Murni (APM) SMP/MTs 

40 SD, 8 SMP  18.  Pengadaan Mebeleur Siswa 601.100.000 

  11 SD, 8 SMP  19.  Rehabilitasi sedang/berat     
       Bangunan sekolah 

8.516.258.273 

  153 Guru Non PNS SD  
47  guru Non PNS SMP 

 20.  Penyediaan dana pengembangan  
       sekolah untuk SD/MI/SDLB dan  
       SMP/MTs 

1.206.750.000 
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    21. Pelatihan Kompetensi Tenaga 
Pendidik 

135.000.000 

Meningkatnya mutu 
pendidikan yang 
berkualitas 

Nilai rata-rata Hasil Ujian Sekolah 
Berbasis Nasional Tingkat SD 
Nilai rata-rata Hasil Ujian Nasional 
Tingkat SMP 

347 SD, 6 MI, 66 SMP, 
24 Mts 

 22.  Penyelenggaraan UAN/UAS 1.141.926.600 

  337 SD, 65 SMP dan 14 
UPT 

 23.  Penyelenggaraan Pendidikan  
       Dasar ( Biaya Operasional )    
       Sekolah dan UPT 

1.237.820.000 

    24.  Pembinaan Sekolah Sehat 10.000.000 

 Persentase Angka Partisipasi 
Sekolah (APS) 

 7 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL  

  1 tahun  25.  Penyelenggaraan SKB   
        ( biaya operasional ) 

643.309.000 

   8 PROGRAM PENINGKATAN MUTU 
PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN 

 

  100%  26.  Penyelenggaraan Penilaian Kredit  
       Point Guru ( pendidik ) 

30.000.000 

  100%  27.  Tim pengembang Kurikulum  
        ( TPK ) 

20.000.000 

  SD 340 buah 
SMP 66 buah 
UPT 14 buah 

 28.  Pengelolaan dan Manajemen  
       Data Pokok Pendidikan 

60.000.00-0 

   9 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN 
PENDIDIKAN 

 

  347 SD, SMP 69 
 

 29.  Pembinaan Dewan Pendidikan 35.000.000 

Meningkatnya mutu 
pendidikan yang 
berkualitas 

Persentase Sekolah Umum 
Berbasis Pesantren 

14 SMP  30.  Peningkatan Kualitas lembaga 
       Pendidikan 

5.232.000.000 

    31.  Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja 33.000.000 
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bidang pendidikan 

  1 tahun  32.  Peringatan hari-hari tertentu 64.220.000 

   
 

10 PROGRAM  BANTUAN OPERASIONAL 
SEKOLAH 

 

  1 Tahun  33. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  

Meningkatnya 
kapasitas 
kepemudaan yang 
berdaya saing 

Persentase peserta pelatihan 
pemuda entrepreneur 

100% 11 PROGRAM PENINGKATAN PERAN 
SERTA KEPEMUDAAN 

 

  15 Nagari  34. Pembinaan Organisasi 
 Kepemudaan  

20.000.000 

  1 kali kegiatan Paskibra  35. Pendidikan, dan Pelatihan Dasar  
Kepemimpinan 

559.900.000 

Meningkatnya 
olahraga pelajar yang 
berprestasi 

Peringkat olahraga pelajar  12 PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PEMASYARAKATAN OLAHRAGA  

 

  100%  36. Pelaksanaan identifikasi bakat dan  
      potensi pelajar dalam olahraga 

228.800.000 

    37. Permassalan  olahraga bagi pelajar, 
mahasiswa dan masyarakat 

103.596.000 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

40 

BAB. IV 
PENUTUP 

 

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari 

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok. Maksud 

disusunnya Rencana Kerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan 

dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Rencana 

Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memuat sasaran, indikator 

kinerja dan target capaian Tahun 2019. 

Kegiatan yang dikelola Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok juga 

memerlukan proses, waktu, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh 

komponen di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang           pada 

dasarnya  setiap kondisi ada kendala yang bisa saja terjadi pada input, proses dan 

output. 

Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan juga ditentukan oleh aparatur dalam 

memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja 

Tahunan ini, semoga kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dan diwujudkan 

sesuai target.  

 

                  KEPALA  DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA                                                      
KABUPATEN  SOLOK, 

 

 

                                                   ZULKISAR, S.Pd.MM                                                                                                                        
NIP. 19620816 198501 1 001 
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