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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
 
 
2.1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Berikut ini akan dijelaskan tentang sejarah, visi misi, logo, unit kerja dan 

tugas pokok bagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.  

 
2.1.1. Sejarah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

 Dinas Pendidikan Kota Pasuruan adalah Instansi Pemerintah yang secara 

otonom menangani permasalahan pendidikan di Kota Pasuruan. Adapun lembaga 

yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan adalah Jenjang 

Pendidikan TK, SD, SLTP, dan SLTA. Pada tahun 2006 Dinas Pendidikan Kota 

Pasuruan mengalami perubahan nama, merupakan hasil penggabungan dari 

Depdiknas dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penggantian nama 

tersebut dicantumkan dalam UU Pasal 22 Era Otoda tepatnya pada tanggal 16 

Februari 2001 diganti namanya menjadi Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Pasuruan sampai 2009. Berdasarkan Peraturan Walikota pada 

tahun 2009 sampai dengan tahun Desember 2016 Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Pasuruan berganti nama kembali menjadi Dinas Pendidikan 

Kota Pasuruan. Sementara itu Dinas Kebudayaannya tergabung dalam Dinas 

Pemuda Olahraga dan Pariwisata. 

Menindaklanjuti hasil evaluasi setiap tahunnya, pada Januari 2017 Dinas 

Pendidikan kembali berganti nama menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kota Pasuruan, penetapan tersebut didasarkan Peraturan Walikota Nomor 55 

Dinas Pendidikan Kota Pasuruan adalah Instansi Pemerintah yang secara 

otonom menangani permasalahan pendidikan di Kota Pasuruan. Adapun lembaga 

yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan adalah Jenjang 

Pendidikan TK, SD, SLTP, dan SLTA. Pada tahun 2006 Dinas Pendidikan Kota 

Pasuruan mengalami perubahan nama, merupakan hasil penggabungan dari 

Depdiknas dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penggantian nama 

tersebut dicantumkan dalam UU Pasal 22 Era Otoda tepatnya pada tanggal 16 

Februari 2001 diganti namanya menjadi Kantor Dinas Pendidikan dan 
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Tahun 2016. Penetapan tersebut juga mengubah lembaga yang dinaungi oleh 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, yaitu hanya menaungi 

pendidikan di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak 

(TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara untuk 

jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dibawah naungan Cabang Dinas 

Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan. 

 
2.1.2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki visi yaitu terwujudnya anak 

didik yang berakhlak mulia, berilmu dan mandiri. Untuk merealisasikan visi 

tersebut, misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur. 

2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana guna optimalisasi pelayanan 

pendidikan  

3. Meningkatkan ketesediaan layanan pendidikan. 

4. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan. 

5. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan. 

6. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan. 
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2.1.3. Logo Instansi 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah instansi pemerintahan yang 

dibawah naungan otonomi daerah, oleh karena itu untuk logo instansi akan 

mengikuti logo daerah dimana kantor tersebut ditempatkan. Logo Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dapat dilihat pada gambar 2.1 

dibawah ini: 

 

Sumber: Internal Perusahaan 

Gambar 2.1. Logo Instansi 

Berikut adalah makna dari logo diatas: 

1. Perisa Bulat Telur mempunyai makna melukiskan sifat-sifat 

ketahanan dari segenap potensi yang terdapat dalam Kota Pasuruan. 

2. Pita Merah Putih melambangkan semangat ketahanan. 

3. Tugu Berwarna Kuning. 

4. Latar Belakang Gunung melambangkan seolah-olah Kota Pasuruan 

diapit oleh Pegunungan Tengger dan Selat Madura. 

Sumber: Internal Perusahaan 

Gambar 2.1. Logo Instansi 
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5. Padi 17 Butir dan Kapas 8 melukiskan kemakmuran dan kesejahteraan 

kota pasuruan, baik meliputi sandang pangan, unsure unur 

perkonomian yang lain maupun yang meliputi kemajuan dari pada 

pembangunan di segala bidang 

6. Pita Putih dengan tulisan Sura Dira Satyapati mempunyai arti Berani 

Teguh Hati dan Setya kepada pimpinan Negara dan Agama, perkataan 

Sura Pati juga melambangkan bahwa masyarakat Kota Pasuruan akan 

mengingat pahlawan Untung Soeropati. 

 
2.1.4. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Pasuruan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan adalah sebuah instansi 

pemerintahan yang menaungi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 

Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan 

dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini: 
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2.1.5. Unit Kerja 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan mempunyai berbagai 

unit kerja yang masing-masing mempunyai tanggung jawab terhadap spesifikasi 

pekerjaan tertentu. Unit kerja tersebut meliputi: 

a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

b. Sekretaris 

c. Sekretariat 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Sub Bagian Keuangan 

d. Bidang Paud dan Pendidikan Masyarakat  

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 

2. Seksi Pendidikan Masyarakat 

3. Seksi Sarana dan Prasarana Paud dan Dikmas 

e. Bidang Pendidikan Dasar 

1. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar 

2. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah 

3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 

f. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Paud dan Dikmas 

2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar 

3. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah 

g. Bidang Kebudayaan 

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budaya 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Sub Bagian Keuangan

d. Bidang Paud dan Pendidikan Masyarakat 

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

2. Seksi Pendidikan Masyarakat

3. Seksi Sarana dan Prasarana Paud dan Dikmas

e. Bidang Pendidikan Dasar

1. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar
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2. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya 

h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu 

1. Pengawas Pendidikan Dasar 

2. Penilik Pendidikan Non-Formal 

 
2.1.6. Tugas Pokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

1. Menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan, 

2. Memimpin penyelenggaraan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan 

dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan, 

3. Memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan, 

4. Mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen 

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 

5. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, 

instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat serta 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

b. Sekretaris 

1. Membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi 

kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang, 

2. Membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian 

target masing-masing bidang, 

2. Memimpin penyelenggaraan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan 

dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan,

3. Memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan,

4. Mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen 

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

5. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, 
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3. Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing 

bidang, 

4. Membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya 

manajemen dan 

5. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

c. Sekretariat 

1. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan, 

2. Pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang, 

3. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi 

keuangan, dan administrasi kepegawaian, 

4. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

di luar pengadaan bangunan, 

5. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan 

hubungan masyarakat, 

6. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, 

7. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan serta 

8. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

d. Sub Bagian Penyusunan Program 

1. Menyusun rencana kerja subbagian, 

1. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan,

2. Pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang,

3. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi 

keuangan, dan administrasi kepegawaian,

4. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

di luar pengadaan bangunan,

5. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan 
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2. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan, 

3. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 

4. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan, 

5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian serta 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1. Menyusun rencana kerja subbagian, 

2. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan 

di lingkungan kerja, 

3. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana, 

4. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan di luar pengadaan bangunan, 

5. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan 

pendokumentasian, 

6. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan 

perpustakaan, 

7. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, 

8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian serta 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

dan fungsinya.

e. Sub Bagian Umum dan KepegawaianSub Bagian Umum dan KepegawaianSu

1. Menyusun rencana kerja subbagian,

2. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan 

di lingkungan kerja, 

3. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana,

4. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan di luar pengadaan bangunan,
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f. Sub Bagian Keuangan 

1. Menyusun rencana kerja subbagian, 

2. Menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan, 

3. Melaksanakan layanan perbendaharaan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan, 

4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan, 

5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian serta 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

g. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  

1. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, 

2. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, 

3. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan masyarakat, 

4. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan 

pengelolaan sumberdaya manajemen untuk melaksanakan tugas dan 

fungsi bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.

g. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  

1. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat,

2. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat,

3. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
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h. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 

1. Menyusun rencana kerja seksi, 

2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendidikan anak usia dini, 

3. Menyiapkan bahan sosialisasi dan publikasi pendidikan anak usia dini, 

4. Melaksanakan pengembangan prestasi warga belajar dan pendidik, 

5. Menyiapkan bahan pengembangan kurikulum lokal, model pembelajaran 

pendidikan anak usia dini, 

6. Menyiapkan bahan penilaian hasil belajar pendidikan anak usia dini, 

7. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran anak 

usia dini, 

8. Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana 

pembelajaran anak usia dini, 

9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendidikan anak usia dini oleh 

masyarakat, 

10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada satuan 

pendidikan, 

11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi serta 

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

i. Seksi Pendidikan Masyarakat 

1. Menyusun rencana kerja seksi, 

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendidikan masyarakat, 

3. Melaksanakan pendataan dan analisa informasi pendidikan masyarakat, 

4. Menyiapkan bahan sosialisasi dan publikasi pendidikan masyarakat, 

7. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran anak 

usia dini,

8. Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana 

pembelajaran anak usia dini,

9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendidikan anak usia dini oleh 

masyarakat,

10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada satuan 

pendidikan,
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5. Melaksanakan pengembangan kurikulum local, 

6. Melaksanakan fasilitasi penilaian hasil belajar bagi peserta didik/warga 

belajar pendidikan masyarakat 

7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendidikan masyarakat, 

8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendidikan keagamaan, 

9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi serta 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

j. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat 

1. Menyusun rencana kerja seksi, 

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan sarana prasarana pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan masyarakat, 

3. Melaksanakan pendataan dan analisa sarana prasarana pendidikan anak 

usia dini dan pendidikan masyarakat, 

4. Menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan masyarakat, 

5. Menyusun rencana umum pengadaan sarana prasarana pendidikan anak 

usia dini dan pendidikan masyarakat, 

6. Melaksanakan pengadaan sarana prasarana non konstruksi pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan masyarakat, 

7. Melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala sarana prasarana 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, 

j. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat 

1. Menyusun rencana kerja seksi,

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan sarana prasarana pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan masyarakat,

3. Melaksanakan pendataan dan analisa sarana prasarana pendidikan anak 

usia dini dan pendidikan masyarakat,

4. Menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana pendidikan anak usia dini 
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8. Melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sarana prasarana 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, 

9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi serta 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

k. Bidang Pendidikan Dasar 

1. Penyusunan perencanaan bidang pendidikan sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas, 

2. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama, 

3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, dan sarana prasarananya, 

4. Penyelenggaraan pelayanan teknis di bidang pendidikan sekolah dasar dan 

sekolah menengah pertama, 

5. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pelaksanaan 

pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta 

6. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pendidikan sekolah 

dasar dan sekolah menengah. 

l. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar 

1. Menyusun rencana kerja seksi, 

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendidikan sekolah dasar, 

3. Melaksanakan pengembangan potensi prestasi warga belajar dan pendidik, 

4. Menyiapkan bahan pengembangan kurikulum lokal dan model 

pembelajaran pendidikan sekolah dasar, 

2. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama,

3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, dan sarana prasarananya,

4. Penyelenggaraan pelayanan teknis di bidang pendidikan sekolah dasar dan 

sekolah menengah pertama,

5. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pelaksanaan 

pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta
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5. Menyiapkan bahan penilaian hasil belajar pendidikan sekolah dasar, 

6. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran 

pendidikan sekolah dasar, 

7. Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana 

pembelajaran pendidikan sekolah dasar, 

8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendidikan sekolah dasar oleh 

masyarakat, 

9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendidikan sekolah dasar oleh 

masyarakat, 

10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendidikan keagamaan, 

11. Menyiapkan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada satuan pendidikan 

sekolah dasar, 

12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi serta 

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.  

m. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

1. Menyusun rencana kerja seksi, 

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendidikan sekolah menengah 

pertama, 

3. Melaksanakan pengembangan prestasi warga belajar dan pendidik, 

4. Menyiapkan bahan pengembangan kurikulum lokal dan model 

pembelajaran pendidikan sekolah menengah pertama, 

5. Menyiapkan bahan penilaian hasil belajar pendidikan menengah pertama, 

masyarakat,

10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendidikan keagamaan,

11. Menyiapkan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada satuan pendidikan a satuan pendidikan a

sekolah dasar,

12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi serta

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

m. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 
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6. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran 

pendidikan sekolah menengah pertama, 

7. Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana 

pembelajaran pendidikan sekolah menengah pertama, 

8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendidikan sekolah menengah 

pertama oleh masyarakat, 

9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendidikan keagamaan, 

10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada satuan 

pendidikan sekolah menengah pertama, 

11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi serta 

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

n. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 

1. Menyusun rencana kerja seksi, 

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana pendidikan 

dasar, 

3. Melaksanakan pendataan dan analisa sarana prasarana pendidikan sekolah 

dasar dan sekolah menengah pertama, 

4. Menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana Pendidikan sekolah dasar 

dan sekolah menengah pertama, 

5. Menyusun rencana umum pengadaan sarana prasarana pendidikan sekolah 

dasar dan sekolah menengah pertama, 

6. Melaksanakan pengadaan sarana prasarana non konstruksi pendidikan 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, 

pendidikan sekolah menengah pertama,

11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi serta

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.

n. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 

1. Menyusun rencana kerja seksi,

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana pendidikan 

dasar,
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7. Melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala sarana prasarana 

pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, 

8. Melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sarana prasarana 

pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, 

9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi serta 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

o. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

1. Penyusunan perencanaan bidang tenaga pendidik dan kependidikan, 

2. Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga pendidik dan kependidikan, 

3. Pelaksanaan kebijakan tenaga pendidik dan kependidikan, 

4. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya  tenaga pendidik dan 

kependidikan, 

5. Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan kepegawaian, 

6. Fasilitasi penilaian kinerja tenaga pendidik dan 

kependidikan, 

7. Pengelolaan administrasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan 

serta 

8. Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit bagi pendidik. 

p. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Masyarakat 

1. Menyusun rencana kerja seksi, 

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tenaga pendidik dan 

kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, 

1. Penyusunan perencanaan bidang tenaga pendidik dan kependidikan,

2. Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga pendidik dan kependidikan,

3. Pelaksanaan kebijakan tenaga pendidik dan kependidikan,

4. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya  tenaga pendidik dan 

kependidikan, 

5. Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan kepegawaian,

6. Fasilitasi penilaian kinerja tenaga pendidik dan 

kependidikan,
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3. Menyusun rencana kebutuhan tenaga pendidik pada pendidikan anak usia 

dini dan pendidikan masyarakat, 

4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian penghargaan dan 

perlindungan tenaga pendidik pada pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan masyarakat, 

5. Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya 

tenaga pendidik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

masyarakat, 

6. Melaksanakan proses sertifikasi pendidik pada pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan masyarakat, 

7. Melaksanakan fasilitasi uji kompetensi tenaga pendidik pada pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan masyarakat, 

8. Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok kerja guru 

dan gugus pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, 

9. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian pada pendidikan anak usia 

dini dan pendidikan masyarakat, 

10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan tenaga pendidik pada 

pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, dan pendidikan 

masyarakat serta 

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

q. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar 

1. Menyusun rencana kerja seksi, 

6. Melaksanakan proses sertifikasi pendidik pada pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan masyarakat,

7. Melaksanakan fasilitasi uji kompetensi tenaga pendidik pada pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan masyarakat,

8. Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok kerja guru 

dan gugus pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat,

9. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian pada pendidikan anak usia 

dini dan pendidikan masyarakat,
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2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tenaga pendidik dan 

kependidikan sekolah dasar, 

3. Menyusun rencana kebutuhan tenaga pendidik pada sekolah dasar, 

4. Melaksanakan pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga pendidik 

pada sekolah dasar, 

5. Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya 

tenaga pendidik sekolah dasar, 

6. Melaksanakan proses sertifikasi tenaga pendidik pada sekolah dasar, 

7. Melaksanakan fasilitasi uji kompetensi tenaga pendidik pada sekolah 

dasar, 

8. Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok kerja guru 

dan gugus pada sekolah dasar, 

9. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian sekolah dasar, 

10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan tenaga pendidik 

sekolah dasar serta 

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

r. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama 

1. Menyusun rencana kerja seksi, 

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tenaga pendidik dan 

kependidikan sekolah menengah pertama, 

3. Menyusun rencana kebutuhan tenaga pendidik pada sekolah menengah 

pertama, 

7. Melaksanakan fasilitasi uji kompetensi tenaga pendidik pada sekolah 

dasar,

8. Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok kerja guru 

dan gugus pada sekolah dasar,

9. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian sekolah dasar,

10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan tenaga pendidik 

sekolah dasar serta

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 



23 
 

4. Melaksanakan pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga pendidik 

pada sekolah menengah pertama, 

5. Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya 

tenaga pendidik sekolah menengah pertama, 

6. Melaksanakan proses sertifikasi tenaga pendidik pada sekolah menengah 

pertama, 

7. Melaksanakan fasilitasi uji kompetensi tenaga pendidik pada sekolah 

menengah pertama, 

8. Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok kerja guru 

dan gugus pada sekolah menengah pertama, 

9. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian sekolah menengah 

pertama, 

10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan tenaga pendidik 

sekolah menengah pertama serta 

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

s. Bidang Kebudayaan 

1. Penyusunan perencanaan bidang kebudayaan, 

2. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan, kesenian, sejarah, cagar 

budaya, permuseuman, dan warisan budaya, 

3. Pelaksanaan kebijakan teknis kebudayaan, kesenian, sejarah, cagar 

budaya, permuseuman, dan warisan budaya, 

8. Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok kerja guru 

dan gugus pada sekolah menengah pertama,

9. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian sekolah menengah 

pertama,

10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan tenaga pendidik 

sekolah menengah pertama serta

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.
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4. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama 

pengembangan kebudayaan, kesenian, sejarah, cagar budaya, 

permuseuman, dan warisan budaya serta 

5. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang kebudayaan. 

t. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budaya 

1. Menyusun rencana kerja seksi, 

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan 

seni budaya, 

3. Melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, 

4. Menyiapkan bahan informasi kebudayaan, 

5. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama peningkatan 

kemitraan seni budaya, 

6. Menyiapkan bahan pembinaan, pelestarian, dan pemberdayaan seni 

budaya dan tradisi masyarakat, 

7. Melaksanakan fasilitasi penganugerahan dan penghargaan bidang seni 

budaya, 

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi serta 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

u. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya 

1. Menyusun rencana kerja seksi, 

2. enyiapkan bahan perumusan kebijakan sejarah dan cagar budaya, 

3. Menyiapkan bahan informasi sejarah, 

3. Melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa,

4. Menyiapkan bahan informasi kebudayaan,

5. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama peningkatan 

kemitraan seni budaya,

6. Menyiapkan bahan pembinaan, pelestarian, dan pemberdayaan seni 

budaya dan tradisi masyarakat,

7. Melaksanakan fasilitasi penganugerahan dan penghargaan bidang seni 
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4. Melaksanakan fasilitasi penganugerahan dan penghargaan bidang sejarah 

dan cagar budaya, 

5. Menyiapkan bahan usulan penetapan benda cagar budaya/situs dan 

kawasan skala kota ke provinsi, 

6. Menyiapkan bahan koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi peningkatan peran 

serta masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya/situs, 

7. Menyiapkan bahan pembinaan sejarah lokal, 

8. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan cagar budaya, 

9. Melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sejarah dan cagar 

budaya, 

10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi serta 

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas 

dan fungsinya. 

v. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu 

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan  kebutuhan. 

2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 

diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior yang ditunjuk.   

4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

 

9. Melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sejarah dan cagar 

budaya,

10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi serta

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas 

dan fungsinya.

v. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu 

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan  kebutuhan. 
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2.2. Gambaran Umum Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kota Pasuruan 

Berikut ini akan dijelaskan tugas pokok Bagian Umum dan Kepegawaian, 

struktur organisasi dan tempat lokasi bagian Bagian Umum dan Kepegawaian 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. 

 
2.2.1. Tugas Pokok Bagian Umum dan Kepegawaian 

Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggungjawab atas 

terselenggaranya semua kegiatan penyusunan program dan penyelenggaraan 

tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, maka tugas Bagian 

Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana kerja subbagian, 

2. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di 

lingkungan kerja, 

3. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana, 

4. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan di luar pengadaan bangunan, 

5. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan 

pendokumentasian, 

6. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan 

perpustakaan, 

7. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, 

8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian dan  

tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, maka tugas Bagian 

Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana kerja subbagian,

2. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di 

lingkungan kerja, 

3. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana,
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9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 
2.2.2. Struktur Organisasi Bagian Umum dan Kepegawaian 

 Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah pimpinan sekretaris. 

Struktur Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kota Pasuruan dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini: 

 

Wasis, S.Pd., M.Pd.Wasis, S.Pd., M.
Sekretaris

Sutikno, S.Pd.
Kepala Bagian

1. Dra. Tatik Zulaika
2. Huda
3. Firman Hadi Prasetya
4. Mukh. Miftah
5. Atiek Musdijantini
6. Nursandi
7. Syawal Sanito
8. Ade Samudra Rustam
9. Eko Syafi i
10. Agus Santoso
11. Abdul Rokhim
12. M. Sujono
13. M. Sholeh
14. Suharto

Staf Umum dan 
Kepegawaian

 

Sumber: Internal Perusahaan 

Gambar 2.3 Struktur Oraganisasi Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sekretaris

Sutikno, S.Pd.
Kepala Bagian

11. DraDraDraDra. Tatik ZulaikaTatik ZulaikaTatik ZulaikaTatik ZulaikaTatik ZulaikaTatik Zulaika
2. HudaHuda
33. Firman Hadi PrasetyaFirman Hadi PrasetyaFirman Hadi PrasetyaFirman Hadi PrasetyaFirman Hadi PrasetyaFirman Hadi PrasetyaFirman Hadi PrasetyaFirman Hadi PrasetyaFirman Hadi PrasetyaFirman Hadi Prasetya
4. MukhMukh. MiftahMiftahMiftah
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2.2.3. Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Tempat Kerja 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan memilik 2 lantai, 

sedangkan Bagian Umum dan Kepegawaian berada di lantai 1 yang berlokasi di 

Jalan Sunan Ampel No. 22 Pasuruan. Tempat pelaksanaan ruang Proyek Akhir 

dapat dilihat pada gambar 2.4 dibawah ini: 

 

 
Gambar 2.4 Tempat Pelaksanaan Proyek Akhir 

 
 



29 
 

1. Meja Mesin Fax dan Telepon 

2. Dispenser 

3. Meja Staf Bagian Umum dan Kepegawaian 

4. Meja Staf Bagian Umum dan Kepegawaian 

5. Meja Staf Bagian Umum dan Kepegawaian 

6. Filling Cabinet 

7. Meja Staf Bagian Umum dan Kepegawaian 

8. Meja Staf Bagian Umum dan Kepegawaian 

9. Almari Inventaris 

10. Meja Staf Bagian Umum dan Kepegawaian 

11. Meja Minuman dan Makanan Staf 

12. Almari Arsip Berkas 

13. Almari Arsip Surat Masuk dan Keluar 

14. Almari Kaca 

15. Meja Staf Bagian Umum dan Kepegawaian 

16. Meja Staf Bagian Umum dan Kepegawaian 

17. Meja Staf Bagian Umum dan Kepegawaian 

18. Almari Arsip Kepala Bagian 

19. Meja Kepala Bagian 

20. Rotari Filling 

21. Meja Staf Bagian Umum dan Kepegawaian 

 

10. Meja Staf Bagian Umum dan Kepegawaian

11. Meja Minuman dan Makanan Staf

12. Almari Arsip Berkas

13. Almari Arsip Surat Masuk dan Keluar

14. Almari Kaca

15. Meja Staf Bagian Umum dan Kepegawaian

16. Meja Staf Bagian Umum dan Kepegawaian

Meja Staf Bagian Umum dan Kepegawaian
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