SALINAN

WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,
Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Padang Panjang tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47
Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 33 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan
Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9
Seri D.1).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang
Panjang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota
Padang Panjang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga Kota Padang Panjang.
7. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang.
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Pemuda dan Olah Raga.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah
unsur pelaksana Operasional Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga di lapangan.
12. Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah di Lingkungan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
13. Penilik adalah Penilik di Lingkungan Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
Raga.
15. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD
adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
16. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah
Taman Kanak-Kanak di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga Kota Padang Panjang.
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah
Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kota Padang Panjang.
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP
adalah Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD
adalah Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang.
20. Susunan Organisasi adalah Susunan Organisasi Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang.
21. Kedudukan adalah Kedudukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga Kota Padang Panjang.
22. Tugas dan Fungsi adalah Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang.
23. Tata Kerja adalah Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga Kota Padang Panjang.
BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
bidang pendidikan, bidang pemuda dan olah raga dan bidang
kebudayaan.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; dan
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c.

d.

e.

f.

g.
h.

3. Sub Bagian Perencanaan, Monev, Pengelolaan Data, dan
TIK .
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Kurikulum dan Kelembagaan;
2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
3. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Bidang Kebudayaan, Pembinaan PAUD dan Pendidikan
Masyarakat, terdiri dari :
1. Seksi Kebudayaan;
2. Seksi Pembinaan PAUD; dan
3. Seksi Pendidikan Masyarakat
Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Rekreasi;
2. Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan; dan
3. Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan.
Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
1. Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD;
2. Seksi Sarana dan Prasarana SMP; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda, Olahraga dan
Kebudayaan.
UPTD; dan
Kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan,
pemuda dan olah raga, bidang kebudayaan dan tugas
pembantuan yang diberikan.
(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di
bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan,
pemuda, olah raga dan kebudayaan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di
bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan;
d. koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan penyusunan
perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan dinas;
e. pelaksanaan administrasi dinas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah :
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan
rencana kerja tahunan Dinas dengan berpedoman kepada
Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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pemuda dan olah raga serta kebudayaan dengan Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan
dengan dinas terkait pada tingkat provinsi berdasarkan
Renstra untuk pencapaian sasaran kerja dinas;
c. membina pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan,
pemuda dan olah raga serta kebudayaan sesuai dengan
rencana kerja dinas agar pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan perencanaan;
d. mengarahkan pelaksanaan kebijakan teknis dinas bidang
pendidikan, pemuda dan olah raga serta kebudayaan sesuai
dengan rencana kerja dinas agar pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan perencanaan;
e. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengendalikan
penyelenggaraan program operasional bidang pendidikan,
pemuda dan olah raga serta kebudayaan berdasarkan
ketentuan berlaku;
f. mengendalikan dan membina pegawai di lingkungan dinas
agar dapat bekerja sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
berlaku;
g. mengkoordinasikan, fasilitasi dan kerjasama dengan mitra
kerja untuk peningkatan dibidang pendidikan, pemuda dan
olah raga serta kebudayaan;
h. menghadiri rapat koordinasi di lingkungan Pemerintahan
Kota Padang Panjang untuk menyampaikan dan menerima
informasi serta data dalam rangka efektivitas pelaksanaan
tugas;
i. mengevaluasi kebijakan teknis dinas bidang pendidikan,
pemuda dan olah raga serta kebudayaan berdasarkan
rencana kerja dinas sebagai bahan perbaikan kerja dan
penetapan kebijakan teknis tahun berikutnya;
j. menetapkan
dan mengawasi pelaksanaan standar
pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah,
standar operasional prosedur serta fasilitasi pengukuran
indeks kepuasan masyarakat secara periodik untuk
memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian
kegiatan;
k. melaporkan
hasil
pelaksanaan
kegiatan
sebagai
pertanggunjawaban pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5
(1) Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta
koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian
penyusunan
kebijakan,
rencana,
program, kegiatan dan anggaran semua bidang di
lingkungan dinas serta tugas pembantuan di bidang
pendidikan, bidang pemuda dan olahraga serta bidang
kebudayaan;
b. pengelolaan Data dan Informasi di semua bidang di
lingkungan dinas;

-6c. penatausahaan keuangan dan perlengkapan di lingkungan
dinas;
d. pembinaan
dan
pemberian
layanan
administrasi
pemerintahan yang meliputi urusan ketatausahaan, SDM
Aparatur,
keuangan,
kerumahtanggaan,
arsip
dan
dokumentasi di lingkungan dinas;
e. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana
serta kehumasan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
(4) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :
a. mengkoordinasikan dan mengolah bahan perumusan dan
penyusunan kebijakan teknis lingkup dinas;
b. merencanakan operasional sekretariat berdasarkan rencana
strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
sekretariat;
c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan membina
penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
d. menyelenggarakan
kegiatan
pemberian
dukungan
administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan,
hubungan masyarakat dan pengembangan informasi untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pendayagunaan
kepegawaian baik untuk pemberian penghargaan maupun
hukuman sesuai ketentuan berlaku dan kebijakan daerah
dalam pembinaan disiplin pegawai;
f. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengawasi
pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah, baik
barang bergerak, tidak bergerak dan barang pakai habis
berdasarkan perkembangan dan mutasi barang agar
pengelolaan barang terlaksana sesuai ketentuan berlaku;
g. membagi tugas kepada sub bagian di lingkungan
sekretariat sesuai dengan kompetensi dan jabatan;
h. memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan semua sub bagian
sesuai dengan rencana kerja sekretariat agar pencapaian
sasaran program sesuai dengan perencanaan;
i. menyelia pelaksanaan kegiatan semua sub bagian di
lingkungan sekretariat sesuai dengan rencana kerja
sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
perencanaan;
j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan semua sub bagian
berdasarkan rencana kerja sekretariat sebagai bahan
perbaikan kerja dan penetapan kebijakan teknis tahun
berikutnya;
k. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan
sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional
prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian
pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan
kepada masyarakat;
l. membuat laporan kegiatan di lingkungan sekretariat
dengan rencana kerja sekretariat sebagai bahan Laporan
Kinerja Dinas; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
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(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
melaksanakan kebijakan umum dan kepegawaian.

tugas

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat
(1), sub bagian umum dan kepegawaian memiliki fungsi:
a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
b. pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. penyiapan
koordinasi
dan
penyusunan
peraturan
perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum serta
urusan dokumentasi dan informasi hukum;
d. penyusunan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan;
e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan barang milik
daerah; dan
f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3)

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan
koordinasi yang berhubungan dengan administrasi umum,
kepegawaian dan penatausahaan barang milik daerah;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis
Dinas;
c. melaksanakan administrasi persuratan, alat tulis kantor,
perlengkapan kantor, kebersihan dan keamanan
di
lingkungan dinas;
d. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan
pengadaan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik
daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan
Dinas;.
e. melaksanakan urusan penatausahaan dan administrasi
kepegawaian berupa penyusunan DUK, Bezzeting, Kenaikan
Pangkat, Gaji Berkala, izin belajar dan Diklat profesi,
penghargaan, Cuti dan Pensiun PNS, serta usulan KARPEG,
KARIS, KARSU dan TASPEN sesuai ketentuan berlaku;
f. melaksanakan
tugas
kerumahtanggaan
meliputi
pemeliharaan
kebersihan,
ketertiban,
keindahan,
kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan
kantor serta penyiapan konsumsi tamu dan rapat dinas;
g. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi laporan
kehadiran, sararan kerja pegawai, penerapan sanksi
pelanggaran disiplin, pemberian penghargaan
dan
penghitungan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan
berlaku dan kebijakan daerah dalam pembinaan disiplin
pegawai;
h. menyiapkan dan memfasilitasi perancangan produk hukum
daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta
kebudayaan;
i. membagi tugas kepada fungsional umum sesuai dengan
kompetensi dan jabatan untuk bahan penyusunan Sasaran
Kerja Pegawai;
j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan
standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
k. melaporkan
hasil
pelaksanaan
kegiatan
sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
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melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
Pasal 7

(1) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas
menyelenggarakan kebijakan keuangan dan pelaporan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan memiliki fungsi :
a. penatausahaan keuangan;
b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Sub Bagian Keungan dan Pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. merencanakan kegiatan
Sub Bagian Keuangan dan
pelaporan berdasarkan renstra dinas sesuai dengan
pedoman pelaksanaan kegiatan sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan
dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
c. menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan
berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang telah ditetapkan;
d. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran dari
PPTK kegiatan, untuk bahan penetapan Surat Perintah
Membayar dan persyaratan pengajuan penerbitan SP2D;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja,
penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, meneliti laporan
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara, pembukuan
keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;
f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan
pembukuan realisasi anggaran serta membuat laporan
pertangungjawaban;
g. menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam
rangka pemeriksaan keuangan;
h. mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan
dengan semua bidang di lingkungan dinas;
i. mengevaluasi
hasil
kegiatan
pemberian
dukungan
administrasi keuangan dan pelaporan, verifikasi dokumen
pelaksana anggaran dan perlengkapan dan barang milik
daerah di lingkungan dinas berdasarkan perencanaan
kegiatan sebagai bahan perbaikan kerja dan penetapan
perencanaan kegiatan berikutnya;
j. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan
sistem pengendalian intern terhadap kegiatan utama pada
Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan
standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
l. melaporkan
hasil
pelaksanaan
kegiatan
sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
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(1) Sub Bagian Perencanaan, Monev, Pengelolaan Data, dan TIK
mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan program
perencanaan, monitoring evaluasi, pengelolaan data dan TIK.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Perencanaan, Monev, Pengelolaan Data dan TIK
memiliki fungsi :
a. penyusunan bahan koordinasi dan rencana program dan
anggaran;
b. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
d. penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar
lembaga; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Monev, Pengelolaan
Data, dan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan
koordinasi yang berhubungan dengan penatausahaan
keuangan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian
Perencanaan,
Monev,
Pengelolaan
Data
dan
TIK
berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
c. mengkoordinasikan
menyiapkan
bahan
penyusunan
rencana dan program dengan semua bidang di lingkungan
dinas;
d. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan
informasi serta penyiapan bahan kebijakan di lingkungan
dinas;
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
di lingkungan dinas;
f. mengevaluasi hasil kegiatan koordinasi dan rencana
program, anggaran, evaluasi dan penilaian kinerja,
koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga di
lingkungan dinas berdasarkan perencanaan kegiatan
sebagai bahan perbaikan kerja dan penetapan perencanaan
kegiatan berikutnya;
g. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan
sistem pengendalian intern terhadap kegiatan utama pada
subbag perencanaan, monev, pengelolaan data dan TIK ;
h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan
standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
i. melaporkan
hasil
pelaksanaan
kegiatan
sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
Pasal 9
(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan kurikulum dan
kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter dan
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dan sekolah menengah pertama.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai
fungsi :
a. pembinaan kurikulum pendidikan dasar;
b. pembinaan dan pengembangan karakter peserta didik;
c. pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah :
a. mengkoordinasikan dan mengolah bahan perumusan dan
penyusunan kebijakan teknis lingkup dinas;
b. merencanakan operasional bidang pembinaan pendidikan
dasar berdasarkan renstra dinas sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan bidang;
c. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan
pendidikan dasar;
d. mengkoordinasikan
penyusunan
dan
pengembangan
kurikulum dan kelembagaan sesuai ketentuan untuk
mendukung kegiatan belajar mengajar pendidikan dasar;
e. menyusun konsep dan melaksanakan pembinaan dalam
pembangunan pendidikan berkarakter bagi peserta didik
pada pendidikan dasar;
f. menyelenggarakan
pembinaan
untuk
pengembangan
pendidik dan tenaga kependidikan agar menjadi tenaga
yang profesional;
g. mengkoordinasikan
perencanaan,
pengadaaan,
pemanfaatan
dan
pemeliharaan
sarana
prasarana
pendidikan dasar untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar;
h. mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan kurikulum dan
penilaian, kelembagaan, serta peserta didik, pembangunan
karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama,
dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama berdasarkan rencana
kerja bidang pendidikan dasar sebagai bahan perbaikan
kerja dan penetapan rencana kerja tahun berikutnya;
i. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan
sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional
prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian
pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan
kepada masyarakat;
j. membuat
laporan
pelaksanaan
kegiatan
sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
Pasal 10
(1) Seksi Pembinaan Kurikulum dan Kelembagaan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian dan
kelembagaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
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(1), Seksi Pembinaan Kurikulum dan Kelembagaan mempunyai
fungsi :
a. pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
b. pembinaan kelembagaan pengelola pendidikan dasar;
c. penilaian penerapan kurikulum; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Seksi Pembinaan Kurikulum dan kelembagaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan
koordinasi
yang
berhubungan
dengan
pembinaan
kurikulum;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan
Kurikulum dan Kelembagaan berpedoman kepada rencana
strategis Dinas;
c. menyiapkan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan
kriteria penilaian SD dan SMP;
d. memproses rekomendasi penerbitan izin pendirian,
penataan dan penutupan SD dan SMP;
e. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian kelembagaan;
f. melaksanakan program kegiatan adiwiyata, UKS dan Ekstra
kurikuler SD dan SMP;
g. mengevaluasi hasil kegiatan pembinaan kurikulum dan
kelembagaan pendidikan dasar berdasarkan perencanaan
kegiatan sebagai bahan perbaikan kerja dan penetapan
perencanaan kegiatan berikutnya;
h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan
standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
i. melaporkan hasil kegiatan sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
Pasal 11
(1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan
pelaksanaan
kebijakan
minat,
bakat,
prestasi
dan
pembangunan karakter peserta didik SD dan SMP.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
mempunyai fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan;
b. penyusunan bahan pembangunan karakter peserta didik;
c. pembinaan pembangunan karakter sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama;
d. pembinaan minat, bakat, prestasi peserta didik; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
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koordinasi yang berhubungan dengan peserta didik dan
pembangunan karakter;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter berpedoman kepada rencana
strategis Dinas;
c. mengelola kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru setiap
tahun ajaran baru;
d. menyiapkan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan
pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama;
e. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan
minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta
didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan
satuan pendidikan;
f. mengelola kegiatan yang bersumber dari APBN seperti
Bantuan Operasional Sekolah;
g. mengevaluasi hasil kegiatan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan minat, bakat, prestasi dan pembangunan
karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama,
pembinaan
minat,
bakat,
prestasi
dan
pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama
berdasarkan perencanaan
kegiatan sebagai bahan perbaikan kerja dan penetapan
perencanaan kegiatan berikutnya;
h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan
standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
i. melaporkan
hasil
pelaksanaan
kegiatan
sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
Pasal 12
(1) Seksi
Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan
bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik
dan tenaga kependidikan SD dan SMP.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
mempunyai fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan;
b. pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan;
c. penyusunan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan;
d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan SD dan SMP; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Seksi
Pembinaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan sebaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan
koordinasi yang berhubungan dengan pembinaan pendidik
dan tenaga kependidikan;
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berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi pembinaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan berpedoman kepada
rencana strategis Dinas;
c. melaksanakan koordinasi kebijakan pembinaan pendidik
dan tenaga kependidikan dengan satuan pendidikan;
d. melaksanakan program pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan SD dan SMP meliputi program pembinaan
disiplin dan peningkatan kesejahteraan;
e. merencanakan kebutuhan, pengembangan, rekomendasi
pemindahan, pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama;
f. memproses rekomendasi pengusulan angka kredit,
Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, izin belajar, penghargaan,
hukuman disiplin, Cuti dan Pensiun pendidik dan tenaga
kependidikan;
g. mengelola dan memantau seluruh kegiatan disekolah yang
dibiayai APBN maupun daerah seperti sertifikasi guru dan
tunjangan tambahan penghasilan guru;
h. melaksanakan
pembinaan
dan
pengembangan
perpustakaan dan koperasi SD dan SMP;
i. mengevaluasi hasil kegiatan pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama,
berdasarkan perencanaan kegiatan sebagai
bahan perbaikan kerja dan penetapan perencanaan
kegiatan berikutnya;
j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan
standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;;
k. melaporkan
hasil
pelaksanaan
kegiatan
sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
Bidang Kebudayaan, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat
Pasal 13
(1) Bidang Kebudayaan, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan di bidang kebudayaan, pendidikan anak usia dini
dan pendidikan masyarakat.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Kebudayaan, Pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. penyusunan perumusan kebijakan di bidang Kebudayaan,
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan, Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
c. pengembangan kurikulum nasional di bidang Kebudayaan,
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
d. Pemprosesan izin pendirian dan penutupan PAUD dan
Pendidikan Masyarakat; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
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Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah :
a. mengkoordinasikan dan mengolah bahan perumusan dan
penyusunan kebijakan teknis lingkup dinas;
b. merencanakan operasional bidang kebudayaan, pembinaan
pendidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat berdasarkan renstra dinas sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan bidang;
c. menyelenggarakan program pengembangan kebudayaan
meliputi
pelaksanaan
pembinaan,
pelatihan
dan
menumbuhkan sanggar seni, serta mengembangkan dan
melestarikan seni budaya, bahasa dan sastra daerah di
sekolah dan masyarakat;
d. menyelenggarakan kegiatan pembinaan kelembagaan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e. menyelenggarakan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan di bidang pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat untuk mewujudkan tenaga
profesional di bidangnya;
f. mengevaluasi
pelaksanaan
kegiatan
kebudayaan,
pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat berdasarkan rencana kerja bidang kebudayaan,
pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat sebagai bahan perbaikan kerja dan penetapan
rencana kerja tahun berikutnya;
g. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan
sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional
prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian
pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan
kepada masyarakat;
h. membuat laporan pelaksanaan
kegiatan kebudayaan,
pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat sesuai dengan rencana kerja bidang sebagai
bahan laporan kinerja dinas; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
Pasal 14
(1) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Kebudayaan memiliki fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang kebudayaan;
b. penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi kebudayaan;
c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang
kebudayaan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Seksi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan
koordinasi yang berhubungan dengan kebudayaan;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Kebudayaan
berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
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pelestarian kebudayaan daerah;
d. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan terhadap
sekolah, sanggar, organisasi dan pelaku seni dan budaya
untuk pengembangan dan pelestarian kesenian daerah;
e. melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra melalui
berbagai media kegiatan;
f. mengelola dalam arti memantau dan mengevaluasi serta
melaporkan kegiatan seni dan budaya;
g. mengevaluasi hasil kegiatan perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, pembinaan
dan fasilitasi kebudayaan dan pemantauan dan evaluasi di
bidang kebudayaan berdasarkan perencanaan kegiatan
sebagai bahan perbaikan kerja dan penetapan perencanaan
kegiatan berikutnya;
h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan
standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
i. membuat
laporan
pelaksanaan
kegiatan
sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
Pasal 15
(1) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pendidikan Anak Usia Dini memiliki fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan pendidikan anak usia dini;
b. penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini;
c. penyusunan
pengembangan
kurikulum
nasional
pendidikan anak usia dini;
d. penjaminan mutu dan fasilitasi pendidikan keluarga; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan
koordinasi yang berhubungan dengan pendidikan anak usia
dini;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini berpedoman kepada rencana
strategis Dinas;
c. mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan anak usia dini;
d. mengembangkan dan memfasilitasi pembentukan dan
penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini di
masyarakat;
e. menjalin kerjasama dan kemitraan dengan organisasi
profesi dalam kegiatan yang berorientasi pendidikan anak
usia dini dalam rangka peningkatan profesionalisme
pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak
usia dini;
f. mengawasi pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana
pendidikan anak usia dini;
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masyarakat;
h. memberikan rekomendasi penerbitan izin pendidikan anak
usia dini;
i. mengelola dalam arti merencanakan dan memantau
seluruh kegiatan pendidikan anak usia dini yang dibiayai
APBN maupun daerah
j. mengelola dalam arti merencanakan dan memantau
seluruh kegiatan pendidikan anak usia dini yang dibiayai
APBN maupun daerah seperti bantuan operasional
pendidikan anak usia dini;
k. memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan keluarga;
l. mengevaluasi hasil kegiatan pembinaan pendidikan anak
usia dini berdasarkan perencanaan kegiatan sebagai bahan
perbaikan kerja dan penetapan perencanaan kegiatan
berikutnya;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan
standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
n. melaporkan hasil kegiatan pembinaan pendidikan anak
usia dini; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
Pasal 16
(1) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan Pendidikan Kemasyarakatan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pendidikan Masyarakat memiliki fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan pendidikan masyarakat;
b. pemberian rekomendasi penerbitan izin pendirian;
c. pembinaan dan pengembangan kelembagaan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya
(3) Uraian tugas Seksi Pendidikan Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan
koordinasi
yang
berhubungan
dengan
pendidikan
masyarakat;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pendidikan Masyarakat
berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
c. melaksanakan program nasional pemberantasan buta
aksara (penyelenggaraan keaksaraan fungsional);
d. melakukan pembinaan pendidikan masyarakat melalui
kegiatan pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada
program kecakapan hidup (life skill);
e. melakukan program retrival dan fasilitasi pendidikan
keluarga;
f. melakukan koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis
instruktur, tutor dan analisis terhadap pengelolaan
pendidikan masyarakat, lembaga-lembaga kursus, LKP,
sanggar kegiatan belajar (SKB);
g. memberikan rekomendasi perizinan operasional lembagalembaga pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan
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LKP;
h. melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendidikan
masyarakat;
i. mengelola dalam arti merencanakan dan memantau
seluruh kegiatan pendidikan anak usia dini yang dibiayai
APBN maupun daerah;
j. mengevaluasi hasil kegiatan pembinaan pendidikan
masyarakat berdasarkan perencanaan kegiatan sebagai
bahan perbaikan kerja dan penetapan perencanaan
kegiatan berikutnya;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan
standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
l. melaporkan
hasil
kegiatan
di
bidang
pendidikan
masyarakat berdasarkan perencanaan kegiatan sebagai
bahan laporan kinerja bidang pendidikan masyarakat; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Bidang Pemuda dan Olahraga
Pasal 17
(1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan di bidang Pembinaan Olah Raga Prestasi dan
Rekreasi, Pembinaan Olah Raga Pendidikan serta Kepemudaan
dan Kepramukaan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan olah raga
prestasi dan rekreasi, pembinaan olah raga pendidikan
serta kepemudaan dan kepramukaan;
b. pembinaan olah raga prestasi dan rekreasi;
c. pembinaan olah raga pendidikan, kepemudaan dan
kepramukaan;
d. pelaksanaan administrasi bidang pemuda dan olah raga;
dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya
(3) Uraian tugas Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. mengkoordinasikan dan mengolah bahan perumusan dan
penyusunan kebijakan teknis lingkup dinas;
b. merencanakan operasional bidang Pemuda dan Olahraga
berdasarkan kebijakan teknis dinas sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan bidang;
c. mengkoordinasikan pengelolaan urusan pemuda dan olah
raga;
d. menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi
dan Rekreasi;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan pemetaan
potensi olah raga daerah;
f. menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi yang
bergerak dibidang keolahragaan, seperti KONI, Top
Organisasi di daerah;
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bakat dan prestasi olah raga di sekolah;
h. membentuk dan membina pengurus BAPOPSI daerah dan;
i. menyelenggarakan dan mengembangkan kompetisi olah
raga pelajar, terutama yang sesua dengan cabang BAPOPSI;
j. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan
bidang kepemudaan dan kepramukaan meliputi seleksi
program pertukaran pemuda, bhakti dan jambore,
kemitraan dan kewirausahaan, kepemimpinan dan
kepeloporan, serta pengembangan IPTEK dan IMTAQ;
k. menyelenggaraakan program pendidikan dan pelatihan
kepemudaan dan kepramukaan meliputi PMR dan
PASKIBRAKA;
l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda dan
olah raga berdasarkan rencana kerja bidang sebagai bahan
perbaikan kerja dan penetapan rencana kerja tahun
berikutnya;
m. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan
sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional
prosedur, standar pelayanan publik untuk pengendalian
pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan
kepada masyarakat;
n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda
dan olah raga sesuai dengan rencana kerja bidang sebagai
bahan laporan kinerja dinas; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
Pasal 18
(1) Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Rekreasi mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi dan
Rekreasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Rekreasi
mempunyai fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan
olahraga prestasi dan rekreasi;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi;
c. pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Rekreasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan
koordinasi yang berhubungan dengan pembinaan olahraga
prestasi dan rekreasi;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Olah
Prestasi dan Rekreasi berpedoman kepada rencana strategis
Dinas;
c. melaksanakan pembinaan kegiatan olah raga prestasi dan
rekreasi dalam arti melakukan pendataan, pemetaan,
penetapan, evaluasi dan kerjasama pembinaan olah raga
prestasi;
d. melakukan pendataan jenis olahraga tradisi;
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seperti gerak jalan santai, jantung sehat, dan lain-lain pada
moment hari besar nasional serta olahraga rekreasi lainnya;
f. melaksanakan persiapan mengikuti event-event olahraga
prestasi dan tradisi baik tingkat daerah, propinsi maupun
nasional dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi
terkait;
g. menumbuhkan dan membina organisasi dan kegiatan
keolahragaan tingkat kelurahan dan kecamatan;
h. melaksanakan ivent-ivent dalam rangka mendorong
pengembangan olahraga;
i. memfasiltasi pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi
keolahragaan sesuai ketentuan yang berlaku;
j. mengevaluasi hasil kegiatan perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Olahraga
Prestasi dan Rekreasi berdasarkan perencanaan kegiatan
sebagai bahan perbaikan kerja dan penetapan perencanaan
kegiatan berikutnya;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern terhadap
kegiatan utama Seksi Pembinaan Olah Raga Prestasi dan
Rekreasi;
l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan
standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
m. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan
Laporan Kinerja Bidang Pemuda dan Olah Raga; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
Pasal 19
(1) Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan mempunyai tugas
melaksanakan
penyusunan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan kebijakan Pembinaan Olahraga Pendidikan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan mempunyai fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan
olahraga pendidikan;
b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan olahraga pendidikan;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembinaan olahraga pendidikan;
d. pelaksanaan seleksi dan pembinaan bakat dan prestasi olah
raga di sekolah; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan
koordinasi yang berhubungan dengan pembinaan olahraga
pendidikan;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Olahraga
Pendidikan berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
c. menginventarisir
dan
mengembangkan
kegiatan
keolahragaan di sekolah;
d. melakukan seleksi bakat dan prestasi olahraga di sekolah;
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Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia) cabang
Padang Panjang;
f. menyelenggarakan dan mengembangkan kompetisi olahraga
pelajar terutama sesuai dengan cabang olahraga BAPOPSI;
g. menyiapkan dan mengirim atlit pelajar mengikuti Pekan
Olahraga tingkat Propinsi, wilayah dan Nasional;
h. mengadakan evaluasi terhadap kurikulum olahraga di
sekolah;
i. menumbuhkan dan membina organisasi ikatan
Guru
Olahraga;
j. menyusun program kegiatan Pekan Olahraga Pelajar skala
kota;
k. mengevaluasi hasil kegiatan perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Olahraga
Pendidikan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang Pembinaan Olahraga Pendidikan,
bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembinaan
Olahraga Pendidikan berdasarkan perencanaan kegiatan
sebagai bahan perbaikan kerja dan penetapan perencanaan
kegiatan berikutnya;
l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan
standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
m. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan
Laporan Kinerja Bidang Pemuda dan Olah Raga; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
Pasal 20
(1) Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan
pelaksanaan
kebijakan
Pembinaan
Kepemudaan
dan
Kepramukaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan
mempunyai fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pembinaan
Kepemudaan dan Kepramukaan;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan;
c. pemantauan pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan;
dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan
koordinasi
yang
berhubungan
dengan
pembinaan
kepemudaan dan kepramukaan;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan
tugas
dan
fungsi
Seksi
Pembinaan
Kepemudaan dan Kepramukaan berpedoman kepada
rencana strategis Dinas;
c. melakukan urusan pendataan, pemetaan, pembinaan,
fasilitasi, kerja sama, monitoring, evaluasi kegiatan
kepemudaan dan kepramukaan;
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pertukaran pemuda;
e. menyusun
kebijakan
dan
menyelenggarakan
pengembangan ilmu teknologi (IPTEK) dan keimanan
ketaqwaan (IMTAQ) serta jaringan dan sistem informasi
kepemudaan dan kepramukaan berskala daerah;
f. melaksanakan pembinaan peningkatan profesionalisme,
kepemimpinan,
dan
kepeloporan
kepemudaan
dan
kepramukaan;
g. menyiapkan bahan pengaturan sistem penganugrahan
prestasi di bidang kepemudaan dan kepramukaan berskala
daerah;
h. mensosialisasikan pedoman dan melakukan seleksi
kelompok usaha pemuda produktif
(KUPP), pertukaran
pemuda pelajar antar provinsi (PPPAP) dan pertukaran
pemuda pelajar antar negara (PPPAN) dan bakti sosial
kepemudaan;
i. melakukan pembinaan kepeloporan pemuda dalam
melaksanakan penghijauan dan konservasi alam;
j. melakukan pembinaan dalam penumbuhan minat dan
semangat kewirausahaan dikalangan generasi muda;
k. mengelola urusan pendidikan dan pelatihan kepemudaan
tingkat daerah meliputi palang merah remaja (PMR),
pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) tingkat
daerah;
l. mengevaluasi hasil kegiatan perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepemudaan
dan kepramukaan sebagai bahan perbaikan kerja dan
penetapan perencanaan kegiatan berikutnya;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan
standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
n. melaporkan
hasil
kegiatan
perumusan,
koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepemudaan
dan kepramukaan, berdasarkan perencanaan kegiatan
sebagai bahan laporan kinerja bidang pemuda dan olah
raga; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam
Bidang Sarana dan Prasana
Pasal 21
(1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan di bidang sarana dan prasarana TK dan SD, Sarana
dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sarana dan
prasarana pemuda, olah raga dan kebudayaan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
a. penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan
dan
penyelenggaraan program di bidang sarana dan prasarana
TK dan SD;
b. penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan
dan
penyelenggaraan program di bidang Sekolah Menenegah
Pertama dan Sarana prasarana pemuda, olah raga dan
kebudayaan;
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bahan
perumusan
kebijakan
dan
penyelenggaraan program di bidang sarana prasarana
pemuda, olah raga dan kebudayaan;
d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang sarana dan prasarana TK dan SD,
Sarana dan Prasarana Sekolah Menenegah Pertama dan
Sarana prasarana pemuda, olah raga dan kebudayaan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. mengkoordinasikan dan mengolah bahan perumusan dan
penyusunan kebijakan teknis lingkup dinas;
b. merencanakan operasional bidang sarana dan prasarana
berdasarkan kebijakan teknis dinas sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan bidang;
c. menyelenggarakan inventarisasi sarana prasarana dalam
arti mengumpul dan mengolah data untuk menyusun
rekapitulasi kelebihan dan kekurangan buku, alat peraga
dan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan,
pemuda, olahraga, dan kebudayaan;
d. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan,
pengadaan, pendistribusian sarana prasarana pendidikan,
pemuda olahraga dan kebudayaan berdasarkan hasil
inventarisasi yang telah dilakukan;
e. menyelenggarakan pembinaan terhadap pemanfaatan,
penyimpanan, pemeliharaan dan pelaporan pengelolaan
sarana prasarana pendidikan, pemuda olahraga dan
kebudayaan;
f. mengkoordinasikan
dan
mengawasi
pelaksanaan
pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan perbaikan
bangunan pendidikan, pemuda olahraga dan kebudayaan;
g. mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan perumusan dan
pembinaan (koordinasi, sinkronisasi, bimbingan teknis,
supervisi) pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan
prasarana pendidikan, pemuda dan olah raga serta
kebudayaan berdasarkan rencana kerja bidang sebagai
bahan perbaikan kerja dan penetapan rencana kerja tahun
berikutnya;
h. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan
sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional
prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian
pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan
kepada masyarakat;
i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan perumusan dan
pembinaan (koordinasi, sinkronisasi, bimbingan teknis,
supervisi) pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan
prasarana; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
Pasal 22
(1) Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD mempunyai tugas
melaksanakan
penyusunan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana TK dan SD.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Sarana dan prasarana TK dan SD mempunyai fungsi :
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kebijakan di bidang sarana dan prasarana TK dan SD;
b. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan
sarana prasarana taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
c. penyusunan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan
prasarana TK dan SD; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan
koordinasi yang berhubungan dengan sarana prasarana TK
dan SD;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana
TK dan SD berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
c. menyusun kebutuhan, membuat daftar permintaan,
mendistribusikan dan memantau pemakaian buku pada
SD;
d. melaksanakan inventarisasi dalam arti mengumpul dan
mengolah
data
untuk
menyusun
rekapitulasi
kelebihan/kekurangan buku dan alat peraga;
e. membuat daftar permintaan, mendistribusikan dan
memantau pemakaian alat peraga TK, SD;
f. menyusun pedoman pemberdayaan masyarakat untuk
menyelenggarakan pendidikan melalui komite sekolah;
g. melaksanakan pembinaan perpustakaan dan koperasi TK,
SD;
h. menfasilitasi pelaksanaan kegiatan UKS;
i. melaksanakan inventaris dan menata tanah, gedung,
rumah dinas dan alat pendidikan lainnya pada TK, SD;
j. memberikan
data
ke
satuan
pendidikan
dan
mendistribusikan buku induk dan rapor pada TK, SD;
k. mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan, pembinaan,
pemantauan kebijakan di bidang sarana prasarana taman
kanak-kanak dan sekolah dasar sesuai dengan rencana
kegiatan sebagai bahan perbaikan kerja dan penetapan
perencanaan kegiatan berikutnya;
l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan
standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
m. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan, pembinaan,
pemantauan kebijakan di bidang sarana prasarana taman
kanak-kanak dan sekolah dasar berdasarkan perencanaan
kegiatan sebagai bahan laporan kinerja bidang sarana
prasarana; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
Pasal 23
(1) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan
bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana
Sekolah Menengah Pertama.
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(1), Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama
mempunyai fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang sarana dan prasarana sekolah
menengah pertama;
b. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan
sarana prasarana sekolah menengah pertama;
c. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan
prasarana sekolah menengah pertama; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah
Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan
koordinasi yang berhubungan dengan sarana prasarana
sekolah menengah pertama;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Sarana Prasarana
Sekolah Menengah Pertama berpedoman kepada rencana
strategis Dinas;
c. menyusun dan menyebarluaskan petunjuk penggunaan
dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan pada
sekolah tingkat SMP;
d. mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pengadaan
sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP;
e. merencanakan dan mengadakan buku pokok sesuai dengan
kebutuhan dan buku perpustakaan pada sekolah tingkat
SMP;
f. mengawasi pelaksanaan pemeliharaan, pembangunan dan
penggunaan sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP;
g. mendistribusikan pedoman pemberdayaan masyarakat
untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan di
tingkat SMP;
h. menginventarisir penggunaan tanah, gedung dan rumah
dinas pada sekolah tingkat SMP;
i. melakukan pembinaan terhadap perpustakaan dan
koperasi sekolah pada tingkat SMP;
j. memfasilitasi kegiatan UKS di tingkat SMP;
k. mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan, pembinaan,
pemantauan kebijakan di bidang sarana prasarana Sekolah
Menengah Pertama
berdasarkan perencanaan kegiatan
sebagai bahan perbaikan kerja dan penetapan perencanaan
kegiatan berikutnya;
l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan
standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
m. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan, pembinaan,
pemantauan kebijakan di bidang sarana prasarana Sekolah
Menengah Pertama
berdasarkan perencanaan kegiatan
sebagai bahan laporan kinerja bidang sarana prasarana;
dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
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(1) Seksi Sarana Prasarana Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan,
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan
bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan sarana prasarana
pemuda, olah raga, kebudayaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Sarana Prasarana Pemuda, Olah Raga dan
Kebudayaan, mempunyai fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang sarana
prasarana pemuda, olah raga dan kebudayaan;
b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang sarana prasarana pemuda, olah raga, kebudayaan;
c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang sarana prasarana pemuda, olah raga,
kebudayaan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Seksi Sarana Prasarana Pemuda, Olahraga dan
Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan
koordinasi yang berhubungan dengan sarana prasarana
pemuda, olah raga, kebudayaan;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Sarana dan
Prasarana Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan berpedoman
kepada rencana strategis Dinas;
c. melaksanakan
urusan
pengadaan,
pendistribusan,
inventarisasi, penghapusan, rehabitilasi dan pembangunan
sarana dan prasarana pemuda, olahraga dan kebudayaan;
d. mengawasi pelaksanaan pemeliharaan, pembangunan dan
penggunaan sarana dan prasarana pemuda, olahraga dan
kebudayaan;
e. mendistribusikan pedoman pemberdayaan masyarakat
untuk mensukseskan penyelenggaraan kegiatan pemuda
dan olahraga;
f. menginventarisir penggunaan tanah, gedung dan rumah
dinas pada sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
g. melakukan pembinaan, pengawasan dan pemberian
rekomendasi penerbitan izin dibidang sarana dan prasarana
keolahragaan;
h. mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan, pembinaan,
pemantauan kebijakan di bidang sarana prasarana
pemuda, olah raga dan kebudayaan
berdasarkan
perencanaan kegiatan sebagai bahan perbaikan kerja dan
penetapan perencanaan kegiatan berikutnya;
i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan
standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan, pembinaan,
pemantauan kebijakan di bidang sarana prasarana
pemuda, olah raga dan kebudayaan
berdasarkan
perencanaan kegiatan sebagai bahan laporan kinerja bidang
sarana prasarana; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.
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Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Penilik
Pasal 25
(1) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah mempunyai
tugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial
pada satauan pendidikan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1,) Pengawas Sekolah memiliki fungsi :
a. penyusunan program pengawasan;
b. pelaksanaan pembinaan dalam artian menjadi mitra guru
dan kepala sekolah, inovator, konselor, motivator,
kolaborator dan asesor;
c. pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional
pendidikan;
d. penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru;
dan
e. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.
Pasal 26
(1) Kelompok Jabatan Fungsional Penilik mempunyai tugas
melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak
program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan
kesetaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan
informal (PNFI).
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) penilik memiliki fungsi :
a. perencanaan program pengendalian mutu PFNI;
b. penyusunan rancangan desain dan evaluasi dampak PFNI;
c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian program PFNI;
d. pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada
pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PFNI; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil
pengendalian mutu dan dampak program PFNI.
Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 27
(1) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dapat
dibentuk UPTD.
(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan
uraian tugas UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB V
TATA KERJA
Pasal 28
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, serta
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan

- 27 Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah
Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 29
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin,
membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan,
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
Pasal 30
Setiap unsur pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing.
Pasal 31
Setiap pegawai di lingkungan dinas wajib mematuhi petunjuk,
perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta
melaksanakan
tugas
yang
diberikan
oleh
atasan
dan
menyampaikan laporan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:
a. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2010
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
Pendidikan Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2010 Nomor 23 Seri E. 15); dan
b. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30Tahun 2010
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemuda,
Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Panjang
(Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 30
Seri E. 23);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 31
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 28 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Padang Panjang.
Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 30 Desember 2016
WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto
HENDRI ARNIS
Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal
: 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dto
EDWAR JULIARTHA
BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 32 SERI D.4

