KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Medan disusun dalam
rangka menampung perubahan dan dinamika pendidikan di Kota Medan pada saat
ini dan yang akan datang. Penyusunan Renstra ini berupaya se-objektif mungkin
menggali dan memaparkan berbagai potensi dan masalah pendidikan, serta
tantangan pendidikan nasional dan global, serta disusun melalui berbagai tahapan
mulai dari diskusi kelompok, konsultasi dan koordinasi bersama stakeholder
pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan serta partisipasi pejabat dan staf
dalam lingkup Dinas Pendidikan. Dengan menggunakan

seluruh potensi dan

sumber daya untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi yang telah ditetapkan
serta mengarahkan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Renstra ini
mengacu pada visi RPJMD 2021 – 2026, Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota
terpilih serta Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 –
2024, serta menjadi dasar dan pedoman bagi semua pejabat dan staf dalam lingkup
Dinas Pendidikan dan menjadi acuan dalam penyusunan Renja, Sakip, dan
Laporan lainnya.
Dinas Pendidikan Kota Medan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak
yang telah berpartisipasi dengan memberikan masukan dan saran dalam
penyusunan Renstra ini.

Medan,

September 2021
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Mencerdaskan Kehidupan
Bangsa. Ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban
memberikan layanan kepada setiap Warga Negara Indonesia agar
berkesempatan memperoleh pendidikan tanpa memandang status sosial,
ras, etnis, agama dan gender.
Sistem pendidikan nasional dimaksud harus mampu menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan
efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai
dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu,
perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan
berkesinambungan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara
Indonesia dan setiap

warga

negara

Indonesia

berhak

memperoleh

pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki,
tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan
gender.
Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan mencetak
warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skill), sehingga
mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya, serta masyarakat
madani dan

modern

diamanatkan

dalam

yang
UU

dijiwai nilai-nilai Pancasila,

Nomor

20

Tahun

2003

sebagaimana
tentang Sistem

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi
untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
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Dengan demikian, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang
bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang
perbedaan status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.
Tujuan memperoleh pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi
manusia Indonesia agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, inovatif, dapat berpikir kritis dan mampu memecahkan
masalah sehingga terbentuknya warga negara yang demokratis serta
bertanggungjawab.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan Kota Medan
menyusun Rencana Strategis sebagaimana amanat dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara

Evaluasi

Rancangan

Peraturan

Daerah

Tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai tujuan dan
tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya peningkatan di bidang
pendidikan plaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Medan dapat
dilaksanakan secara Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah
dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan
Sebagai Kota Layak Huni Juga Berkualitas Bagi Seluruh
Lapisan Masyarakat.
Pemerintah Kota Medan telah menyusun perencanaan pembangunan yang
tepat dengan memperhatikan skala prioritas, dan memperhitungkan sumber
daya yang tersedia dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Dengan mempedomani dua buah dokumen di atas maka Dinas
Pendidikan Kota Medan menyusun Renstra Pendidikan Kota Medan untuk
periode 2021-2026.
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Rencana strategi Dinas Pendidikan Kota Medan adalah suatu alat
manajemen yang bertujuan membantu organisasi membuat rencana masa
depan. Rencana strategi dapat dilihat sebagai formulasi secara komprehensif
atau roadmap yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk
mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih.
Berdasarkan ruang lingkupnya, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota
Medan akan dapat membantu mengidentifikasi kondisi pendidikan di Kota
Medan dan menentukan arah yang akan dituju. Perencanaan Strategis ini
merupakan suatu usaha disiplin yang menghasilkan keputusan-keputusan
dan aksi-aksi fundamental yang mengarahkan dan memandu pencapaian
tujuan dan sasaran, bagaimana mengerjakan, siapa yang mengerjakan, dan
bagaimana menghadapi perubahan. Hal itu dimaksudkan agar program
pembangunan yang dilaksanakan betul-betul berorientasi pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat atau sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah
serta setiap SKPD harus mendukung dan menyesuaikan visi dan misi SKPD
dengan visi dan misi Walikota Medan. Konteks penyusunan Rencana
Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), rancangan
Renstra SKPD disusun berpedoman pada rancangan awal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Medan. Serta
Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah bahwa
dalam upaya mendapatkan RPJM Daerah yang dapat mengantisipasi
kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan, maka
penyusunannya perlu dilakukan secara komprehensif dan lintas pemangku
kepentingan pembangunan. Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan
keselarasan antar program-program Pemerintah Kota Medan, Dinas
Pendidikan sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota
Medan dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan
pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan kota Medan merupakan
program

jangka

menengah

5

(lima)

tahunan

yang

perumusannya

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Renstra Dinas Pendidikan Kota Medan 2021 - 2026 | 3

Kota Medan tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan tahun 2020-2024.
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Upaya yang harus dilakukan itu tentu saja tidak terlepas dari Visi Kepala
Daerah yaitu :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU
DAN KONDUSIF”
Dilanjutkan pada misi ke 3 Pembangunan Bidang Pendidikan meliputi :
“Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Revitalisasi Pelayanan
Pendidikan dan Kesehatan yang Modern dan Terjangkau Oleh Semua”
dengan target sebagai berikut :
1. Pembangunan 1 creative hub di setiap kecamatan sebagai ruang
kreasi, ekspresi dan inovasi anak medan berkolaborasi dengan
komunitas.
2. 1000 beasiswa bagi mahasiswa/i berprestasi dan kurang mampu kota
medan.
3. Peningkatan kesejahteraan guru dan siswa
a. Penggunaan dana bos untuk mensejahterakan guru.
b. Pemberian insentif dan beasiswa pendidikan bagi guru honorer,
guru pesantren/madrasah, guru paud, guru mengaji dan guru
agama.
c. Penyediaan bus sekolah
4. Mewujudkan taman baca & sudut literasi per kecamatan yang ramah
anak dan difable.
5. Adaptasi Dan Normalisasi System Pembelajaran Dengan Inovasi Dan
Transformasi Digital
Dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota Medan Dinas Pendidikan sebagai
pengelolaan pendidikan untuk berjalan dengan baik, diperlukan perencanaan
pendidikan yang tepat, berbasis data dan informasi dan berdasarkan analisis
kebutuhan daerah, sebagai pedoman dalam mengembangkan pendidikan di
Kota

Medan.

Hal

tersebut

diterapkan

dalam

penyusunan

rencana

pengembangan pendidikan jangka panjang, jangka menengah (Renstra
SKPD), dan jangka pendek (Renja-SKPD). Perencanaan yang disusun,
sebagai kondisi ideal yang diinginkan, khususnya di bidang pendidikan.
Dengan perencanaan berbasis data dan informasi, diharapkan dapat
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mengembangkan pendidikan di Kota Medan secara sistematis, terencana,
dan berdasarkan urutan pilihan, dengan tetap memperhitungkan sumber
daya yang tersedia.
Rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Medan, selanjutnya disebut
Renstra Dinas Pendidikan Kota Medan, merupakan program pengembangan
pendidikan yang akan dilakukan Dinas Pendidikan Kota Medan 2021-2026
dengan masa transisi pada tahun 2021. Renstra Dinas Pendidikan Kota
Medan mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Medan sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026.
Renstra Dinas Pendidikan Kota Medan diharapkan dapat digunakan sebagai
pedoman dan arah dalam pembangunan pendidikan di Kota Medan, yang
tentu

saja

memerlukan

dukungan

semua

pemangku

kepentingan

(stakeholder) pendidikan di Kota Medan.

1.2 LANDASAN HUKUM
Rancangan Renstra Dinas Pendidikan Kota Medan 2021-2026 disusun
berdasarkan landasan hukum yang disamping memberikan aspek legal, juga
memberikan

gambaran

tentang

komponen-komponen

yang

harus

dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku.
Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Medan 20212024 sebagai berikut:
1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia No.4286)

3.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Keuangan Negara.
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5.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

PerencanaanPembangunan Nasional
7.

Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah.
9.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan
Minimum.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
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19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Standar Kepala Sekolah/Madrasah
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan
Menengah
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Standar Penilaian Pendidikan
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan
26. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Medan No. 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pembentukan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Dinas-Dinas

Daerah

dilingkungan Pemerintah Kota Medan.
27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan tahun 2006 – 2025.
29. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah.
30. Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun
2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah
tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana
pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan
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rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan
jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah.
32. Peraturan
Kedudukan,

Walikota
Susunan

Kerja Perangkat

Medan

Nomor

Organisasi,

Daerah,

51

Tugas

tahun

2018 tentang

dan Fungsi,

dan Tata

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas

Pendidikan Kota Medan.
33.
34. Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor

2 Tahun

2018

Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019
Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM).
37. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
39. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kemendikbud Tahun 2020-2024.
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
41. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2021.
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022.
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1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Medan ini akan menjadi pedoman
dan arah pencapaian program pembangunan pendidikan di Kota Medan
sekaligus sebagai informasi dan koreksi keberhasilan dan kegagalan
program yang telah direncanakan. Rancangan Renstra ini meliputi rumusan
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan, sehingga selaras
dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih.
a. Maksud
Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Medan
Tahun 2021–2026 adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran,
program dan Walikota dan Wakil Walikota Medan yang terpilih sebagai
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan kepala daerah
(PILKADA)
b. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Medan
Tahun

2021

–

2026

adalah

mensinergikan

Rencana

Strategis

Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2020–2024 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021–2026
untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun
mendatang, dalam rangka kelanjutan dan kesinambungan pembangunan
pendidikan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap upaya
bersama mewujudkan Visi dan Misi Kota Medan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota
Medan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan menjelaskan

latar belakang, maksud dan tujuan,

landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota
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Medan, hubungan Renstra Dinas Pendidikan Kota Medan dengan
dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah menjabarkan informasi
tentang peran, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah meliputi
Tugas, Fungsi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan
peluang pengembangan pelayanan.
Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tugas dan
Fungsi

memuat

penyajian

informasi

mengenai

identifikasi

permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD,
telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi, telaahan
rencana tata ruang wilayah serta penentuan isu-isu strategis.
Bab IV Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Medan. Visi dan misi
dirumuskan dengan mengacu pada visi dan misi Walikota Medan
hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk periode 2021-2024.
Tujuan dan sasaran menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai
oleh Dinas Pendidikan Kota Medan sebagai penjabaran dari visi dan
misi Walikota Medan. Sasaran merupakan penjabaran tujuan dalam
bentuk target terukur yang ingin dicapai dalam periode tahun 20212024. Strategi dan kebijakan menjelaskan tentang strategi dan
kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran.
Bab V Strategi dan Kebijakan, Berisi uraian tentang Rumusan peryataan
strategis dan arah kebijakan prangkat daerah dalam lima tahu
mendatang yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, Memuat
tentang Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
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sasaran dan pendanaan inikatif SKPD yang secara langsung
menunjukkan

kinerja

yang

akan

dicapai

dalam

lima

tahun

mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan
Berisi tentang Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah
dalam lima tahun medatang sebagai Komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII Penutup
Memuat harapan Dinas Pendidikan Kota Medan dalam memperbaiki
kondisi

dan

permasalahan

pendidikan

melalui

langkah

yang

terprogram dan berkesinambungan pada jangka waktu 5 (lima) tahun
ke depan.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

2.1. Mengapa Dinas Pendidikan Diperlukan
Pendidikan mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan
suatu bangsa. Terdapat kuatnya hubungan antara pendidikan sebagai sarana
pengembang sumber daya manusia dengan kualitas dan kemajuan suatu
bangsa. Oleh karenanya Negara/pemerintah wajib hadir dan terlibat dalam
pengelolaan pendidikan. Pada tingkat Pemerintah Kota, Dinas Pendidikan
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah Kota. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Walikota (melalui Perwal) berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
2.2. Mengapa Dinas Pendidikan Harus Berdiri Sendiri:
Dinas Pendidikan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki
tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi,
dan membuat pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas bidang pendidikan
di lingkungan Pemerintahan Kota Medan. Dinas Pendidikan memiliki tugas dan
tanggung jawab yang sangat penting dalam membangun kemajuan Sumber Daya
Manusia di Kota Medan di masa yang akan datang, sesuai visi misi Walikota.
Adapun secara rinci tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yaitu:
1. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka
penetapan kebijakan teknis/operasional di bidang pendidikan umum dan
pendidikan luar sekolah;
2. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di tingkat kota sesuai dengan
kebijakan nasional dan provinsi;
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3. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis
tingkat provinsi dan nasional;
4. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis/operasional pendidikan
umum dan pendidikan luar sekolah sesuai dengan norma, standar, prosedur
dan ketetapan perundang-undangan yang berlaku;
5. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kota;
6. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, dan pendidikan nonformal;
7. Berkordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu
Pintu dalam Pemberian izin pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan
dasar, PAUD dan satuan/penyelenggaraan pendidikan non formal;
8. Penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan berbasis kearifan lokal
pada pendidikan dasar;
9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan
tinggi;
10. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional
untuk tingkat kota;
11. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;
12. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
13. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap
peningkatan kemampuan dan potensi pendidikan usia dini, pendidikan
dasar, dan pendidikan non-formal;
14. Koordinasi

dan

supervisi

pengembangan

kurikulum

tingkat

satuan

pendidikan pada pendidikan dasar;
15. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan
pendidikan dasar;
16. Pelaksanaan penataan, pemenuhan dan evaluasi pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan;
17. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal;
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18. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
19. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan non formal;
20. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan nonformal skala kota;
21. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu
untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
22. Penyelenggaraan

pengendalian

mutu

pendidikan

dan

pelayanan

administratif;
Dengan beban tugas yang sedemikian besar tersebut, sudah selayaknya
Dinas Pendidikan Kota Medan menjadi OPD yang berdiri sendiri agar mampu
bekerja secara optimal dan fokus membenahi pendidikan di Kota Medan agar
semakin baik dan berprestasi.

2.3. Apa yang harus dilakukan agar Dinas Pendidikan ikut berkontribusi
dalam usaha Pemko Medan untuk mencapai kepuasan masyarakat
Peranan dan kontribusi Dinas Pendidikan dalam mencapai kepuasan
masyarakat terwujud dalam hal pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
bidang pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal
merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan
Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara
minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan
Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah
daerah

baik

Pemerintah

Provinsi

maupun

Pemerintah

Daerah.

Urusan

Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya
menjadi jenis SPM, salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang
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Pendidikan. Secara detail mengenani SPM bidang pendidikan telah diatur dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Orgnaisasi Perangkat Daerah
Peraturan wali kota medan

Nomor 19 tahun 2020 Tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi, Dan tata kerja perangkat daerah dari
perubahan peraturan Walikota

Medan

Nomor

51

tahun

2018

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata
Kerja Perangkat Daerah, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
Kota Medan pada Pasal 12 sebagai beri kut :
1. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
bidang pendidikan.
2. Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan.
Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
pendidikan;
d. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan

tugas

pembantuan

berdasarkan

atas

peraturan

perundang-undangan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
.

Sebagai sebuah organisasi, tercapainya visi dan misi Dinas Pendidikan Kota
Medan ditentukan oleh kerjasama antara seluruh sistem organisasi, bidang,
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lini, staf, dan unit pelaksana teknis yang telah dibentuk berdasarkan tugas,
pokok, dan fungsinya masing-masing.
Struktur jabatan pada Dinas Pendidikan Kota Medan telah sesuai dengan
Peraturan Walikota Medan Nomor 19 tahun 2020 tentang Kedudukan Tugas
dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan diberlakukannya

Perwal dimaksud pengisian jabatan pemimpin dan staf di dalam organisasi
berdasarkan profesionalitas seperti yang telah dilakukan selama ini, membuat
kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan semakin lebih baik.
Sesuai dengan peraturan Walikota Medan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas
Pendidikan Kota Medan, susunan organisasi Dinas Pendidikan meliputi susunan
organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:
a. Kepala dinas;
b. Sekretaris, membawahkan:
1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Sub bagian perencanaan, keuangan dan BMD; dan
3. Sub bagian penyelenggaraan tugas pembantuan.
c. Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non
formal:
1 . Seksi kurikulum dan penilaian;
2.

Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana; dan

3.

Seksi peserta didik dan pembangunari harakter.

d. Bidang pembinaan sekolah dasar:
1. Seksi kurikulum dan penilaian;
2. Seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
3. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter.
e. Bidang pembinaan sekolah menengah pertama:
1. Seksi kurikulum dan penilaian;
2. Seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
3. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter.
f. Bidang pembinaan ketenagaan:
1. Seksi ptk pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
2. Seksi ptk pendidikan sekolah dasar; dan
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3. Seksi ptk pendidikan sekolah menengah pertama.
g. UPT;
h. Satuan pendidikan formal dan non formal; dan
i. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Adapun tugas dan fungsi serta struktur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan
Kota Medan adalah sebagai berikut :
Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala
Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.
1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan
fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan.
2. Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

kepala

dinas

menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
c.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
pendidikan;

d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundangundangan; dan
f.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas
dan fungsinya.

A. Sekretariat ;
Sekretariat

pada Dinas dipimpin

oleh Sekretaris,

berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
1. Sekretaris

mempunyai

tugas

sebagaimana

pada

pasal

6

yaitu

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang
meliputi :


Pengelolaan administrasi umum,



Kepegawaian,
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Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah, dan



Penyelenggaraan tugas pembantuan serta fasilitasi pengoordinasian
penyusunan kebijakan dan



Pelaksanaan tugas Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris Penyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan

program

dan

kegiatan

kesekretariatan

dengan

mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana
Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan,

standar operasional

prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan
Standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas
dan tugas secara optimal;
c. Peridistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
funishmen) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
d. Fasilitasi, supervisi, pengintergrasian dan pengoordinasian penyusunan
standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi
jabatan, analisis jabatan, arialisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan
kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan
lingkup Dinas;
e. Fasilitasi, supervisi, pengintergrasian dan pengoordinasian penyusunan
kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran, pelaksanaan ke
asama, pengelolaan laporan keuangan di bidang pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di
bidang pendidikan;
f. Pengoordinasian penyusunan badan rancangan peraturan perundangundangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
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g. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan,
kepegawaian, tata naskah dinas, penataan

kearsipan, pengelolaan

barang milik daerah, Kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya
lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat,
dan lancar;
h. Pengelolaan data kependidikan lingkup Dinas dengan sistem informasi
untuk tersajikannya data yang akurat sebagai bahan publikasi dan
peyusunan kebijakan;
i.

Pengoordinasian pelaksanaan uruaan tugas pembantuan di bidang
pendidikan mulai dari perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan
evaluasi pelaporan berdasarkan standar operasional dan peraturan
perundang-undangan;

j.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;

k. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi
unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan
kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur- unsur lainnya
berdasarkan atas peraturan perundang- undangan;
l.

Penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggung|awaban kepada Kepala Dinas; dan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dam ayat (2), Sekretaris membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, antara lain:
a. Sub bagian umum dan kepegawaian;
b. Sub bagian perencanaan, keuangan dan BMD; dan
c. Sub bagian penyelenggaraan tugas pernbantuan.

A.1

Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai
lingkup

tugas melaksanakan

administrasi umum dan kepegawaian.

sebagian tugas Sekretaris
Dalam

malaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Sub Bagian Umum Dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
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a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan
rencana

kerja

Dinas

untuk terlaksaanya sinergitas perencanaan;

b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar
kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,
dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian untuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
c. Pembagian

tugas,

pembimbingan,

penegahan/pemrosesan

kedisiplinan

penilaian,

penghargaan, dan

Pegawai

ASN (remard

and

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian
Umum

Dan

Kepegawaian berdasarkan atas peraturan perundang-

undangan;
d. Penyusunan

bahan

fasilitasi,

supervisi,

pengiritergrasian

dan

pengoordinasian penyusunan standar kompetensi jabatan, analisis jabatan,
analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka
untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
e. penyusunan

bahan

pengoordinasian

penyusunan

bahan

rancarigan

peraturan perundang-undangan dan fasilitas bantuan hukum di bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
f. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan
tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, penataan
kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaari, keprotokolan, kehumasan
dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi
yang cepat, tepat, dan lancar;
g. Penyusunan bahan fasilitasi penilaian

prestasi

kerja pegawai Dinas

sesuai ketentuan peraturan perundang- undarigan;
h. Penyusunan bahan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan
fungsional di lingkungan Dinas;
i.

Penyusunan bahan

pegawai, kebutuhan, kenaikan pangkat, peningkatan

status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa
kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian pensiun berdasarkan atas
peraturan perundang-undangan;
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j.

Penyusunan bahan pelayanan penyelesaian kartu pegawai, kartu istri, kartu
suami, asuransi kesehatan atau sebutan nama lairinya, tabungan asuransi
pensiunan, cuti, kenaikan gaji berkala, dan pemberian penghargaan;

k. Penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;
l.

Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas
pelayanan publik;

m. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub
Bagian Umum Dan Kepegawaian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan,
unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan
unsur-unsur lainnya;
n. Penyampaian laporan

hasil pelaksanaan tugas

sebagai

pertanggung jawaban kepada Sekretaris; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas
dan fungsinya,

A.2. Sub bagian perencanaan, keuangan dan BMD
Kepala Sub Bagian Perencariaan, Keuangan Dan BMD mempunyai
tugas

melaksanakan

sebagian

tugas

Sekretaris lingkup perencanaan,

pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan Dan BMD menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan Dan BMD dengan mempedomani rencana umum kota,
rencana strategis, dan rencana kerja Dinas urituk terlaksananya
sinergitas perencanaan;
b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar
pelayanan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan Dan BMD untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas
secara optimal;
c. Pembagian

tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan

penegakan /pemrosesan

kedisiplinan

Pegawai

ASN

(reward and punishment)

dalam rangka untuk kelancaran tugas
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lingkup Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan BMD berdasarkan
atas peraturan perundang-undangan; penyusunan bahan fasilitasi,
supervisi, pengintergrasian dan pengoordinasian rencana strategis,
rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, dan
standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dart
kegiatan lingkup Dinas;
d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan barang
milik daerah lingkup Dinas, meliputi kegiatan penyusunan rencana,
penyusunan

bahan,

pemrosesan,

pengusulan,

verifikasi,

dan

pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan ;
e. penyusunan bahan pengelolaan data kependidikan lingkup Dinas
dengan sistem informasi untuk tersajikannya data yang akurat
sebagai bahan publikasi dan peyusunan kebijakan;
f. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dínas;
g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan BMD meliputi unsur
pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,
unsur pelaksanaan tugas, dan unsur- unsur lainnya berdasarkan atas
peraturan perundang- undangan;
h. Penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
j.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan
tugas dan fungsinya.

A.3 Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala
Sub

Bagian

melaksanakan

Penyelenggaraan

Tugas

sebagian

Sekretaris lingkup penyelenggaraan tugas

tugas

Pembantuan

mempunyai

tugas

pembantuan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud,

Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan menyelenggarakan

Kepala

Sub

fungsi:
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a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis,
dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar
pelayanan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
c. Pembagian

tugas,

pembimbingan,

penegakan / pemrosesan

penilaian,

kedisiplinan

penghargaan, dan

Pegawai

ASN ( reward and

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian
Penyelenggaraan

Tugas Pembantuan

berdasarkan

atas

peraturan

perundang- undangan;
d. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan urusan tugas pembantuan yang
meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk pendidikan dasar dan
pendidikan kesetaraan;
e. Penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan akreditasi
pendidikan, fasilitasi pengembangan karir pendidik, peningkatan kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan, pendataan pendidikan dasar yang
pendanaannya bersumber dari tugas pembantuan;
f. Penyusunan

bahan

koordinasi

dan

fasilitasi

pelaksanaan

kegiatan

kesiswaan pendidikan dasar yang pendanaannya bersumber dari tugae
pembantuan;
g. penyusunan bahan koordinasi urrtuk proses pemberian rekomendasi izin
pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama,
sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama;
h. Penyusunan bahan koordinasi tugas pembantuan lainnya mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
berdasarkan norma, prosedur, standar dan kriteria untuk terselenggaranya
tugas dan fungsi secara efısien dan efektif;
i.

Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan

penilaian lingkup Sub

Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan meliputi unsur pelaksanaan
perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan
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tugas, dan unsur- unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan,
j.

Penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggung|awaban kepada Sekretaris; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas
dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal
dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dini Dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanaknn sebagian
tugas Kepala Dinas lingkup pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
non formal.
Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1), Kepala

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal
menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal dengan mempedomani
rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk
terlaksananya sinergitas perencanaan;
b. Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur dari standar
lainnya lingkup Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan
Pendidikan Non Formal untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas
secara optimal;
c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan/pemrosesan

kedisiplinan Pegawai ASN (reward and

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan

penyusunan

perumusan

kebijakan

urusan

pemerintahan bidang pendidikan lingkup pemberiaan pendidikan
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anak usia dini dan pendidikan non formal dalam bentuk Peraturan
Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
e. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,
serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia
dini dan pendidikan nonformal;
f. Pelaksanaan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
g. Pelaksanaan

penetapan

kurikulum

muatan

lokal

pendidikan

nonformal;
h. Pelaksanaan kajian, penilaian, dan pengendalian proses pendirian,
penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan

nonformal

untuk

terselenggaranya

tahapan

tugas

berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan;
i.

Pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan tugas pembantuan
lingkup pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
berdaearkari standar operasional prosedur dan peraturan perundangundangari;

j.

Pengendalin, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal meliputi
pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,
unsur

pelaksanaan

dikordinasikan

oleh

tugas,

dan

Sekretaris

unsur-unsur
berdasarkan

lainnya
atas

yang

peraturan

perundang-undangan;
k. Penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan pelaksanaan fungsi
lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan
fungsinya.
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal
membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:
a. Seksi kurikulum dan penilaian;
b. Seksi kelembagaan dan Sarana prasarana; dan
c. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter.

A.Seksi kurikulum dan penilaian
Seksi Kurikulum Dan Penilaian dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah
dan bedanggung jawab kepada KepMa Bidang Pembnaan Pendidikan Anak Usia
Dini Dan Pendidikan Non Formal. Kepala Seksi Kurikulum Dan Penilaian
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal lingkup kurikulum dan
penilaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kurikulum Dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kurikulum Dan Penilaian dengan
mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan rerıcana kerja
Dinas nutuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
b. penyusunan

standar operasional

prosedur dan standar lainnya lingkup

Seksi Kurikulum Dan Penilaian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas
secara optimal;
c. Pembagian

tugas,

pembimbingan,

penegakan/pemrosesan
punishment)

penilaian,

kedisiplinan

penghargaan,

dan

Pegawai ASN (reward and

dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi

Kurikulum Dan Penilaian berdasarkan ates peraturan perundang-undangan;
d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan lingkup kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atan Peraturan
Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non
formal;
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f. Penyusunan bahan penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaan kurikulum
muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan non formal;
g. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
pendidikan anak usia dini dan perıdidikan nonformal;
h. Penyusunan bahan pedoman kalender pendidikan, dan desiminasi kurikulum
pendidikan anak usia dini;
i.

Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan tugas
pembantuan lingkup Kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal berdasarkan standar operasional prosedur dan
peraturan perundang-undangan;

j.

Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi
Kurikulum Dan Penilaian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur
pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaari tugas, dan unsurunsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal berdasarkan atas
peraturan perundang-undangan;

k. Penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal;
l.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Arial Usia Dini Dan Pendidikan Non formal terkait dengan tugas
dan fungsinya.

b. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana
Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi,
berada di bawah dari bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal. Kepala Seksi
Kelembagaan Dan Sarana Prasarana

mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan
Pendidikan Non Formal lingkup keleinbagaan dan Sarana prasarana. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Kepala Seksi
Kelembagaan Dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:
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a. Perencanaan program dan kegiatan Sekai Kelembagaan Dan Sarana
Prasarana dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis,
dan rencana kerja Dinas

untuk terlaksanariya sinergjtas perencanaan

berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
b. Penyusunan standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup
Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana
c. untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
d. Pembagian

tugas,

pembimbingan,

penegakan/pemrosesan

kedisiplinan

punishment) dalam

rangkn

Kelembagaan

Sarana

Dan

untuk

penilaian,

penghargaan, dan

Pegawai

ASN (remard and

kelancaran tugas lingkup Seksi

Prasarana berdasarkan

atas

peraturan

perundang-undangan;
e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan lingkup kelembagaan dan sarana prasana pendidikan anak
usia dini dan pendidikan non formal dalam bentuk Peraturan Daerah dan
/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelahsanaan
tugas;
f. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan
sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
g. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaam dan sarama prasarana
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
h. penyusunan bahan pelaksanaan kajian, penilaian, dan pengendalian proses
pendirian, penataan, dan penutupari satuan pendidikan anak usia dini dam
pendidikan nonformal untuk terselenggaranya tahapan tugas berdasarkan
standar dan peraturan perundang-undangan;
i.

penyusunan bahan standar dan kriteria seleksi bagi calon Kepala Satuan
Pendidikan Non Formal SKB berdasarkan atas peraturan Wali Kota dan
peraturan perundang-undangan;

j.

Penyusunan bahan

koordinasi

pelaksanaan

tugas

penilik dalam

mengendalikan, membimbing, membina dan melakukan tugas kepenilikan
terhadap satuari pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
berdasarkan standar operasional prosedur;
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k. Penyusunan instrumen pengolahan data atas laporan penilik tentang hasil
pengendalian, bimbingan, pembinaan dan penilaian satuan pendidikan anak
usia dini dan pendidikan non formal;
l.

penyusunan bahan standar dan kriteria sertifikat kelulusan pendidikan anak
usia dini dan non formal;

m. penyusuriari pedomari dan petunjuk penggunaan media pembelajaran pada
pendidikan anak usia dini dar non formal;
n. Penyusunan bahan pelaksanaan koordiriasi program dan kegiatan tugas
pembantuan lirigkup kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak
usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan standar operasional
prosedur dan peraturan perundang-undangan;
o. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan periilaian lingkup Seksi
Kelembagaan

Dan

Sarana

Prasarana

meliputi

unsur

pelaksanaan

perencanaan, unsur pelakeanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan
tugas, dan unsur- unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
p. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas
peraturan perundang-undangan;
q. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggun awabari
kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan
Pendidikan Non Formal; dan
r. Pelakaanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal terkait dengan tugas
dan fungsinya.

C.1.Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter
Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter dipimpin oleh Kepala Seksi,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal. Kepala Seksi Peserta
Didik Dan Pembangunan Karakter mempurıyai tugas melaksanakan eebagian
tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan
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Non Formal lingkup peserta didik dan pembangunan karakter. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program darı kegiatan Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan
Karakter der gan mempedomani rencana ıımum kota, rencana strategis, dan
rencana Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaarı berdasarkan
atas peraturan perundang-undangan;
b. Penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup
Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter untuk terselenggaranya
aktivitas dan tugas secara optimal;
c. Pembagian

tugas,

pembimbingan,

penilaian,

penghargaan, dan

penegakan /pemrosesan kedisiplinan

Pegawai

ASN (reward and

Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Peserta
Didik Dan Pembangunan Karakter berdasarkan atas peraturan perundangundangan;
d. Penyusunarı bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan lingkup Seksi Peserta Didik Dan Pembarıgunan Karakter dalam
bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. Penyusunan

bahan koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik pendidikan

anak

usia

dini

dan

perıdidikan

nonformal;
f. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan
karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
g. Penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
dan mutasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan
non formal dengan mempedomani norma, prosedür, standar, kriteria;
h. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan tugas
pembantuan lingkup peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan standar operasional
prosedur dan peraturan perundang-undangan;
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i.

Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi
Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter meliputi unsur pelaksanaan
perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan
tugas, dan unsur- unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal
berdasarkam atas peraturan perundang-undangan;

j.

Penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggung|awaban kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal terkait dengan tugas
dan fungsinya..

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di
bawah dari bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala
Bidang

Pembinaan

Sekolah

Dasar

mempunyai

tugas melaksanakan

sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pembinaan pendidikan Dasar. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bidang

Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana
kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
b. Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, dan standar lainnya
lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Dasar untuk terselenggaranya aktivitas
dan tugas secara optimal; pendistribusian tugas,

pembimbingan,

penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai
ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar berdasarkan atas peraturan perundangundangan;
c. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan urusan pemerintahan
bidang pendidikan lingkup pembinaan sekolah dasar dalam bentuk
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Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman
dalam pelaksanaari tugas;
d. Pelaksanaan dan pengoordinasiari penyelenggaraan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
e. Pelaksanaan pembinaan

kurikulum

den

penilaian, kelembagaan dan

sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangurian karakter Sekolah
Dasar;
f. pelaksanaan

penetapan

kurikulum

muatan

lokal

Sekolah Dasar;
g. Pelaksanaan kajian, penilaian, dan pengendalian proses pendirian,
penataan, dan penutupan satuan pendidikan Sekolah Dasar untuk
terselenggaranya tahapan tugas berdasarkan standar dan peraturari
perundang-undangan;
h. Pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam
daerah kota;
i.

Pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan tugas pembantuan lingkup
sekolah dasar berdasarkari standar operasional prosedur dan peraturan
perundang-undangan;

j.

Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pembinaan Sekolah
Dasar meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur

pelaksanaan

perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya
yang

dikoordinasikan

oleh

Sekretaris

berdasarkan

atas

peraturan

perundang-undangan;
k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter lingkup Sekolah Dasar sebagai pertanggungjawaban
kepada Kepala Dinas; dan
l.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:

Renstra Dinas Pendidikan Kota Medan 2021 - 2026| | 33

a. Seksi kurikulum dan penilaian;
b. Seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
c. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter.

A.1. Seksi Kurikulum Dan Penilaian Sekolah Dasar
Seksi Kurikulum Dan Penilaian Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia Bidang Pembinaan
Sekolah Dasar. Kepala Seksi Kurikulum Dan Penilaian Sekolah Dasar
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan
sekolah Dasar lingkup kurikulum dan penilaian sekolah dasar. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Kurikulum Dan penilaian Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kurikulum Dan Kesiswaan
Sekolah Dasar dengan mempedomani rencana umum kota, rencana
strategis, dan rencana Dinas untuk terlaksananya sinergitas
perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
b. Penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya
lingkup Seksi Kurikulum Dan penilaian untuk terselenggaranya
aktivitas dan tugas secara optimal;
c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan / pemroeesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
puinishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi
Kurikulum Dan Penilaian berdasarkan atas peraturan perundangundangan;
d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan lingkup kurikulum dan penilaian sekolah dasar dalam
bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
f. Penyusunan bahan penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaan
kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar;
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g. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang
penuturannya dalam daerah kota;
h. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
sekolah dasar;
i.

Penyusunan bahan pedoman kalender pendidikan, dan desiminasi
kurikulum sekolah dasar;

j.

Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan
tugas pembantuan lingkup kurikulum dan penilaian sekolah dasar
berdasarkan standar pperasional prosedur dan peraturan perundangundangan;

k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup
Seksi

Kurikulum

Dan

Penilaian

meliputi

unsur

pelaksanaan

perencanaan, unsur pelaksanaan perumuean kebijakan, unsur
pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan
oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar berdasarkan atas
peraturan perundang-undangan;
l.

Penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Dasar;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Sekolah Dasar terkait dengan tugas dan fungsinya.

B.1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Seksi kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh kepala
seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pembinaan Sekolah Dasar. Kepala seksi kelembagaan dan sarana prasarana
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Pembinaan
Sekolah Dasar lingkup kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar.
Dalam melaksanakan tugas eebagaimana dimalcsud pada ayat (1), Kepala
Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan Sarana
dan Prasarana dengan mempedomani rencana umum kota, rencana
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strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas
perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan,
b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan
standar lainnya lingkup Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana
Sekolah Dasar untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara
optimal;
c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, perighargaan, dari
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
punishmenf) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi
Kelembagaan Dan Sarana Prasarana berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan;
d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pendidiikan lingkup kelembagaan dan

sarana prasarana sekolah

dasar dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota
untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaarı
dan sarana prasarana sekolah dasar;
f. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana
sekolah dasar;
g. Penyusunan bahan pelakaanaan kajian, penilaian, dan pengendalian
prosea pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan
sekolah dasar untuk terselenggaranya tahapan tugas berdasarkan
standar dan peraturan perundang-undangan;
h. Penyusunan bahan standar dan kriteria seleksi bagi calon kepala
sekolah dasar berdasarkan atas peraturan Wali Kota dan peraturan
perundang-undangan;
i.

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas dalam
mengendalikan,
pengawasan

membimbing,

terhadap

membina

sekolah

dasar

dan melakukan tugas
berdasarkan

standar

operasional prosedur;
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j.

Penyusunan instrumen pengolahan data atas

laporan pengawas

tentang hasil pengendalian, bimbingan, pembinaan dan penilaian
sekolah dasar;
k. penyusunan bahan standar dan kriteria Surat Tanda Tamat
Belajar/ljazah dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolab Dasar;
l.

penyusunan

pedoman

dan

petunjuk

penggunaan

media

pembelajaran pada sekolah dasar;
m. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan
tugas pembantuan lingkup kelembagaan dan sarana prasarana
sekolah dasar berdasarkan standar operasional prosedur dan
peraturan perundang-undangan;
n. penyusunan balian pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup
Seksi

Kelembagaan

Dan

Sarana

Prasarana

meliputi

unsur

pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,
unsur

pelaksanaan

tugas,

dan

unsur-

ungur

lainnya

yang

dikoordinasikan oleh Kepala Bidrag Pembinaan Sekolah Dasar
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
o. penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Dasar; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Sekolah Dasar terkait dengan tugas dan fungsinya.

C.1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dipimpin oleh kepala seksi,
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan
Sekolah Dasar. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan

Karakter

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepada Bidang pembinaan
Sekolah Dasar lingkup Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah
Dasar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter menyelenggarakan
fungsi:
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a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Peserta Didik Dan
Pembangunan Karakter dengan mempedomani rencana umum kota,
rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk. terlaksananya
sinergitas

perencanaan

berdasarkan atas peratiiran perundang-

undangan ;
b. Penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya
lingkup Seksi Peeerta Didik Dan Pembangunan Karakter untuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian,

penghargaan, dan

penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pega›vai ASN (reward and
punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lirigkup Seksi
Peserta Didik Dan

Pembangunan Karakter berdasarkan atas

peraturan perundang-undangan;
d. Penyusunan bahan

rurnusan

kebijakan

urusan

pemerintahan

bidang pendidikan lingkup Seksi Peserta Didili Den Pembangunan
Karakter Sekolah Dasar dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau
Peraturan Walt Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
e. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik sekolah dasar;
f. penyusunan

bahan

pembinaan

minat,

bakat,

prestasi,

dan

pembangunan karakter peeerta didih sekolah dasar;
g. penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik
baru dan mutasi peserta didik pada sekolah dasar dengan
mempedomani norma, prosedur, standar, kriteria;
h. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan
tugas pembantuan lingkup peserta didik den pembangunan karakter
sekolah dasar berdasarkan standar operasional prosedur dan
peraturan perundang-undangan;
i.

penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaiari lingkup
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter meliputi unsur
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pelakeanaan

pereneanaan,

unsur pelaksanaan

perumusan

kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yarig
dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
j.

penyampaiani

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Dasar; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Sekolah Dasar terkait dengan tugas dan furigsinya.

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah

Menengah

Pertama mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pembinaan sekolah Menengah
Pertama. Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama dengan mempedomani rencana umum kota,
rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya
sinergitas perencanaan;
b. Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, dan standar
lainnya lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama untuk
terseleriggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
c. Pendistribusian tugas, pembimbingan,penilaian, penghargaan, dan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (remard and
punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama berdasarl‹an atas peraturan
perundang- uridangan;
d. Pelaksanaan

penyusunan

perumusan

kebijakan

urusan

pemerintahan bidang pendidikan lingkup pembinaan Sekolah
Menengah Pertama dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau
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Peraturan Walt Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
e. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,
serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah
Pertama;
f. pelaksanaan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
Sekolah Menengah Pertama;
g. Pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah
Pertama;
h. Pelaksanaan kajian, penilaian, dan pengendalian proses pendirian,
penataan, dan penutupan satuan

pendidikan Sekolah Menengah

Pertama untuk terselenggaranya tahapan tugas berdasarkan standar
dan peraturan perundang- undangan;
i.

Pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan tugas pembantuan
lingkup Sekolah Menengah Pertama berdasarkan standar operasional
prosedur dan peraturan perundang- undangari ;

j.

pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pembinaan
Sekolah

Menengah

Pertama

meliputi

unsur

pelaksanaan

perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,

unsur

pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan
oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang kurikulum
dan penilaian, kelernbagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dari pembangunan karakter

lingkup Sekolah Menengah

Pertama sebagai pertanggung|awaban kepada Kepala Dirias; dan
l.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan
ayat (2), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama membawahkan 3 (tiga)
Kepala Seksi, antara lain:
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a. Seksi kurikulum dan penilaian;
b. Seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
c. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter.
A.1. Seksi Kurikulum Dan Penilaian
Seksi Kurikulum Dan Penilaian dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pembinaan Sekolah Menengah
Pertama.

Kepala

Seksi

melaksanakan sebagian

Kurikulum
tugas

Dan

Kepala

Penilaian
Bidang

mempunyai

tugas

Pembinaan Sekolah

Menengah Pertama lingkup kurikulum dan penilaian sekolah menengah
pertama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kurikulum Dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Kurikulum Dan
Kesiswaan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana
strategis, dan rencana keria Dinas urıtuk terlaksananya sinergitas
perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
b. penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya
lingkup Seksi Kurikulum Dan penilaian urıtuk terselenggaranya
aktivitae dan tugae secara optimal;
c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi
Kurikulum Dan Penilaian berdasarkan atas peraturan perundangundangan;
d. penyusunan bahan rumusan

kebijakan

urusan pemerintahan

bidang pendidikan lingkup kurikulum dan penilaian Sekolah
Menengah Pertama dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau
Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
e. penyusunan bahan pengoordinasiam pelaksanaan hebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
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f. penyusunan bahan penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaan
kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Menengah
Pertama;
g. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian Sekolah Menengah Pertama;
h. penyusunan bahan pedornan kalender

pendidikan,

dan

esiminasi kurikulum Sekolah Menengah Pertama; penyusunan
bahan pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan

tugas

pembantuan lingkup kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah
Pertama berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan
perundang-undangan;
i.

penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup
Seksi Kurikulum Dan Penilaian meliputi unsur pelaksanaari
perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur
pelaksanaan

tugas,

dan

dikoordinasikan oleh

Kepala

unsur-unsur

lainnya

yang

Bidang Pembinaan Sekolah

Menengah Pertama berdasarkan atas peraturan perundangundangan;
j.

penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembiriaan Sekolah
Menengah Pertama;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Sekolali Menengah Pertama terkait dengan tugas dan
fungsinya.

B.1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Seksi kelembagaan dan sarana prasarana dipimpin oleh kepala seksi, berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama. kepala seksi kelembagaan dan sarana

prasarana

mempurıyai tugas melaksanakan sebagiarı tugas kepala Bidang Pembinaarı
Sekolah Dasar lingkup kelembagaan dan

sarana

prasarana Sekolah

Menengah Pertama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan
fungsi:
a.

perencanaan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan Sarana
dan Prasarana dengan mempedomani rencana umum kota,
rencana strategis, dan rencana Renja Dinas untuk terlaksananya
sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundangundangan;

b.

penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan
standar lainnya lingkup Seksi Kelembagaan Sarana dan
Prasarana untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara
optimal;

c.

pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN reward nnd
punislirnent! dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi
Kelembagaan Dan Sarana Prasarana berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan;

d.

penyusunan bahan

kebijakan urusan pemerintahan bidang

pendidikan lingkup kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah
Menengah Pertama dalam bentuk Peraturan Daerah dan / atau
Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
e.

penyusunan

bahan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
f.

penyusunan

bahan

pembinaan

kelembagaan

dan

sarana

prasarana Sekolah Menengah Pertama;
g.

penyusunan

bahan

pelakaanaan

kajian,

penilaian,

dan

pengendalian proees pendirian, penataan, dan penutupan satuan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama untuk terselenggaranya
tahapan tugas berdasarkan standar dan peraturan perundangundangan;
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h.

penyusunan bahan standar dan kriteria seleksi bagi calon kepala
Sekolah Menengah Pertama berdasarkan atas peraturan Wali
Kota dan peraturan perundang-undangan;

i.

penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas
dalam mengendalikan,

membimbing,membina

melakukan

tugas pengawasari terhadap Sekolah Menengah Pertama
berdasarkan standar operasional prosedur;
j.

penyusunan instrumen pengolahan data atas laporari pengawas
tentang hasil pengendalian, bimbingan, pembinaan dan penilaian
Sekolah Menengah Pertama;

k.

penyusunan bahan standar dan kriteria Surat Tanda Tamat
Belajar/ljazah dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah
Menengah Pertama;

l.

penyusunan

pedoman

dan

petunjuk

periggunaan

media

pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama,
m.

penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan
tugas pembantuan lingkup kelembagaan dan sarana prasarana
Sekolah Menengah Pertama berdasarkan standar operasional
prosedur dan peraturan perundang-undangan;

n.

penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup
Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana meliputi unsur
pelaksanaan

perencanaan,

unsur

pelaksanaan

perumusan

kebijakan, unsur pelaksanaari tugas, dan unsur- unsur lainnya
yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolali
Menengah Pertama berdasarkan atas peraturan perundangundangan;
o.

penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama; dan
p.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Sekolah Menengali Pertama terkait dengan tugas dan
fungsinya.
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C.1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dipimpin oleh kepala seksi,
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang
pembinaan

Sekolah

Menengah

Pertama

lingkup

Peserta

Didik

dan

Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama. Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Peserta Didik dan
Pembarıgunan karakter menyelenggarakan fungsi:
a.

Perencanaan program dan kegiatan Seksi Peserta Didik Dan
Pembangunan Karakter dengan mempedomani rencana umum
kota, rencana strategis,

dan

terlaksananya sinergitas

rencana

perencanaan

kerja

Dinas untuk

berdasarkan atas

peraturan perundang-undangan;
b.

Penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya
lingkup Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter untuk
terselenggaranya aktivitas dan tugas secara

pembagian tugas,

pembimbingan,

dan

/pemrosesan

penilaian,
kedisiplinan

penghargaan,
Pegawai

penegakan

ASN (remard and

funishment) dalam rangka untuk kelancaran tusas lingkup Seksi
Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
c.

Penyusunan bahan rumusan kebijakan uruean pemerintahan
bidang pendidikan lingkup Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan
Karakter Sekolah Menengah Pertama dalam bentuk Peraturan
Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
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d.

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

e.

Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan

karakter

peserta

didik

Sekolah

Menengah

Pertama;
f.

Penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru dan mutasi peserta didik pada Sekolah Menengah
Pertama dengan mempedomani norma, prosedur, standar,
kriteria;

g.

Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi program dan
kegiatan

tugas

pembantuan

lingkup

peserta

didik

dan

pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama berdasarkan
standar

operasional

prosedur

dan

peraturan

perundang-

undangan;
h.

Penyusunan bahan pengeridalian, evaluasi, dan penilaian lingkup
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter meliputi unsur
pelaksanaan

perencanaan,

unsur pelaksanaan

perumusan

kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya
yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama berdasarkan atas peraturan perundangundangan;
i.

Penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama; dan
j.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terkait dengan tugas dan
fungsinya.

k.

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
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l.

Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan

karakter

peserta

didik

Sekolah

Menengah

Pertama;
m.

Penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru dan mutasi peserta didik pada Sekolah Menengah
Pertama dengan mempedomani norma, prosedur, standar,
kriteria;

n.

Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi program dan
kegiatan

tugas

pembantuan

lingkup

peserta

didik

dan

pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama berdasarkan
standar

operasional

prosedur

dan

peraturan

perundang-

undangan;

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan
Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang
Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinns lingkup pembirıaan tenaga pendidikan anak usia dini
dan non formal, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:
a.

Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Ketenagaan
dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan
rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan ;

b.

Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, den standar
lainnya

lingkup

Bidang

Pembinaan

Ketenagaan

untuk

terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; pendistribusian
tugas,

pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan /

pemrosesan

kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment)

dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pembinaan
Ketenagaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
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c.

Pelaksanaan

penyusunan

perumusan

kebijakan

urusan

pemerintahan bidang pendidikan lingkup pembinaan ketenagaan
dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk
menjadi pedoman dalam pelaksanaari tugas;
d.

Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraari kebijakan di
bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah daaar, dan sekolah
menengah pertama;

e.

Pelaksanaan

rencana

kebutuhan

pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal,
sekolah dasar, dan

sekolah menengah pertama; pelaksanaan

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia
dini dan pendidikan non formal, sekolah dasar, dan sekolah
menengah pertama;
f.

Pelaksanaan

penelaahan

usul

pindah

pendidik

dan

tenaga

kependidikan dengan mempedomani standar kebutuhan untuk bahan
masukan saran dan rekomendasi kepada kepala dinas;
g.

Pelaksanaan penelaahan kinerja kepala sekolah, pengawas sekolah
Pendidikan Dasar, serta penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Forrnal dengan mempedomani standar penilaian
untuk bahan masukan earan dan refomendasi kepada kepala dinas;

h.

Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pembinaan
Ketenagaan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan,

unsur

pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan
unsur-unsur

lainnya

yang

dikoordinasikan

oleh

Sekretaris

berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), Kepala Bidang pembinaan Ketenagaan membawahkan 3 (tiga) Kepala
Seksi, antara lain:
a. Seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal;
b. Seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar; dan
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c. Seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah

A.1 Seksi PTK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikari Non Formal dipimpin oleh kepala seksi, berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan ketenagaan.
Kepala seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
kepala Bidang

pembinaan Ketenagaan lingkup Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dari Pendidikan Non Forma). Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Pendidik dan Tenaga Kependidihan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan
rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
b. Penyueunan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas
secara optimal;
c. Pembagian

tugas,

pembimbingan,

penilaian,

penghargaan,

dan

penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
punishmen)

dalam rangka untuk kelancaran

tugas

lingkup Seksi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal berdaearkan atas peraturan perundangundangan;
d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan lingkup pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak
usia dini dan pendidikan non formal dalam bentuk Peraturan Daerah dan/
atnu Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
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e. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal;
f. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan Norr Formal;
g. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini dan perididikan Non Formal
h. Penyusunan bahan penelaahan kinerja kepala satuan pendidikan,
dan penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
dengan mempedomani standar penilaian untuk bahan masukan saran
dan rekomendasi kepada kepala dinas;
i.

penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup seksi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal meliputi uneur pelaksanaan pereneanaan, unsur
pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan
unsur-unsur

lainnya

yang

dikoordinasikan

oleh

Kepala

Bidang

Pembinaan Ketenagaan berdasarkan atas peraturan peruridarigundangan;
j.

penyampaian

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagai

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan;
dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan
Ketenagaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B.1. Seksi PTK Sekolah Dasar
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala
seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pembinaan ketenagaan.
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Kepala seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang pembinaan Ketenagaan
lingkup

Pendidik

melaksanakan

dan

Tenaga kependidikan Sekolah Dasar. Dalam

tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Dasar dengan mempedomani rencama umum
kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya
sinergitas perencanaan;
b. Penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya
lingkup Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar berdasarkan atas
peraturan perundang-undangan;
d. penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan lingkiip Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Dasar dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota
untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Sekolah dasar;
f. penyusunan

bahan rencana

kebutuhan,

rekomendasi

pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
g. penyusunan bahan
kependidikan

pembinaan

pendidik dan tenaga

sekolah dasar;

h. Penyusunan bahan penelaah kinerja kepala sekolah dasar dan
pengawas sekolah dasar dengari mempedomani standar penilaian
untuk bahan masukan saran dan rekomendasi kepada kepala
dinas;
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i.

penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup
seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar meliputi
unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan
kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang
dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

j.

Penyampaian

laporan

pertanggungjawaban

hasil
kepada

pelaksanaan
Kepala

tugas

Bidang

sebagai

Pembinaan

Ketenagaan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Ketenagaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C.1. Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
dipimpin oleh kepala seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pembinaan ketenagaan. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas kepala Bidang pembinaan Ketenagaan lingkup Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidik dan
Tenaga Keperıdidikan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dengan mempedomani
rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas
untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
b. Penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya
lingkup

Seksi

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan

Menengah Pertama untuk terselenggaranya

Sekolah

aktivitas dan tugas

secara optimal;
c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian,

penghargaan, dan

penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi
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Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan lingkup Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Pertama dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau
Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
e. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan

kebijakan Pendidik

dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertarna;
f. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah Menengah Pertama;
g. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
sekolah Menengah Pertama;
h. penyusunan bahan penelaahan kinerja kepala sekolah menengah
pertama dan pengawas sekolah menengah pertama dengan
mempedomani standar penilaian untuk bahan masukan saran dan
rekomendasi kepada kepala dinas;;
i.

Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup
seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah
Pertama

meliputi

unsur

pelaksanaan

perencanaan,

unsur

pelaksanaan perurnusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan
unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan Ketenagaan berdasarkan atas peraturan perundanguridangan;
j.

Penyampaian

laporan

pertanggungjawaban

hasil
kepada

pelaksanaan
Kepala

tugas

Bidang

sebagai

Pembinaan

Ketenagaan ; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikari oleh Kepala Bidang
Pembinaan Ketenagaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
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7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam pengelolaan Dinas
Pendidikan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) yang
bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pembinaan di bidang pendidikan
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang tentang susunan organisasi
kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan Kota Medan. Dengan susunan dan struktur organisasi sebagai
berikut:
1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri atas:
a) Sub Bagian Perencanaan
b) Sub Bagian Keuangan
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
b) Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana
c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
4. Pembinaan Sekolah Dasar
a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
5. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
6. Pembinaan Ketenagaan:
a) Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan PAUD dan Non Formal
b) Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
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c) Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Medan di atas tergambar
dibawah ini :
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2.5 Sumber Daya SKPD
Sampai akhir Desember 2020, Pegawai pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, berjumlah 148 orang. Berikut ini
jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan dan berdasarkan Jabatan
Struktural, Fungsional dan Pelaksana sebagai berikut:
2.2.1 Berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel 2.2.1.
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN PANGKAT / GOLONGAN
No.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

GOLONGAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PEMBINA UTAMA
PEMBINA UTAMA MADYA
PEMBINA UTAMA MUDA
PEMBINA TK. I
PEMBINA
PENATA TK. I
PENATA
PENATA MUDA TK. I
PENATA MUDA
PENGATUR TK. I
PENGATUR
PENGATUR MUDA TK. I
PENGATUR MUDA

IV/E
IV/D
IV/C
IV/B
IV/A
III/D
III/C
III/B
III/A
II/D
II/C
II/B
II/A

JUMLAH

JUMLAH
1
0
8
138
57
54
52
57
8
6
10
8
2

ORANG
ORANG
ORANG
ORANG
ORANG
ORANG
ORANG
ORANG
ORANG
ORANG
ORANG
ORANG
ORANG

401
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2. Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana

1
2
3
4
5

KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
STRUKTURAL
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KEPALA BIDANG
KEPALA SUBAG
KEPALA SEKSI

1
2
3

No.

1

2.5.1

JUMLAH
1
1
3
3
7

ORANG
ORANG
ORANG
ORANG
ORANG
ORANG

FUNGSIONAL
PENGAWAS
PENILIK
PAMONG

155
20
1

ORANG
ORANG
ORANG

PELAKSANA
PAGAWAI
JUMLAH

210
401

ORANG

KETERANGAN

SARANA PRASARANA KERJA SKPD
Sarana Prasarana Kerja merupakan Aset dan salah satu sumber daya
penting dan utama dalam menunjang aktivitas agar tercapai tujuan yang
diharapkan. Asset yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
berupa aset / modal tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan serta
asset / modal yang bergerak dalam bentuk kendaraan dan peralatan kantor.
Data asset / modal keadaan per 31 Desember 2020 bisa dilihat pada rincian
table dibawah ini.
Table 2.2.2
Sarana Prasarana Kerja SKPD
NO
1

JENIS BARANG

SATUAN

JUMLAH

ASET PADA AULA

1.1
1.2
1.3

MEJA
MEJA PANJANG
MEJA KECIL

buah
buah
buah

48
10
2

1.4

KURSI

buah

31
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NO

JENIS BARANG

SATUAN

JUMLAH

1.5

KURSI LIPAT

buah

22

1.7

KURSI PLASTIK

buah

9

1.8

MIXER

buah

1

1.9

LOUDSPEKER

buah

2

1.10 LOUDSPEKER

buah

3

1.11 MIC

buah

20

set

1

1.13 KIPAS ANGIN

buah

6

1.14 INFOCUS

buah

1

1.15 FIGURA PHOTO

buah

2

1.16 TONG SAMPAH

buah

2

1.12 MIXER MIC

2

KEPALA DINAS

2.1

MEJA KERJA

buah

1

2.2

KURSI PUTAR

buah

1

2.3

MEJA RAPAT

set

1

2.4

KURSI TAMU (SOFA SET )

set

1

2.5

KURSI RAPAT

buah

18

2.6

AC SPLIT

buah

2

2.7

FILE CABINET

buah

3

2.8

LEMARI ARSIP

buah

1

2.9

LEMARI ARSIP

buah

1

2.10 KULKAS 1 PINTU

buah

1

2.11 TV LED

buah

1

2.12 TEMPAT TIDUR LIPAT

buah

1

2.13 AQUARIUM

buah

1

2.14 TEMPAT SAMPAH

buah

1

2.15 DISPENSER

buah

1

2.16 JAM MEKANIS

buah

3

2.17 KACA CERMIN

buah

2

2.18 LAMBANG NEGARA GARUDA

buah

1
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NO

JENIS BARANG

SATUAN

JUMLAH

PHOTO PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN
2.20 EXHAUSE FAN

set

1

buah

1

2.21 PC UNIT

buah

1

2.19

3

SEKRETARIS

3.1

MEJA KERJA

buah

27

3.2

KURSI KERJA

buah

11

3.3

KURSI TAMU (SOFA SET )

set

1

3.4

KURSI KECIL

buah

9

3.5

KURSI PANJANG

buah

2

3.6

AC SPLIT

buah

4

3.7

FILE CABINET

buah

15

3.8

TV LED

buah

1

3.10 JAM DINDING

buah

1

3.11 KACA CERMIN

buah

1

3.12 LAMBANG NEGARA GARUDA
PHOTO PRESIDEN DAN WAKIL
3.13
PRESIDEN
3.14 AC SPLIT

buah

1

set

1

buah

8

3.15 EXAUST FAN

buah

2

3.16 KURSI PUTAR KECIL

buah

6

3.17 KURSI PUTAR BESAR

buah

3

3.18 PC

buah

15

3.19 PRINTER

buah

5

3.20 SCANNER

buah

1

3.21 RUNNING TEXT

buah

1

3.22 LEMAR BESI

buah

17

3.23 LEMARI KAYU

buah

4

3.24 BRAND KAS

buah

4

3.25 DISPENSER

buah

1

3.26 CCTV

buah

1

3.27 TV

buah

1
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NO

SATUAN

JUMLAH

3.28 MEJA PANJANG

buah

1

3.29 FINGER PRINT

buah

2

3.30 LAPTOP

buah

1

3.31 MEJA KOMPUTER

buah

1

3.32 KURSI LIPAT

buah

4

3.33 RAK BESI

buah

1

3.34 PAPAN PENGUMUMAN

buah

1

3.35 JAM MEKANIS

buah

1

4

JENIS BARANG

BIDANG PAUD DAN NON FORMAL

4.1

MEJA KERJA

buah

13

4.2

KURSI PUTAR BESAR

buah

1

4.3

KURSI PANJANG

buah

9

4.4

KURSI KERJA

buah

1

4.5

LEMARI

buah

2

4.6

KIPAS ANGIN

buah

1

4.7

AC SPLIT

buah

1

4.8

TV

buah

1

4.9

PC

buah

4

4.10 PRINTER

buah

1

5

BIDANG KETENAGAAN

5.1

MEJA KERJA

buah

27

5.2

KURSI PUTAR BESAR

buah

4

5.3

KURSI PANJANG

buah

2

5.4

KURSI

buah

17

5.5

FILE CABINET

buah

18

5.6

RAK

buah

1

5.8

AC SPLIT

buah

6

5.10 KURSI LIPAT

buah

6

5.11 LEMARI RAK

buah

4

5.12 PC

buah

5
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NO

SATUAN

JUMLAH

5.13 KURSI PUTAR KECIL

buah

4

5.15 LAPTOP

buah

1

5.16 PRINTER

buah

3

5.17 RAK BESI

buah

1

5.18 LEMARI BESI
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH
6
DASAR
6.1 MEJA KERJA

buah

7

buah

15

6.2

KURSI PUTAR BESAR

buah

6

6.3

KURSI KERJA

buah

17

6.4

AC SPLIT

buah

1

6.5

TV

buah

1

6.6

PC

buah

6

6.7

buah

2

7.1

FILLING CABINET
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA
MEJA KERJA

buah

6

7.2

KURSI PUTAR BESAR

buah

16

7.3

KURSI KERJA

buah

13

7.4

KURSI TAMU (SOFA SET)

set

1

7.5

LEMARI

buah

1

7.6

FILLLING CABINET

buah

1

7.7

AC SPLIT

buah

1

7.8

KURSI LIPAT

buah

3

NO

JENIS BARANG

SATUAN

JUMLAH

7.9

PC

buah

3

7.10 MONITOR

buah

3

7.11 FINGER PRINT

buah

1

7.12 KIPAS ANGIN

buah

1

7

8

JENIS BARANG

KENDARAAN AKTIF OPERASIONAL

8.1

MOBIL MINIBUS

unit

4

8.2

Pic Up

unit

3

8.3

Sepeda Motor

unit

11
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Dengan melihat perbandingan jumlah kebutuhan staf/aparatur dengan
fasilitas yang tersedia masih perlu peningkatan baik dari sudut kualitas
maupun kuantitas.Tingginya tuntutan kualitas pekerjaan yang harus dikuti
oleh ketersediaan sarana kerja aparatur.Hal ini dapat dilihat dari
ketersediaan komputer yang masih cukup minim dibandingkan dengan
tuntutan pekerjaan khususnya yang dilakukan melalui sistem aplikasi.
Demikian juga dengan dengan lokasi kantor yang berada pada lingkungan
perumahan masyarakat dan cukup sempit yang pada prinsipnya tidak
sesuai jika dibandingkan dengan jumlah dan atau luas wilayah yang
menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan.
2.6 Kinerja Pelayanan SKPD
Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan berdasarkan sasaran/target
renstra pada periode sebelumnya sesuai dengan SPM untuk urusan wajib
dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti
indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu
disajikan adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan Kota Medan
No
,

1

2

3

4

5

6

7

8

Indikator/
Impact

Meningkatny
a APK/
APMus
PAUD
Meningkatny
a APK
SD/MI/PAket
A
Meningkatny
a APK
SMP/MTs/Pa
ket B
Meningkatny
a APM
SD/MI/Paket
A
Meningkatny
a APM
SMP/MTs/Pa
ket B
Menurunnya
APS SD/MI
/Paket A
Menurunnya
APS SMP
/MTs
Meningkatny
a AM SD
/MI/Paket A
ke SMP
/MTs/ PaketB

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi capaian Tahun ke-

Rasio Capaian Tahun ke-

2016

2017

2018

2019

2020

Kondi
si
Akhir

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

74,83
%

80,01
%

81,82
%

83,63
%

85,44
%

87,25
%

71,70
%

74,83
%

80,01
%

80,07
%

79,97
%

95,82
%

93,53
%

97,79
%

95,74
%

93,60
%

100%

129,52
%

100%

100%

100%

100%

129,52
%

124,68
%

120,80
%

124,68
%

112,13
%

129,52
%

96,26
%

120,80
%

124,68
%

112,13
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

123,89
%

120,93
%

127,50
%

126,46
%

133,97
%

123,89
%

120,93
%

127,50
%

126,46
%

133,97
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

104,75
%

104,74
%

102,03
%

100,16
%

89,60
%

104,75
%

104,74
%

102,03
%

100,16
%

89,60
%

88,68
%

95,33
%

97,16
%

97,66
%

98,16
%

99%

87,52
%

87,52
%

95,33
%

95,71
%

76,28
%

98,69
%

91,81
%

98,12
%

98,00
%

77,71
%

0,09%

0,08%

0,07%

0,06%

0,05%

0,04%

0,09%

0,05%

0,03%

0,03%

0,03%

100,00
%

62,50
%

42,86
%

50,00
%

60,00
%

0,18%

0,17%

0,15%

0,13%

0,11%

0,09%

0,20%

0,11%

0,10%

0,14%

0,06%

111,11
%

64,71
%

66,67
%

107,69
%

54,55
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

106,74
%

106,74
%

106,85
%

117,48
%

103,28
%

106,74
%

106,74
%

106,85
%

117,48
%

103,28
%
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No
,

9

10
11

12

13

14

15
16

17

Target Renstra SKPD Tahun keIndikator/
Impact

Realisasi capaian Tahun ke-

Rasio Capaian Tahun ke-

2016

2017

2018

2019

2020

Kondi
si
Akhir

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Persentase
Ruang Kelas
Baik SD

85,50
%

86,00
%

86,50
%

87,00
%

87,50
%

88,00
%

84,52
%

85,45
%

86,00
%

87,81
%

83,82
%

98,85
%

99,36
%

99,42
%

100,93
%

95,79
%

%RKB SMP

75,98
%

77,47
%

78,96
%

80,45
%

81,94
%

83,43
%

62,86
%

89,86
%

77,47
%

86,46
%

88,71
%

82,73
%

115,99
%

98,11
%

107,47
%

108,26
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99,99
%

99,61
%

100,00
%

100,00
%

100,00
%

99,99
%

99,61
%

100,00
%

100,00
%

100,00
%

99,97
%

99,98
%

100%

100%

100%

100%

99,96
%

99,98
%

100,00
%

100,00
%

100,00
%

99,99
%

100,00
%

100,00
%

100,00
%

100,00
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80,77
%

86,23
%

88,21
%

80,70
%

89,12
%

80,77
%

86,23
%

88,21
%

80,70
%

89,12
%

99,97
%

99,98
%

100%

100%

100%

100%

93,59
%

94,43
%

89,08
%

89,50
%

89,63
%

93,62
%

94,45
%

89,08
%

89,50
%

89,63
%

0,50%

0,42%

0,34%

0,22%

0,18%

0,15%

0,69%

0,71%

0,42%

0,28%

0,27%

138,00
%

169,05
%

123,53
%

127,27
%

150,00
%

0,14%

0,12%

0,11%

0,11%

0,10%

0,10%

0,19%

0,12%

0,12%

0,17%

0,15%

135,71
%

100,00
%

109,09
%

154,55
%

150,00
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100,00
%

100,00
%

100,00
%

100,00
%

100,00
%

%AL
SD/MI/Paket
A
%AL
SMP/MTs/Pa
ket B
% AL
SD/MI/Paket
A
% AL
SMP/MTs/Pa
ket B
Menurunnya
% AU SD/MI
Menurunnya
% AU
SMP/MTs
Persentase
Layanan
Manajemen
Perkantoran
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Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pendidikan
Anggaran Pada Tahun keNO.

PROGRAM
2016

1

1.1.1 - Program Pelay anan
Administrasi Perkantoran

2

1.1.2 - Program Peningkatan
1. 378. 340. 000
Sarana dan Prasarana Aparatur

3
4

5

6
7

8
9
10

Rasio antara Realisasi Anggaran dan
Anggaran Pada Tahun ke-

Realiasi A nggaran Pada Tahun ke-

1.1.3 - Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1.1.5 - Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Day a
Aparatur
1.1.6 - Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.1.15 - Program Pendidikan
Anak Usia Dini
1.1.16 - Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
1.1.7. - Program Pendidikan
Menengah
1.1.18 - Program Pendidikan
Non Formal
1.1.20 - Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1.1.22 - Program Manajemen
Pelay anan Pendidikan

2017

2018

2. 281. 713.440 2. 550. 507. 880

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Rata-rata
Pertumbuhan
Anggaran Realisasi

1. 823. 249.782

1. 967.936. 063

1.910. 676. 154

1.556. 033. 625

1. 915. 109. 661

1. 520.716. 785

1. 736.435. 135 1.554.454. 399 68,20

75,09

83,41

88,24

81,36

79,26

78,63

1. 724. 888. 250

1. 231. 182. 850

4. 796. 153.265

726. 395. 779

828.958. 524

706. 546. 259

409. 890. 915

793. 724. 303 503. 063.000 60,14

40,96

33,29

16,55

69,25

44,04

32,89

4. 987. 500. 000 4. 987. 500. 000

4.283.921. 400

4. 373.773. 750

0 97,74

71,50

89,69

92,51

0,00

70,29

87,64

22. 480.000 38,83

34,48

79,80

47,95

48,38

49,89

50,37

0

0,00

0,00

24,67

0,00

0,00

4,93

2,56

636. 629. 920 77,65

70,30

74,74

74,10

95,64

78,49

74,60

66. 338. 479.760 84.666. 946. 160 75.988.764. 035 189. 970. 743.636 163. 328. 828.250 60. 840. 448. 251 57. 491. 299. 531 63. 751. 446.402 57.080. 181. 987 41. 141. 597.481 91,71

67,90

83,90

30,05

25,19

59,75

48,30

25.525. 538. 500

0

576. 706.105

0

0 74,85

0,00

72,95

0,00

0,00

29,56

74,81

487. 921. 500

1. 319. 712. 000

1. 228. 535.897

2. 377. 720. 651

941. 344.900 243. 079.000 22,12

11,07

13,07

39,59

45,15

26,20

26,87

31. 686. 029. 900 34. 033. 639. 210

51. 817. 681.557

4. 126. 558. 411

29.709. 500 82,20

63,85

49,75

50,12

51,43

59,47

62,15

463. 776. 370

428.942. 290

49.425.000 14,07

47,84

51,34

84,75

19,51

43,50

42,75

0 4. 874. 786.000 3. 566.164. 000 3. 842. 205. 000 4. 046. 245.900

150. 000. 000

180. 720. 000

215. 186. 124

679. 411.567

46. 464. 838

58. 246.000

62.312. 000

171. 712.800

325. 800. 000

24. 715. 000

24. 715. 000

18.243. 940

107.845. 350

0

0

0

4. 500. 000

0

4. 126. 191. 900

5. 454. 214.900

8. 367. 103. 118

8. 585. 804. 213

695. 130. 900

747.735. 000

665. 681. 279 3. 203. 945. 800 3. 834.361. 000 6. 253. 228.600 6.362. 400.500

0 19.105. 748. 750
538. 377. 628

107. 930. 560

0

420. 700. 000

146. 150. 000

160. 584. 000

0

57. 762. 184 26. 045. 675. 690 21. 731. 033. 500 25. 777. 323. 894 2. 068. 270. 630
253. 282. 585

97. 790. 800

357. 733. 150

238. 120. 000

363. 548.500
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Ada tiga ruang lingkup pokok penyelenggaraan pendidikan secara umum
meliputi :


Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan.



Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.



Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan.

1.

Peningkatan Akses dan Pemerataan Pelayanan pendidikan
Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan baik untuk
sekolah

dasar

maupun

menengah

sangat

baik

dimana

tingkat

keterjangkauan relatif merata. Hal tersebut diindikasikan dari beberapa
indikator utama seperti data tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Capaian Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Tahun 20162020
NO

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

IKK
ANGKA PARTISIPASI MURNI
USIA ( APMUS) SEKOLAH
PAUD
ANGKA PARTISIPASI MURNI
USIA ( APMUS) SEKOLAH
SD/MI
ANGKA PARTISIPASI MURNI
USIA ( APMUS) SEKOLAH
SMP/MTS
ANGKA PATISIPASI KASAR
(APK) SD/MI
ANGKA PATISIPASI KASAR
(APK) SMP/MTS
ANGKA PATISIPASI MURNI
(APM) SD/MI
ANGKA PATISIPASI MURNI
(APM) SMP/MTS
ANGKA MELANJUTKAN (AM)
SD SEFERAJAT KE SMP
SEDERAJAT
ANGKA PUTUS SEKOLAH
(APS) SD/MI
ANGKA PUTUS SEKOLAH
(APS) SMP/MTs

CAPAIAN (TAHUN)

Satuan
2016

2017

2018

2019

2020

Persen

71,70

74,83

80,01

80,07

79,97

Persen

126,37

120,65

116,22

114,78

84,07

Persen

127,48

124,14

100,67

98,81

91,67

Persen

129,52

124,68

120,80

124,68

112,13

Persen

123,89

120,93

127,50

126,46

133,97

Persen

104,75

104,74

102,03

100,16

89,60

Persen

87,52

87,52

95,33

95,71

76,28

Persen

112,71

112,39

112,85

112,70

103,28

Persen

0,09

0,05

0,03

0,03

0,03

Persen

0,20

0,11

0,10

0,14

0,06

Pada tahun pelajaran 2020, Indikator tersebut diatas menunjukkan bahwa
indikator APM capaian APMus PAUD mencapai 79.97 persen masih relatif
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rendah selnjutnya APM tingkat SD/MI/Paket A telah melebihi 84.07 persen,
tingkat SMP/MTs/Paket B sebesar 91.67

persen.

Pada indikator APK,

capaian kinerjanya sudah cukup tinggi bahkan untuk semua jenjang pendidikan
baik tingkat SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B telah melebihi 100 persen.
Aspek lain yang cukup penting adalah angka putus Sekolah (APS). Luasnya
aspek ini mempengaruhi pendidikan, menyebabkan banyak faktor penyebab
putus sekolah. Pada tingkat Sekolah Dasar dan SMP/MTs, angka Putus
Sekolah (APS) terus menurun.
Indikator APS pada Tahun Pelajaran 2020 menunjukkan bahwa angka putus
sekolah pada semua jenjang pendidikan jauh dibawah indikator nasional
dibawah 1 persen. Namun demikian upaya yang lebih konkrit terus diupayakan
sehingga siswa putus sekolah tidak ditemukan kembali khususnya yang
diakibatkan oleh faktor ekonomi (kemiskinan).
Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan masyarakat
tersebut juga didukung oleh komitmen Pemerintah Kota Medan untuk terus
memperbaiki dan menyediakan

prasarana dan sarana pendidikan seperti

melalui program pembangunan unit sekolah baru (USB), pembangun ruang
kelas baru (RKB),

rehabilitas dan revitalisasi fasilitas pendidikan (ruang

kelas), baik yang rusak berat, sedang dan ringan, penyedian bantuan
operasional

sekolah

(BOS)

yang

bersumber

dari

APBN,

dan

penyelenggaraan paket A, B dan C di berbagai jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan yang ada.
Berdasarkan data diatas diketahui bahwa berbagai upaya yang dilakukan
selama 5 (lima) tahun terakhir berdampak pada peningkatan jumlah siswa pada
semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Sampai tahun 2020 jumlah sekolah
dan siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat disajikan
sebagai berikut :
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Tabel 2.5
Jumlah Sekolah dan Siswa Menurut jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2016-2020
TP. 2016/2017
JENJANG
PENDIDIKAN

TK
SD
SMP
SMA
SMK

JUMLAH
SEKOLAH

380

JUMLAH
SISWA

24.081

TP. 2017/2018
JUMLAH
SEKOLAH

399

JUMLAH
SISWA

23.940

TP. 2018/2019
JUMLAH
SEKOLAH

416

JUMLAH
SISWA

23.011

TP. 2019/2020
JUMLAH
SEKOLAH

442

JUMLAH
SISWA

TP. 2020/2021
JUMLAH
SEKOLAH

JUMLAH
SISWA

22.628

428

20.883

851 259.501

855 254.187

860 247.339

877 256.716

882

227.200

366 117.946

382 117.687

389 116.548

393 103.241

397

109.254

209

75.905

154

56.597

Untuk tahun pelajaran 2020/2021 jenjang sekolah TK dan MI serta PAUD
sejenis menampung siswa sebanyak 48.336 siswa meliputi siswa TK sebesar
20.883, siswa RA sebesar 9.9787 dan PAUD sejenis sebanyak 17.505 orang.
Jika dibandingkan dengan proyeksi punduduk usia sekolah PAUD sebanyak
108.683 orang maka jumlah siswa PAUD ini masih relatif rendah walaupun
terdapat 40.075 orang siswa telah memperoleh pendidikan pada jenjang yang
lebih tinggi yakni sekolah dasar, dengan kata lain masih terdapat 25,87 persen
penduduk usia 4-6 tahun yang belum memperoleh pendidikan PAUD.
Dibandingkan dengan tahun 2019/2020 jumlah siswa PAUD terus meningkat,
hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi murni usia sekolah (APMus) PAUD
mengalami peningkatan. Pada tahun pelajaran 2019/2020 APMus PAUD
sebesar 77.52 persen dan pada tahun pelajaran 2020/2021 APMus mencapai
79.97 persen.
Pada jenjang setara SD baik SD, MI dan Paket A, tahun pelajaran 2020/2021
menampung siswa sebanyak 227.200 siswa. Jumlah siswa ini menggambarkan
bahwa seluruh usia penduduk 7-12 tahun telah memperoleh pendidikan setara
sekolah dasar. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun
sebanyak 261.391, disimpulkan bahwa terdapat 19.41 persen siswa SD/MI
berusia dibawah 7 tahun.
Dari sudut infrastruktur sekolah, ketersediaan sekolah terhadap kebutuhan
siswa cukup tersedia, hal ini dapat dilihat dari indikator rasio siswa dengan
sekolah (R-S/Sek) dengan capaian kinerja 1 : 310. Demikian juga halnya
dengan angka putus sekolah (%APS) APS SD/MI/Paket-A.Persentase APS
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setara SD hanya 0.06 persen jauh dari rata-rata indikator nasional 1
persen.Kondisi ini terus diupayakan hingga mencapai 0 persen sehingga Kota
Medan dapat terus mempertahankan kondisi tuntas paripurna. Dilain pihak,
yang masih harus dibenahi adalah peningkatan mutu siswa.
Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah siswa SD yang tinggal kelas tercatat
mencapai 877 orang pada tahun 2020/2016 atau 0.69 persen. Dari hasil
evaluasi

yang

dilakukan

menunjukkan

bahwa

sebagai

besar

faktor

penyebabnya adalah banyaknya siswa kelas 1 (satu) yang pada hakekatnya
belum cukup usia untuk duduk ditingkat sekolah dasar.
Pada jenjang sekolah SMP terlihat jumlah sekolah cenderung meningkat, tapi
disisi lain jumlah siswa justru menurun pada tahun terakhir. Namun demikian
jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah 13-15 tahun, justru
jumlah siswa SMP/MTs/Paket B pada saat ini jauh lebih besar yakni sebesar
109.254 orang, sedangkan jumlah penduduk Kota Medan usia 13-15 tahun
hanya 133.315, artinya terdapat 24,5 persen siswa SMP/MTs yang berusia
dibawah 13 tahun.
Dari sudut infrastruktur sekolah, ketersediaan sekolah terhadap kebutuhan
siswa cukup tersedia, hal ini dapat dilihat dari indikator rasio siswa dengan
sekolah (R-S/Sek) dengan capaian kinerja 1 : 318. Demikian juga halnya
dengan angka putus sekolah (%APS) APS SMP/MTs/Paket-B.Persentase APS
setara SMP sebesar 0.03 persen jauh dari rata-rata indikator nasional 1 persen.
Kondisi ini terus diupayakan hingga mencapai 0 persen sehingga Kota Medan
dapat terus mempertahankan kondisi tuntas paripurna wajib belajar pendidikan
dasar sembilan tahun. Pada sisi lainnya, yang masih harus dibenahi adalah
peningkatan mutu

siswa, dimana jumlah siswa

SMP

yang tinggal kelas

tercatat mencapai 674 orang pada tahun 2020/2021 atau 0.62 persen.
Dari sejumlah siswa ini, jika dibandingkan dengan guru di sekolah, maka
perbandingan atau rasio siswa dengan guru relative stabil dengan capaian 1 :
28 untuk jenjang SD/MI. Angka ini menunjukkan bahwa tenaga pendidik di Kota
Medan belum mencukupi dari kelas/rombel yang tersedia.
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Tabel 2.6
Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2016 - 2020
INDIKATOR STANDAR PELAYANAN
JENIS INDIKATOR
MINIMAL
NO

CAPAIAN (TAHUN)

JENJANG
2016

2017

2018

2019

2020

1

RASIO SISWA DENGAN GURU
SD/MI

19 : 1

19 : 1

20 : 1

19 : 1

18 : 1

2

RASIO SISWA DENGAN GURU
SMP/MTS

15 : 1

14 : 1

19 : 1

20 : 1

27 : 1

2. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan
Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menjadi sangat penting, sebab
berhubungan secara langsung terhadap kualitas lulusan dan kebutuhan
pasar

tenaga

kerja

yang

tersedia,

setelah

siswa

menyelesaikan

pendidikannya. Upaya nyata peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
juga cenderung menunjukkan peningkatan yang relative baik melalui
perbandingan tingkat kelulusan sebagaimana data tabel sebagai berikut :
Tabel 2.7
Capaian Mutu dan Relevansi Pendidikan Tahun 2016-2020
JENIS INDIKATOR
INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
NO

CAPAIAN (TAHUN)

IKK
2016

2017

2018

2019

2020

1

ANGKA LULUSAN (AL) SD/MI

99,99%

99,61%

100,00%

100%

100%

2

ANGKA LULUSAN (AL)
SMP/MTS

99,96%

99,98%

100,00%

100%

100%

Dengan berpedoman pada tabel diatas tingkat kelulusan disemua
jenjang pendidikan cukup tinggi. Fenomena yang dilihat bahwa siswa
yang tidak lulus pada jenjang SD dan SMP merupakan siswa yang
terdaftar sebelumnya di daftar perserta ujian (DPU) tetapi tidak mengikuti
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ujian akhir/ ujian nasional, dengan kata lain seluruh siswa yang mengikuti
ujian nasional 100 persen lulus.
Indikator

mutu

lainnya

menunjukkan

bahwa

persentase

angka

mengulang juga masih relatif tinggi khususnya pada jenjang sekolah
dasar. Meskipun capaian kinerjanya dibawah indikator nasional 1 persen,
namun jika dilihat dari pada tahun pelajaran 2020/2021 kuantitas siswa
tinggal kelas dan mengulang mencapai 1.551 orang siswa. Sedangkan
pada jenjang SMP sudah cukup baik dimana angka mengulang (AU)
SMP hanya 0.62 persen.
Langkah antisipasi terus dilakukan, baik melalui peningkatan mutu
tenaga pendidik maupun melalui peningkatan sarana dan prasarana
pendidikan mutu tenaga pendidik maupun melalui peningkatan sarana
dan prasarana pendidikan lainnya.
Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tersebut tidak terlepas dari
upaya-upaya dasar yang dilakukan seperti peningkatan mutu pendidik
dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan.
Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan juga dilakukan
melalui pengembangan Contextual Teaching and Learning, ujian negara
untuk masing-masing jenjang pendidikan, pengembangan minat dan
kemampuan dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan
fungsinya, baik melalui sertifikasi, kualifikasi maupun melalui pelatihanpelatihan berbasis kompetensi, guna mendukung ketersediaan sekolahsekolah unggulan di berbagai jenjang pendidikan.
Berbagai program efektif yang dilakukan dalam rangka meningkatkan
kualitas guru, sampai dengan saat ini pengalokasikan dana khusus bagi
guru terus dilakukan antara lain untuk pendukung sertifikasi guru, insentif
guru dan peningkatan kualitas mutu guru melalui pelaksanaan
pendidikan pelatihan. Kualitas gedung sekolah juga mempengaruhi
kualitas

pendidikan.Upaya-upaya

terus

dilakukan

untuk

dapat

meningkatkan kualitas gedung sekolah dan prasarana pendukung
lainnya.
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Komitmen Pemerintah Kota Medan terus membenahi kualitas dan juga
kuantitas infrastruktur sekolah baik dilakukan melalui peningkatan
pengalokasian dana maupun melalui optimalisasi pemanfaat potensi
dengan harapan dapat meningkatkan kualitas dan kesetaraan kebutuhan
(kuantitas)

berdasarkan

konsentrasi

pengembangan

bakat

dan

keterampilan siswa.

2.7 Tantangan dan Peluang
Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sampai akhir masa Rencana
Strategis pada tahun 2021 perlu ditelaah faktor kunci keberhasilan Dinas
Pendidikan Kota Medan. Adapun faktor kunci dimaksud berdasarkan analisis
adalah sebagai berikut :
2.7.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD
Berdasarkan

analisis

faktor

eksternal.

Internal.

Potensi

dan

permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang
dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke
depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Menerapkan Standar Nasional Pendidikan
b. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antar gender dan
antar wilayah;
c. Menghasilkan SDM yang kreatif melalui pembelajaran yang
bermakna yaitu keseimbangan hard skills dan soft skills disertai
dukungan sarana informasi telekomunikasi dengan pemberdayaan
pendidik dan tenaga kependidikan.
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan.
e. Keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh
akses pendidikan bermutu yang seluas-luasnya pada semua
satuan pendidikan.
f. Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan
kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme;
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g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan untuk memenuhi
kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global;
h. Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi
pekerti. kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli
lingkungan

dan

peduli

ketertiban

dalam

penyelenggaraan

pendidikan;
i.

Menjamin efektivitas pelaksanaan otonomisasi satuan pendidikan;

j.

Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan PAUD;

k. Mengembangkan kebijakan yang kondusif untuk menghasilkan
sekolah berdaya saing global;
l.

Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan
memperluas pemanfaatan TIK di bidang pendidikan.

2.7.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
a. Undang – Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ,
ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi diarahkan kepada
peningkatan daya saing dan ekonomi berbasis pengetahuan
(knowledge based economy).
b. Komitmen yang tinggi oleh pemerintah Pusat dan provinsi dalam
menjamin ketersediaan pembiayaan

dalam peningkatan mutu

pendidikan.
c. Adanya mitra kerja seperti Perguruan Tinggi, LPMP, P4TK, dan
yang lainnya, yang siap mendukung kemajuan pendidikan.
d. Urusan Pendidikan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12,
tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
e. Kemudahan bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan layanan
pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
Dengan mengacu pada kondisi umum penyelenggaraan urusan pendidikan hingga
saat ini, berbagai permasalahan pokok penyelenggaraan pendidikan di Kota Medan
adalah meliputi :
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1. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan.
Salah satu permasalahan dalam bidang peningkatan akses dan pemerataan
pelayanan pendidikan, antara lain adalah masih terbatasnya penduduk usia
sekolah, khususnya usia 4-6 tahun yang dapat mengeyam pendidikan anak usia
dini (PAUD), baik itu Taman Kanak-Kanak (TK), RA, ataupun pada PAUD
sejenis. Sampai tahun pelajaran 2020/2021, jumlah anak atau siswa yang
mengeyam jenjang pendidikan TK/RA/Penitipan Anak diperkirakan baru
mencapai 79.97 persen dari 108.683 orang penduduk usia 4-6 tahun artinya
masih terdapat 21.020 orang belum berkesempatan mengenyam pendidikan
pada jenjang PAUD.
Selanjutnya, angka partisipasi murni (APM) di setiap jenjang pendidikan relatif
tinggi dan kondisi angka putus sekolah (APS) terus menurun akantetapi harus
mendapat perhatian, sebab meskipun cenderung menurun namun jika dilihat
dari kuantitas siswa putus sekolah masih relatif banyak. Berdasarkan evaluasi
yang dilakukan, angka putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan
juga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dan alasan ekonomi, tetapi juga
dipengaruhi faktor-faktor natural dan kultural. Demikian juga pendidikan non
formal yang berfungsi sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja, maupun
sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat, masih belum sepenuhnya dapat
diakses secara luas oleh seluruh masyarakat. Di samping itu, kesadaran
masyarakat

khususnya

yang

berusia

dewasa

untuk

terus

menerus

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan juga masih relative rendah.
Beberapa upaya

pokok yang diperkirakan dapat meningkatkan akses dan

pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan antara lain :
a. Memperluas akses pendidikan pra sekolah yang lebih merata dengan
memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin,
masyarakat yang tinggal di wilayah lingkar luar, dan masyarakat
penyandang cacat melalui penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) yang lebih besar, sehingga siswa dan orang tua benar-benar
terbebas dari biaya pendidikan yang harus dibebankan kepada orang tua
siswa. Di samping itu, masih perlu dibangun sarana, prasarana dan
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fasilitas pendidikan untuk mendorong pemerataan pendidikan dari sisi
lokasi pendidikan yang disediakan. Diperkirakan Kota Medan masih
membutuhkan pembangunan TK/RA/Penitipan Anak secara merata
disetiap kecamatan, untuk bisa meningkatkan APK pendidikan anak usia
dini (PAUD) tahun 2021-2026.
b. Meningkatkan pemerataan jenjang pendidikan menengah, baik melalui
jalur formal maupun non formal, sehingga dapat menjangkau seluruh
lapisan masyarakat. Pemerataan pendidikan menengah ini salah satunya
harus dilakukan dengan peningkatan penyediaan beasiswa untuk siswa
kurang mampu, sehingga terhindar dari putus sekolah dengan faktor
ekonomi. Kota Medan juga masih sangat membutuhkan pembangunan
sekolah baru minimal 6 unit sekolah untuk jenjang SMP yaitu 1 Kecamatan
belum tersedia sekolah jenjang SMP dan 5 sekolah pada daerah padat
penduduk di Medan Utara khususnya dan ini sesuai dengan jumlah
sekolah negeri yang proporsional dengan jumlah anak usia sekolah pada
jenjang yang sama di kecamatan yang ada.
c. Meningkatkan

intensitas

penyelenggaraan

pendidikan

Keaksaraan

Fungsional (KF) yang didukung oleh upaya menumbuhkan budaya baca
untuk membangun masyarakat membaca (literate society).
2. Peningkatan Mutu Relevansi Pendidikan
Masalah lainnya adalah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dalam
kedepan

adalah

terkait

dengan

peningkatan

mutu

dan

relevansi

pendidikan.Hal ini diperlukan guna mendorong lulusan-lulusan, yang
sepenuhnya memiliki kompetensi dan kecakapan, sehingga memudahkan
siswa untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau siap
bersaing di pasar kerja. Relatif masih rendahnya mutu dan relevansi
pendidikan disebabkan beberapa faktor pokok, seperti :


Tingkat kompetensi guru kurang merata.



Ketersediaan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya memiliki
kuaifikasi dan kompetensi yang baik secara kuantitas maupun kualitas.



Fasilitas belajar belum tersedia sepenuhnya secara memadai.
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Biaya operasional pendidikan yang disediakan pemerintah belum
sepenuhnya memadai untuk membebaskan siswa dari biaya-biaya
komplementer operasional sekolah.

Untuk memenuhi kebutuhan guru pada saat ini, Kota Medan masih
membutuhkan guru PNS sebanyak 7.541 orang sampai dengan tahun
2026. Kebutuhan ini meliputi : 5.264 orang guru SD, 2.277 orang Guru SMP
( sumber : Aplikasi PPK GTK Dikdas & TK – Paud )
Angka kebutuhan guru PNS ini belum termasuk yang akan menjalani
pensiun atau berusia 60 tahun sampai tahun 2026. Selanjutnya, untuk
meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan juga diperlukan peningkatan
kualifikasi

akademik

guru

di

seluruh

jenjang

pendidikan.

Untuk

mewujudkan amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen, maka Kota Medan masih membutuhkan peningkatan kualifikasi
akademik guru sebanyak 2.348 orang untuk guru SD/MI, SMP/MTs.

Tabel 2.8
Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan
dan Kualifikasi Akademik Tahun 2016-2020
Kualifikasi Akademik
No

Jenjang
Pendidikan

1

SD/MI

2

SMP/MTs

2016

2017

2018

2019

Jumlah
Guru

2020

<S1

>=
D4/S1

<S1

>=
D4/S1

<S1

>=
D4/S1

<S1

>=
D4/S1

<S1

>=
D4/S1

2.473

12.076

2.491

12.160

2.094

10.222

2.241

10.942

1.214

12.541

67.239

8.273

1.560

7.614

1.037

5.064

1.258

6.143

366

6.459

39.468

1.694

Di samping itu, Kota Medan juga perlu melakukan rehabilitasi sekolah/ruang
kelas yang mengalami kerusakan berat sebanyak1.046 ruang kelas dan
rusak ringan sebanyak 7.929 ruang kelas untuk jenjang SD, selanjutnya
sebanyak 1520 ruang kelas untuk rusak berat dan sebanyak 4.192 ruang
kelas untuk rusak ringan di jenjang SMP.
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Tabel 2.9
Ruang Kelas (RK) Rusak Berat dan Ringan
Dalam Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2020
Jenjang Pendidikan
No

Kondisi
Ruang Kelas

PENDIDIKAN DASAR
SD/MI

SMP/MTs

1.

Rusak Berat

1046

520

2.

Rusak Ringan

7929

4192

Jumlah

8975

4712

Peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan juga harus dilakukan
dengan peningkatan fasilitas pendidikan yang sudah ada guna memperkuat
pendidikan keterampilan, khususnya bagi peserta didik yang tidak dapat
melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Diperkirakan sampai tahun 2026,
Kota Medan masih memerlukan peningkatan baik secara kualitas maupun
secara kuantitas atas fasilitas pendidikan.
3. Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan
Permasalahan manajemen pelayanan pendidikan yang terkait dengan
kewenangan daerah adalah perlunya menyelenggarakan standar pelayanan
minimal (SPM) secara bertahap dan konsisten, termasuk peningkatan peran
serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan merevitasilasi peran dan
fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah. Untuk itu, perlu peningkatan
kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan melalui prinsip-prinsip transparan,
akuntabilitas dan partisipasi, di samping mendorong peran serta masyarakat
khususnya dalam pembiayaan pendidikan yang diwadahi dalam bentuk Dewan
Pendidikan dan komite Sekolah/Madrasah.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Indentifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Permasalahan pendidikan sangat kompleks dan hampir seluruh aspek
lingkungan dapat mempengaruhi baik buruknya suatu pendidikan, baik yang
berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Internal meliputi faktor
lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan
secara

langsung,

sedangkan

lingkungan

eksternal

merupakan

faktor

lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali
organisasi, tetapi ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam merumuskan
program yang bersifat strategis. Oleh karena itu analisis lingkungan internal dan
análisis lingkungan eksternal harus dilakukan dengan melibatkan seluruh
steakholder, khususnya dalam penyusunan rancangan kebijakan yang selaras
dengan kebutuhan. Untuk menentukan keberhasilan harus pula disertai dengan
tingkat kesiapan fungsi secara sistemik melalui kajian analisis Strength,
Weakneess, Opportunity, dan Threat (SWOT).
A. Analisis Lingkungan Internal
1. Kekuatan


Adanya Otonomi Daerah yang memberikan peluang yang cukup
besar dalam meningkatkan potensi daerah.



Komitmen yang tinggi dari seluruh steakholder pendidikan untuk
melaksanakan pembangunan pendidikan yang dilakukan secara
berkesinambungan

dan

bersinergi

untuk

meningkatkan

mutu

pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.


Ketersediaan sumberdaya yang dapat mempercepat peningkatan
mutu pendidikan meliputi lembaga-lembaga pendidikan keahlian dan
Perguruan Tinggi.



Adanya komitmen perbaikan yang terus menerus dari seluruh
steakholder pendidikan untuk mendukung dan pencapaian pendidikan
yang berkualitas, kompetitif, religius yang berkarakter yang sesuai
dengan jati diri bangsa.
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Ketersediaan

sumberdaya aparatur kependidikan yang dapat

ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan.


Tersedianya sarana dan prasarana yang relatif lengkap dan
representatif yang siap untuk menghadapi tuntutan perkembangan
ilmu pengetahuan.



Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai
dari tingkat kota, kecamatan sampai dengan sekolah.

2. Kelemahan
a) Akses Pemerataan Pendidikan
Salah satu permasalahan dalam bidang peningkatan akses dan
pemerataan pelayanan pendidikan, antara lain adalah masih
terbatasnya penduduk usia sekolah, khususnya usia 4-6 tahun yang
dapat mengeyam pendidikan anak usia dini (PAUD), baik itu Taman
Kanak-Kanak (TK), RA, ataupun pada PAUD sejenis. Sampai tahun
pelajaran 2016/2020, jumlah anak atau siswa yang mengeyam
jenjang

pendidikan

TK/RA/Penitipan

Anak

diperkirakan

baru

mencapai APMus PAUD 79,97 persen dari 108.683 orang penduduk
usia 4-6 tahun artinya masih terdapat 21,769 orang belum
berkesempatan mengenyam pendidikan pada jenjang PAUD.
APMus PAUD Kota Medan
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APMus PAUD menunjukkan tren yang kurang baik sejak tahun 2016.
APMus PAUD belum mencapai target Renstra Dinas Pendidikan Kota
Medan sebagaimana tampak pada gambar di atas.
Selanjutnya, angka partisipasi murni (APM) di setiap jenjang
pendidikan dasar relatif tinggi dan kondisi angka putus sekolah (APS)
terus menurun akan tetapi harus mendapat perhatian, sebab
meskipun cenderung menurun namun jika dilihat dari kuantitas siswa
putus sekolah masih relatif banyak. Nilai Angka Partisipasi Murni
(APM) Kota Medan terus mengalami fluktuasi untuk seluruh jenjang
pendidikan. APM SD/MI terendah sebesar 78,01% dan APM
SMP/MTs 74,00% di tahun 2019. Data ini memberi makna bahwa
pada tahun 2020 hanya 78,01% pada penduduk kelompok umur
SMP/MTs yang masih sekolah. Dengan kata lain masih terdapat
penduduk pada kelompok umur SD/MI dan SMP/MTs yang
seharusnya sekolah tetapi tidak bersekolah. Permasalahan ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isu strategis
pendidikan pada saat sekarang ini. Di samping itu, kesadaran
masyarakat khususnya yang berusia dewasa untuk terus menerus
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan juga masih relative
rendah. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, angka putus sekolah
dan tidak dapat melanjutkan pendidikan juga tidak hanya dipengaruhi
oleh faktor dan alasan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi faktor-faktor
natural dan kultural.
Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) untuk rata-rata anak usia 7
tahun yang masuk jenjang pendidikan formal dan memiliki peluang
untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma II.
Sementara untuk rata-rata usia 15 tahun ke atas di kota Medan
mencapi 11,37 tahun. Kondisi ini berarti bahwa rata-rata penduduk
kota Medan baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan
kelas 2 SMA atau putus sekolah di kelas 2 SMA. Kondisi ini mayoritas
disebabkan karena faktor kemiskinan sehingga prioritas orang tua
dalah untuk segera memperkerjakan anaknya yang sudah memasuki
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usia 15 tahun ke atas agar dapat membantu ekonomi keluarga. Hal ini
menjadi masalah bagi kota Medan untuk meningkatkan kinerjanya
pada angka harapan lama sekolah dan rata-rata-rata lama sekolah.
Demikian juga pendidikan non formal yang berfungsi sebagai transisi
dari dunia sekolah ke dunia kerja, maupun sebagai bentuk pendidikan
sepanjang hayat, masih belum sepenuhnya dapat diakses secara luas
oleh seluruh masyarakat.

b. Peningkatan Mutu Relevansi Pendidikan
Masalah lainnya adalah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan
dalam kedepan adalah terkait dengan peningkatan mutu dan relevansi
pendidikan.Hal ini diperlukan guna mendorong lulusan-lulusan, yang
sepenuhnya

memiliki

kompetensi

dan

kecakapan,

sehingga

memudahkan siswa untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi atau siap bersaing di pasar kerja. Relatif masih rendahnya
mutu dan relevansi pendidikan disebabkan beberapa faktor pokok,
seperti :


Tingkat kompetensi guru relatif kurang merata dan rendah, hal ini
ditunjukan melalui Uji Kompetensi (UKG) yang telah dilakukan
sejak tahun 2012. UKG meliputi Uji Kompetensi Paedagogik dan
Uji Kompetensi Keprofesionalan memiliki nilai rata-rata sebagai
berikut: 1) untuk jenjang SD 38,63; 2) jenjang SDLB 40,43; 3)
jenjang SMP 46,7 dan 4) jenjang TK 41,72.
Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru Tahun 2019
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Ketersediaan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya memiliki
kualifikasi dan kompetensi bersertifikasi baik secara kuantitas
maupun kualitas. Dari realisasi guru SD tersertifikasi pada tahun
2020 diketahui 4646 guru SD di Kota Medan. Dan juga masih
terdapat jumlah guru yang belum sesuai dengan kualifikasi
kebutuhan sekolah. Untuk jenjang SMP Negeri Guru tersertifikasi
pada tahun 2020 mencapai 2913 guru SMP di kota Medan.
Disamping itu kebutuhan pemerataan guru di SD Negeri dan SMP
Negeri masih sangat kurang.



Relatif minimnya manajerial kepala sekolah dalam menerapkan
Sistem Manajemen Berbasis Sekolah.



Fasilitas belajar belum tersedia sepenuhnya secara memadai.



Biaya operasional pendidikan yang disediakan pemerintah belum
sepenuhnya memadai untuk

membebaskan siswa dari biaya-

biaya komplementer operasional sekolah.
Untuk memenuhi kebutuhan guru pada saat ini, Kota Medan masih
membutuhkan guru PNS sebanyak 14.470 orang sampai dengan
tahun 2024. Kebutuhan ini meliputi 12.193 orang guru SD Negeri dan
Swasta, 2277 orang Guru SMP Negeri dan Swasta. Angka kebutuhan
guru PNS ini belum termasuk yang akan menjalani pensiun atau
berusia

60

tahun

sampai

tahun

2024.

Selanjutnya,

untuk

meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan juga diperlukan
peningkatan kualifikasi akademik guru di seluruh jenjang pendidikan.
Untuk mewujudkan amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen, maka Kota Medan masih membutuhkan
peningkatan kualifikasi akademik guru sebanyak 2.989 untuk guru
PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs.
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Tabel 3.1
Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan
dan Kualifikasi Akademik Tahun 2020
Kualifikasi Akademik
No

Jenjang Pendidikan

Jumlah Guru
<S1

>= D4/S1

1

PAUD

1,274

1,919

3,193

2

SD/MI

1,214

11,327

12,541

3

SMP/MTs

366

6,459

6,825

Di samping itu, Kota Medan juga perlu melakukan rehabilitasi
sekolah/ruang kelas yang mengalami kerusakan berat sebanyak 1556
ruang kelas dan rusak ringan sebanyak 12121 ruang kelas dengan
rincian untuk jenjang SD kerusakan berat 1046 ruang kelas dan
kerusakan ringan sebanyak 7929, selanjutnya sebanyak 520 ruang
kelas untuk rusak berat dan sebanyak 4192 ruang kelas untuk rusak
ringan di jenjang SMP.
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Tabel 3.2
Ruang Kelas (RK) Rusak Berat, Sedang dan Ringan
Dalam Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2020
Kondisi Ruang Rusak
NO

Bentuk Pendidikan
Berat

Ringan

1

SD NEGERI

471

3191

2

SD SWASTA

575

4738

3

SMP NEGERI

438

3340

4

SMP SWASTA

82

852

Diperkirakan sampai tahun 2024, Kota Medan masih memerlukan
peningkatan baik secara kualitas maupun secara kuantitas atas
fasilitas pendidikan.
Kondisi Ruang Kelas SD - SMP Kota Medan

c.

Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan
Permasalahan manajemen pelayanan pendidikan yang terkait dengan
kewenangan daerah adalah perlunya menyelenggarakan standar
pelayanan minimal (SPM) secara bertahap dan konsisten, termasuk
peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan
dan merevitasilasi peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite
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sekolah. Untuk itu, perlu peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan
pendidikan melalui prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas dan
partisipasi, di samping mendorong peran serta masyarakat khususnya
dalam pembiayaan pendidikan yang diwadahi dalam bentuk Dewan
Pendidikan dan komite Sekolah/Madrasah.

B. Analisis Lingkungan Eksternal.
Kompleksitas permasalahan pendidikan bukan hanya bersumber dari
lingkungan internal tetapi juga sangat dipengaruh oleh lingkungan eksternal.
Lingkungan eksternal dimaksud meliputi faktor-faktor luar meliputi kondisi
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta
perkembangan ilmu pengetahuan.
1. Peluang


Kota Medan merupakan pusat pemerintahan Propinsi Sumatera
Utara, telah menjadi obyek tujuan untuk memperoleh pendidikan.
Dengan ketersediaan universitas baik negeri maupun swasta serta
lembaga-lembaga pendidikan lainnya dapat dimanfaatkan menjadi
mitra dalam pengembangan dan meningkatkan kualitas pendidikan.



Adanya Mitra pembinaan yang dilakukan oleh dunia usaha dan
industri.



Ketersediaan sarana teknologi informasi komunikasi di masyarakat.



Media masa elekronik maupun cetak yang berskala lokal, regional
maupun nasional yang terdapat di Kota Medan dapat dijadikan
peluang yang efektif oleh pemerintah dalam mengkomunikasikan
kebijakan dan program-program kepada masyarakat secara luas.



Tingginya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan secara
aktif dalam pengelolaan dan pembangunan pendidikan. Kondisi ini
dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menyambut penerapan
inovasi-inovasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di
sekolah yang fasilitasi melalui implementasi manajemen berbasis
sekolah (MBS), Badan Akreditasi Sekolah ( BAS ), pendidikan life skill,
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sekolah Inklusif serta gerakan-gerakan kepedulian masyarakat
terhadap pendidikan.
2. Tantangan


Kemajuan informasi, komunikasi dan teknologi yang sangat pesat,
sangat mempengaruhi budaya tradisionil oleh budaya luar yang
membutuhkan penanganan melalui pendekatan-pendidikan yang
edukatif;



Tuntutan kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi;



Tingginya imigrasi oleh masyarakat ke Kota Medan khususnya dalam
memperoleh pendidikan;



Tantangan terberat yang dialami bangsa Indonesia khususnya kota
Medan adalah pandemi Covid 19 yang sangat berdampak pada
proses pembelajaran tatap muka peserta didik di kelas.



Rendahnya ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kurang
mampu dalam menunjang pendidikan anak sejak diberlakukannya
pembelajaran daring di era pandemi covid 19 melanda.



Rendahnya
pembelajaran

pemahaman
daring

orang

serta

tua

mengenai

berdampak

dalam

digitalisasi
melakukan

pendampingan pembelajaran daring terhadap anak.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Medan
Visi Pemerintah Kota Medan “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang
Berkah, Maju dan Kondusif”. Visi pembangunan Kota Medan diharapkan
mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan serta isu- isu
strategis dan dengan mempedomani pembangunan jangka panjang daerah.
Rumusan visi dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Medan menjadi Kota yang Berkah
Bermakna kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota
yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religious warganya, serta kota
yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu.Kota yang
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menciptakan keadilan sosial melalui ReformasiBirokrasi yang bersih,
profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani
masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
2. Medan akan menjadi kota yang Maju
Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang
memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan
menjadi Kota Pembangunan
dan

prasarana

yaitu

suatu

kota

yang

memiliki

sarana

yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi

lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim
kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Medan menjadi Kota yang Kondusif
Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap
masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis
partisipasi masyarakat.
Dalam mewujudkan

Visi tersebut

maka ditetapkan

beberapa misi

pembangunan jangka menengah Kota Medan Tahun 2021-2026, yaitu
sebagai berikut:
1. Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang
Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak
Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini
memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh
lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan
sosial bermasyarakat Kota Medan.
2. Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan
pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua. Misi ini
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan
pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih,
profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani
masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan
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merata. Misi ini bertujuan mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan mengedepankan tata kelola yang baik didukung
sikap profesional dan akuntabel.
4. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan
perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar
Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan
Peningkatan Kualitas SDM.
5. Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat
Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi
Masyarakat.
6. Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang
Berbasis pada penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial
Budaya.
7. Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam
kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk
melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai
persatuan dan kesatuan.

Untuk menjamin Konsistensi Perencananaan yang berkelanjutan maka
pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan
konsisten. Keselarasan hubungan misi RPJPD dan misi RPJMD dapat
dilihat dari bagan di bawah ini:
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No

Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Medan
dan Misi RPJMD Kota Medan
Tahun 2021-2026
MISI
MISI
RPJPD
No
RPJMD
2005-2025
2021-2026

1

1

Mewujudkan kota yang
aman, nyaman dan
religius melalui
pembangunan kota yang
berkeadilan

5

7

3
2

Mewujudkan
masyarakat kota yang
berilmu pengetahuan
dan menguasai
teknologi, beriman dan
bertaqwa serta mandiri
6

3

Mewujudkan prasarana
dan sarana kota
modern, handal, dan
berwawasan
lingkungan

2

Mewujudkan
Kota
Medan
Sebagai kota yang Berkah
dengan Memegang Teguh Nilai
Nilai
Keagamaan
dan
Menjadikan Medan sebagai
Kota
Layak
Huni
juga
Berkualitas
bagi
seluruh
lapisan
masyarakat.
Mewujudkan kenyamanan dan
iklim Kondusif bagi segenap
masyarakat
Kota
Medan
melalui
peningkatan
supremasi hukum berbasis
partisipasi masyarakat
Mewujudkan kota Medan yang
beradab, santun, harmonis,
toleran dalam kemajemukan
demokratis dan cinta tanah air
Menciptakan keadilan sosial
melalui Reformasi birokrasi
yang bersih, profesional,
akuntabel dan Transparan
berlandaskan
semangat
melayani masyarakat serta
terciptanya pelayanan publik
yang prima, adil dan merata
Mewujudkan
kota
Medan
sebagai kota ekonomi kreatif dan
inovatif berbasis penguatan
human capital, teknologi digital
Memajukan masyarakat kota
medan
melalui
revitalisasi
pelayanan pendidikan dan
kesehatan
yang
modern,
terjangkau oleh semua
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4

Mewujudkan
perekonomian kota
yang tangguh dan
dinamis

4

Membangun
sarana
dan
prasarana yang mendukung
peningkatan
perekonomian
dan potensi lokal masyarakat
yang
berkeadilan
Agar
Terciptanya Lapangan Kerja,
Iklim Kewirausahaan Yang
Sehat
dan
Peningkatan
Kualitas SDM

Untuk menjamin Konsistensi Perencananaan yang berkelanjutan maka pada
setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten.
Keselarasan hubungan misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 dan
misi RPJMD dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

No

1

2

MISI
RPJMD Propinsi Sumatera
Utara 2018-2023
Mewujudkan
masyarakat
Sumatera
Utara
yang
bermartabat dalam kehidupan
karena memiliki iman dan
taqwa, tersedianya sandang
pangan yang cukup, rumah
yang layak, kesehatan yang
prima, mata pencaharian yang
menyenangkan, serta harga harga yang terjangkau.

Mewujudkan Sumatera Utara
yang bermartabat dalam
politik
dengan
adanya
pemerintahan yang bersih
dan dicintai

No

1

4

3

7

MISI
RPJMD Kota Medan
2021-2026
Mewujudkan Kota Medan
Sebagai kota yang Berkah
dengan Memegang Teguh
Nilai - Nilai Keagamaan dan
Menjadikan Medan sebagai
Kota Layak Huni juga
Berkualitas bagi seluruh
Membangun sarana dan
prasarana
yang
mendukung peningkatan
perekonomian dan potensi
lokal masyarakat yang
berkeadilan
Agar
Terciptanya
Lapangan
Menciptakan
keadilan
sosial melalui Reformasi
birokrasi yang bersih,
profesional,
akuntabel
dan
Transparan
berlandaskan semangat
melayani
masyarakat
Mewujudkan
kota Medan
yang beradab, santun,
harmonis, toleran dalam
kemajemukan demokratis
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3

4

5

Mewujudkan
Sumatera
Utara yang bermartabat
dalam pendidikan karena
masyarakatnya
yang
terpelajar,
berkarakter,
cerdas, kolaboratif, berdaya
saing, dan mandiri
Mewujudkan Sumtera Utara
yang bermartabat dalam
pergaulan karena terbebas
dari judi, narkoba, prostitusi,
dan
penyelundupan,
sehingga menjadi teladan di
Asia Tenggara dan Dunia.
Mewujudkan
Sumatera
Utara yang bermartabat
dalam lingkungan karena
ekologinya yang terjaga,
alamnya yang bersih dan
indah, penduduknya yang
ramah,
berbudaya,
berperikemanusiaan, dan
beradab.

2

5

6

Memajukan
masyarakat
kota
medan
melalui
revitalisasi
pelayanan
pendidikan dan kesehatan
yang modern, terjangkau
oleh semua
Mewujudkan kenyamanan
dan iklim Kondusif bagi
segenap masyarakat Kota
Medan
melalui
peningkatan
supremasi
hukum berbasis partisipasi
masyarakat
Mewujudkan kota Medan
sebagai kota ekonomi kreatif
dan
inovatif
berbasis
penguatan human capital,
teknologi digital dan sosial
budaya

Untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi Kota Medan tahun 2021-2026
yang telah dijelaskan di atas, maka perlu didukung dengan program-program
prioritas yang secara jelas dapat langsung dilaksanakan. Program prioritas
Kota Medan yang pertama yaitu kesehatan, khususnya penanganan pandemi
Covid-19. Untuk mengatasi permasalahan Covid 19, Pemko Medan akan
menggalakkan vaksinasi massal dengan target 75% dari jumlah masyarakat
Kota Medan yang dapat divaksin. Seperti yang diketahui, angka penduduk
kota Medan yang terpapar Covid 19 cukup tinggi sehingga perlu segera
dilakukan vaksinasi massal dengan melibatkan segala sumber daya yang ada
dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Selain menggalakkan program
vaksinasi, yang tak kalah penting juga adalah terkait fasilitas kesehatan.
Perbaikan fasilitas kesehatan yang difokuskan yaitu puskesmas dan rumah
sakit milik Pemko Medan yakni RSUD Dr Pirngadi Medan baik dari sarana,
prasarana dan sumber daya manusia (SDM) nya.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Medan 2021 - 2026 | 89

Program prioritas yang kedua yaitu kebersihan. Penanganan permasalahan
kebersihan di Kota Medan selama ini dirasa belum optimal sehingga
diperlukan komitmen untuk mengubah sistem Open dumping menjadi
menggunakan sistem sanitary landfill dalam penanganan sampah di tempat
pembuangan akhir (TPA). Selain itu, dalam penanganan sampah perlu
kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumut serta
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, juga dilakukan dalam membuat TPA
regional. Guna mempermudah penanganan kebersihan perlu dibuat kebijakan
terstruktur dengan mengembalikan wewenang kebersihan di setiap wilayah
kepada masing-masing kecamatan. Artinya Camat, Lurah dan Kepala
Lingkungan memiliki tanggung jawab untuk kebersihan di wilayahnya. Hal ini
dilakukan karena selama ini masyarakat yang mengeluhkan permasalahan
sampah melaporkannya kepada Kepala Lingkungan, Lurah dan Camat.
Program prioritas ketiga yaitu infrastruktur. Di bidang Infrastruktur, salah satu
terobosan adalah sistem pengadaan barang dan jasa khususnya di proyek
perbaikan infrastruktur dilakukan menggunakan sistem katalog elektronik (eKatalog).

Sistem ini dilakukan untuk Percepatan perbaikan infrastruktur

karena ditargetkan dalam dua tahun permasalahan infrastruktur dapat
terselesaikan. Selain itu pemakaian e-Katalog ini juga diharapkan kapasitas
pengerjaannya tidak hanya memperhatikan kecepatan tetapi juga kualitas dan
ketepatan.
Program prioritas keempat yaitu penanganan banjir. Pemko Medan bersama
pemerintah provinsi serta pemerintah pusat telah sepakat untuk melakukan
normalisasi terhadap tiga sungai yaitu Sungai Babura, sungai Bedera dan
Sungai Deli. Dari 12 sungai yang ada, ketiga sungai ini dinilai yang paling
berdampak bagi masyarakat mulai dari luas genangan, lama genangan dan
intensitas genangan. Untuk pengerjaan drainase akan dibuat kajiannya secara
mendalam dan detail sehingga permasalahan banjir benar-benar dapat
terselesaikan.
Program prioritas kelima yaitu terwujudnya Kota Medan sebagai the kitchen of
asia sekaligus pengembangai daerah Kesawan sebagai pusat ”heritage” yang
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akan menjadi ikon pariwisata baru Kota Medan. Diharapkan dengan
diluncurkannya kawasan Kesawan sebagai pusat kuliner dapat meningkatkan
roda perekonomian di tengah pandemi Covid-19, khususnya para pelaku
usaha UMKM. Selain itu Pemko Medan juga berkomitmen akan mewujudkan
Satu Kelurahan Satu Sentra Kewirausahaan (Sakansawira).

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas
Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan
pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk
meningkatkan

mutu

pendidikan

dan

memajukan

kebudayaan,

Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada
capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN
Tahun

2020-2024,

serta

Visi

Indonesia

2045.

Adapun

Visi

Kemendikbud 2020-2024 adalah:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi
Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri,
dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar
kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan
berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.
Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud
mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan
tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung
jawab,dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan
integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan
pembangunan

bidang

pendidikan

dan

kebudayaan

akan

mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian
Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan
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gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan
pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan
pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden
tersebut.
Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut,
Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga
berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila
adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat
yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilainilai Pancasila, dengan enam ciri utama; Beriman, Bertakwa kepada
tuhan yme, dan berakhlak mulia, Berkebinekaan global, Bergotong
royong, Mandiri, Bernalar kritis, dan Kreatif.
Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:
(1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia Pelajar
Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan
berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya
dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan
kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam
kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa
kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b)
akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam;
dan (e) akhlak bernegara.
(2) Berkebinekaan global Pelajar Indonesia mempertahankan budaya
luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam
berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa
saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru
yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa.
Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan
menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam
berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab
terhadap pengalaman kebinekaan.
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(3) Bergotong royong Pelajar Indonesia memiliki kemampuan
bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan
secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang
dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen
dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.
(4) Mandiri, Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar
yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen
kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang
dihadapi serta regulasi diri.
(5) Bernalar kritis,Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif
memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun
keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi,
mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar
kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan,
menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran
dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.
(6) Kreatif
Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu
yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci
dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta
menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.
Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai
nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala
arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia
dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke
depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global–
dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman,
serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun
sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya.
Dalam kurun waktu 2020-2024, Kemendikbud sebagai kementerian
yang

membantu

Presiden

dalam

menyelenggarakan

urusan
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pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, sejalan dengan
pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia
2045 berupaya melakukan transformasi yang berkelanjutan di bidang
pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Ini didasarkan pada
keyakinan bahwa dalam menghadapi tantangan Abad 21, perlu
melakukan transformasi dan perbaikan signifikan di bidang pendidikan
dan kebudayaan Indonesia. Dalam rangka mencapai visi pembangunan
bidang pendidikan Kemendikbud akan terus meningkatkan pembinaan
dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar
dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu, Kemendikbud juga melaksanakan pembangunan pendidikan
tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

Agar terwujud masyarakat

Indonesia yang merupakan pembelajar seumur hidup, layanan
pendidikan dasar, menengah, dan tinggi perlu diperluas tanpa
pembedaan atas faktor apapun. Satuan pendidikan, keluarga,
masyarakat, dan sektor swasta bersama-sama dalam mengupayakan
pengembangan potensi peserta didik lewat olah hati, pikir, rasa dan
raga yang seimbang demi terwujudnya insan-insan yang beriman,
bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia. Hal tersebut tidak
dapat

terjadi

tanpa

komitmen

semua

pemangku

kepentingan

pendidikan, baik yang berada dalam pemerintahan maupun masyarakat
luas, dalam mengelola dan membiayai pembangunan pendidikan dan
kebudayaan.
Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan,
Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan
menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan
bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan

Kebudayaan,

Kemendikbud

memberikan

kepastian
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landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa
melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan
demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam
menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya
eksternal ke Indonesia. Semakin maraknya industri kreatif berbasis
budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai aktivitas
kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong
pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan
hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industry membangun insaninsan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan
sanggup

berinteraksi

di

tataran

lokal

maupun

global

tanpa

meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya. Di sisi lain,
kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang merupakan komponen pokok
bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian
berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda
perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan
cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi
budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di kancah internasional.

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Untuk mendukung pencapaian visi presiden, Kemendikbud sesuai
tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal
sebagai

Nawacita

kedua,

yaitu

menjabarkan

misi nomor (1)

Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya
yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan
pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Untuk itu, misi
Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata
dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan

pelestarian

dan

pemajuan

kebudayaan

serta

pengembangan bahasa dan sastra.
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3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk
mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan
kebudayaan.
Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata
nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus
arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbud

dalam

menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai
yang diutamakan pada Renstra Kemendikbud 2020-2024 ini adalah
sebagai berikut:
1. Integritas
Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran,
perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai
Kemendikbud diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi
nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan
kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun
indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:
a. Konsisten

Dan

Teguh

Dalam

Menjunjung

Tinggi

Nilai-Nilai

Kebenaran Dalam Tindakan;
b. Jujur Dalam Segala Tindakan;
c. Menghindari Benturan Kepentingan;
d. Berpikiran Positif, Arif, Dan Bijaksana Dalam Melaksanakan Tugas
Dan Fungsi;
e. Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
f. Tidak Melakukan Tindakan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
g. Tidak Melanggar Sumpah Dan Janji Pegawai/Jabatan;
h. Tidak Melakukan Perbuatan Rekayasa Atau Manipulasi; Dan
i.

Tidak Menerima Pemberian (Gratifikasi) Dalam Bentuk Apapun Di
luar ketentuan.
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2. Kreatif dan Inovatif
Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan
untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang
sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan,
metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:
a. Memiliki Pola Pikir, Cara Pandang, Dan Pendekatan Yang Variatif
Terhadap Setiap Permasalahan, Serta Mampu Menghasilkan Karya
Baru:
b. Selalu Melakukan Penyempurnaan Dan Perbaikan Berkala Dan
Berkelanjutan:
c. Bersikap Terbuka Dalam Menerima Ide-Ide Baru Yang Konstruktif;
d. Berani Mengambil Terobosan Dan Solusi Dalam Memecahkan
Masalah;
e. Memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bekerja
Secara Efektif Dan Efisien;
f. Tidak Merasa Cepat Puas Dengan Hasil Yang Dicapai;
g. Tidak Bersikap Tertutup Terhadap Ide-Ide Pengembangan; Dan
h. Tidak Monoton.
3. Inisiatif
Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau
yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kemendikbud sewajarnya
melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan
tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan
menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah.
Indikator dari nilai inisiatif adalah:
a. Responsif Melayani Kebutuhan Pemangku Kepentingan;
b. Bersikap Proaktif Terhadap Kebutuhan Organisasi;
c. Memiliki Dorongan Untuk Mengidentifikasi Masalah Atau Peluang
Dan Mampu Mengambil Tindakan Nyata Untuk Menyelesaikan
Masalah;
d. Tidak Hanya Mengerjakan Tugas Yang Diminta Oleh Atasan; Dan
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e. Tidak

Sekedar

Mencari

Suara

Terbanyak,

Berlindung

Dari

Kegagalan, Berargumentasi Bahwa Apa Yang Anda Lakukan Telah
Disetujui Oleh Semua Anggota Tim.
4. Pembelajar
Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha
mengembangkan

kompetensi

dan

profesionalisme.

Pegawai

Kemendikbud harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah
dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta
mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator
yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:
a. berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas
wawasan, pengetahuan, dan pengalaman;
b. mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya
pelajaran;
c. berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja;
d. memanfaatkan waktu dengan baik;
e. suka mempelajari hal yang baru; dan
f. rajin belajar/bertanya/berdiskusi.
5. Menjunjung Meritokrasi
Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan
dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai
Kemendikbud perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada
orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator
yang mencerminkan nilai ini adalah:
a. berkompetisi secara profesional;
b. memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan
kompetensi pegawai;
c. memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai
kinerja;
d. tidak sewenang-wenang;
e. tidak mementingkan diri sendiri;
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f. menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya; dan
g. mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.
6. Terlibat Aktif
Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap
kegiatan. Pegawai Kemendikbud semestinya suka berusaha mencapai
tujuan bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak
untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nilai terlibat aktif terlihat dari
indikator:
a. terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi
kementerian;
b. memberikan dukungan kepada rekan kerja;
c. peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis); dan
d. tidak bersifat pasif, sekedar menung
7. Tanpa Pamrih
Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh
dedikasi. Pegawai Kemendikbud, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak
memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan
memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai Kemendikbud
memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk
suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan
bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:
A. Penuh Komitmen Dalam Melaksanakan Pekerjaan;
B. Rela Membantu Pekerjaan Rekan Kerja Lainnya;
Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan
ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud
menetapkan lima tujuan sebagaimana dapat dilihat di Tabel berikut:
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No.

Tujuan

1.

Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang
berkeadilan dan inklusif

2.

Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada
perkembangan peserta didik

3.

Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter

4.

Pelestarian dan pemajuan budaya, Bahasa dan sastra serta
pengarus-utamaannya dalam pendidikan

5.

Penguatan system tata kelola pendidikan dan kebudayaan
yang partisipatif, transparan dan akuntabel

Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan
pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS)
yang akan dicapai pada tahun 2024.
1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama —
Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang
berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan
pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua —
Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada
perkembangan

peserta

didik

adalah

meningkatnya

kualitas

pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga —
Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah
menguatnya karakter peserta didik.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat —
Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan
berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa
dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima —
Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang
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partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola
pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan
akuntabel.
Kelima sasaran strategis dan kaitannya dengan tujuan pembangunan
pendidikan dan kebudayaan terangkum dalam Tabel berikut:
No.

Sasaran Strategis

Tujuan
terkait

1.

Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di
seluruh jenjang
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi
pendidikan di seluruh jenjang
Menguatnya karakter peserta didik

1

Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan
kebudayaan
Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang
partisipatif, transparan dan akuntabel

4

2.
3.
4.
5.

2
3

5

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
Visi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah “Terwujudnya
sumber daya manusia Sumatera Utara yang berakhlak mulia,
cerdas dan berdaya saing.” Dan Misi Dinas Pendidikan Propinsi
Sumatera Utara antara lain :
1. Mengembangkan Pendidikan Dasar yang bermutu, berkarakter dan
berdaya saing.
2. Mengembangkan Pendidikan Menengah yang bermutu, berkarakter
dan berdaya saing.
3. Meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten,
kompetitif dan sejahtera.
4. Mengembangkan

kapasitas

satuan

pendidikan

dalam

penyelenggaraan pendidikan yang Berdaya Saing.
5. Memfasilitasi Pendidikan Tinggi

dalam peyelenggaran dan

peningkatan mutu.
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6. Mengembangkan kapasitas lembaga pendidikan nonformal dan
informal secara mandiri.
Sedangkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Propinsi
Sumatera Utara meliputi :
a. Tujuan
1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan
dasar yang bermutu dan terjangkau baik melalui jalur formal
maupun informal yang mencakup sekolah anak usia 7-15 tahun
dapat memperoleh pendidikan setidak-tidaknya sampai sekolah
menengah pertama atau sederajat.
2. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan
menengah yang bermutu dan terjangkau bagi semua penduduk
laki-laki dan perempuan, melalui pendidikan formal SMA, SMK,
MA atau bebtuk lain yang sederajat program pendidikan
menengah didorong untuk mengatisipasi meningkatnya lulusan
sekolah

menengah

pertama

sebagai

dampak

positif

pelaksanaan wajib belajar 9 tahun serta penguatan pendidikan
vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun
kejuruan dan pendidikan non formal guna mempersiapkan
lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi
untuk dunia kerja.
3. Meningkatkan
kependidikan,

kecakapan

jumlah

meningkatkan

pendidik

kemampuan

dan

tenaga

melaksanakan

administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan
pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan
pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Meningkatkan kapasitas lembaga untuk mengembangkan
mekanisme

tata

kelola

yang

baik,

mengembangkan

kebijaksanaan meningkatkan partisipasi dan menerapkan sistem
pengawasan dan menyempurnakan manajemen pendidikan
dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan
kepada pengelola pendidikan dan satuan pendidikan dalam
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menyelenggara kan pendidikan secara efektif dan efisiensi,
transparan, bertanggung jawab akuntabilitas serta partisipatif.
5. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan
tinggi yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana,
magister, spesialis, doktor melalui akademi politeknik,sekolah
tinggi, institute atau universitas yang relevan terhadap kebutuhan
pasar kerja.
6. Meningkatnya penduduk mengikuti Pendidikan keaksaraan,
pendidikan kecakapan hidup serta tuntasnya wajib belaja
pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun serta peningkatan angka
partisipasi pada semua jenjang pendidikan.
b. Sasaran :
1. Terlaksananya pemerataan, perluasan dan wajib belajar
pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun diharapkan meningkatkan
angka partisipasi kasar(APK) dan angka partisipasi murni (APM)
setiap jenjang pendidikan, berkurangnya angka putus sekolah,
meningkatnya angka melanjut ke jenjnag lebih tinggi serta
tuntasnya wajib belajar dasar 9 (sembilan) tahun.
2. Terlaksananya
pemenuhan

peningkatan
sarana

akses

dan

pendidikan
prasarana

menengah
pendidikan

menengah,pendidikan dan tenaga kependidikan pengembangan
kurikulum, menurunkan angka putus sekolah menurunnya ratarata penyelesaian pendidikan dengan menurunnya angka
mengulang, meningkatnya proporsi siswa SMA/SMK dan yang
sederajat serta yang lulis ujian nasional.
3. Meningkatkan jumlah rasio guru dan siswa tenaga kependidikan,
pemerataan

dan

penyelenggaraan

peningkatan
pendidikan

kemampuannya

untuk

menunjang

dalam
proses

pendidikan dan pembelajaran.
4. Peningkatan
mekanisme

kapasitas
tata

kelola

lembaga
yang

untuk
baik,

mengembangkan
mengembangkan

kebijaksanaan meningkatkan partisipasi dan menerapkan sistem
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pengawasan dan menyempurnakan manajemen pendidikan
dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan
kepada pengelola pendidikan dan satuan pendidikan dalam
menyelenggara kan pendidikan secara efektif dan efisiensi,
transparan, bertanggung jawabakuntabilitas serta partisipatif.
5. Peningkatan akses dan pemerataan

pelayanan pendidikan

tinggi yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana,
magister, spesialis, doktor melalui akademi politeknik,sekolah
tinggi, institut atau universitas yang relevan terhadap kebutuhan
pasar kerja.
6. Peningkatan penduduk mengikuti Pendidikan Non Formal bagi
penduduk

yang

tidak

mengikuti

Pendidikan

keaksaraan,

pendidikan kecakapan hidup serta tuntasnya wajib belaja
pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun serta peningkatan angka
partisipasi pada semua jenjang pendidikan.

3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Medan
2011-2031
3.4.1.

Infrastruktur Jalan dan Tata Ruang
Kota Medan memiliki pola jaringan jalan yang berbentuk grid/kisi-kisi
pada daerah pusat kota dan bentuk radial pada daerah pinggiran kota.
Jalan utama sebagai koridor dalam kota dimana untuk koridor luar
yang menghubungkan daerah pinggiran kota yaitu Jalan KL.Yos
Sudarso, Jalan Putri Hijau dan Jalan Krakatau sebagai jalan yang
menghubungkan daerah Utara dengan pusat kota, Jalan Letda Sujono
sebagai jalan yang menghubungkan daerah bagian timur dengan
pusat kota, Jalan Gatot Subroto sebagai jalan yang menghubungkan
daerah bagian barat dengan pusat kota, Jalan SM. Raja dan Jalan
Brigjend Katamso serta Jalan Jamin Ginting merupakan jalan yang
menghubungkan daerah bagian selatan dengan pusat kota.
Untuk menghubungkan daerah pinggiran kota secara langsung tanpa
harus melalui pusat kota disediakan jalan lingkar Utara yaitu Jalan
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Kapten Sumarsono yang menghubungkan daerah bagian Utara
dengan daerah bagian Timur sedangkan daerah bagian Selatan
dengan daerah bagian Timur dihubungkan oleh jalan lingkar Selatan
yaitu Jalan Tritura dan Jalan Karya Jasa serta Jalan Ngumban
Surbakti. Selain itu juga terdapat jalan Tol yang menghubungkan
daerah bagian Selatan yaitu
Tanjung Morawa dengan daerah bagian Utara (Belawan) yang
dibangun memanjang pada daerah bagian Timur. Keberadaan jalan
lingkar dan jalan tol ini sangat membantu dalam mengalihkan arus
kendaraan menerus yang melalui pusat kota sehingga mengurangi
kepadatan

volume

dalam

lalu-lintas

kota

serta

merangsang

pertumbuhan daerah pinggiran kota.
Kondisi panjang Jalan di Kota Medan sampai dengan keadaan akhir
tahun 2015 tercatat sepanjang 3.191,5 km di mana 2.951,38 km
merupakan jalan yang merupakan wewenang Pemerintah Kota
Medan dalam pengelolaannya. Kondisi jalan saat ini sebenarnya
relatif baik terutama di inti kota. Sedangkan pada derah pinggiran
kota, peningkatan jaringan jalan dan jembatan telah dilakukan secara
bertahap, yang disesuaikan dengan kemampuan alokasi anggaran.
Dari data yang ada sampai dengan tahun 2020 diketahui kondisi jalan
yang ada saat ini terdiri dari kondisi baik sebesar 98,00 %. Sedangkan
untuk panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran
pembuangan air (minimal 1.5 m) dari tahun 2016 sampai tahun 2020
terjadi penurunan dikarenakan perubahan cuaca ekstrim sehingga
terjadi sedimentasi.
Pembangunan jalan baru sangat dibutuhkan untuk meningkatkan
aksesibilitas dari dan ke pusat kota atau antar sub pusat kota serta
untuk mengimbangi pesatnya laju pertumbuhan kendaraan di Kota
Medan. Adapun pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi setiap tahun
tidak mampu terbendung dan diyakini menyebabkan kemacetan yang
semakin parah khususnya pada jam-jam sibuk.
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Sehubungan dengan aksesibilitas dari dan ke pusat kota serta
pergerakan

antar

sub-sub

pusat

pelayanan

kota,

program

pembangunan jalan lingkar luar terluar menjadi penting untuk
diprioritaskan. Sebagaimana tertera dalam dokumen RTRW Kota
Medan 2011 - 2031 di barat Kota Medan terdapat jaringan jalan lingkar
luar terluar, yang menghubungkan simpang Pinang Baris dengan
simpang Tuntungan di arah selatannya. Pada kenyataannya jalan
lingkar ini masih teputus di bagian tengahnya di kelurahan Ladang
Bambu Kecamatan Medan Tuntungan.

Apabila jalan lingkar luar

terluar ini selesai sepenuhnya maka akan terjadi akses langsung dari
arah Binjai dan Aceh ke arah Pancur Batu dan Berastagi tanpa melalui
pusat kota. Hal ini selain memperlancar transportasi antar kota juga
akan mengurangi beban lalu lintas pusat kota. Pelebaran maupun
pembangunan jalan baru sering kali terkendala dengan pembebasan
lahan terutama di kawasan–kawasan pusat kota yang kondisinya saat
ini telah dipadati bangunan. Untuk itu alternatif yang dapat dilakukan
berupa pembangunan jalan tidak sebidang seperti jalan layang (fly
over) dan underpass dengan prioritas di titik–titik rawan kemacetan.
Saat ini jalan layang yang ada di Kota Medan yaitu flyover Amplas,
flyover Djamin Ginting dan flyover Pulo Brayan. Sedangkan untuk
underpass baru ada di daerah persimpangan Titi Kuning dan Jl.
Bigjend Katamso.
Berdasarkan kondisi penataan ruang di Kota Medan yang ada saat ini,
selain pencapaian terhadap RTH Kota Medan, indikator lainnya yang
perlu mendapat perhatian adalah pertumbuhan wilayah Kota Medan.
Berdasarkan

indikator

pertumbuhan

wilayah

terlihat

adanya

ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan kawasan utara
Kota Medan. Hal ini tergambarkan dari ketimpangan fasilitas
pelayanan antara pusat kota dan kawasan utara Kota Medan yang
berimplikasi juga terhadap ketimpangan distribusi pendapatan yang
tinggi pada wilayah tersebut. Hal ini juga yang perlu menjadi
pertimbangan mengapa revisi RTRW Kota Medan diprioritaskan
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pelaksanaannya agar pertumbuhan wilayah di Kota Medan lebih
merata.
Presentasi capaian kesesuian RTRW Kota Medan 2011 - 2031 dari
persepktif pola ruang, diperkirakan telah mencapai angka 95%. Hal ini
berhubungan dengan dominasi perletakan fungsi-fungsi kota dalam
skala 1:10.000. Dengan demikian dalam skala perecanaan yang
demikian, Kota Medan sudah dapat dikatakan merupakan kota yang
sesuai perencanaan pola ruangnya. Namun dalam sekala yang lebih
detail seperti RDTRK dan RTBL, tata Kota Medan belum dapat
dikatakan berhasil.
3.4.2.

Perumahan, Permukiman dan Air Bersih
Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan
kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin
meluas. Arah pengembangan PKP di Kota Medan saat ini sangat
ditentukan oleh kebutuhan hunian masyarakat baik untuk kebutuhan
pribadi maupun untuk kebutuhan investasi. Sebagai Pusat Kegiatan
Nasional (PKN), Kota Medan merupakan kota penting dalam
melaksanakan

perannya

pada

konteks regional yakni Pusat

Pemerintahan Provinsi, Perdagangan-Jasa, Keuangan, Budaya dan
peran lokal sebagai pusat pemerintahan skala Kota. Hal tersebut
membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang
baik dan tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau
kawasan kumuh. Optimalisasi pemanfaatan lahan dapat dilakukan
dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
berdasarkan arahan RTRW Kota Medan dan RDTR Kota Medan yang
meliputi:
a. Merevitalisasi penggunaan lahan dan bangunan;
b. Intensifikasi pemanfaatan ruang vertikal pada kawasan kepadatan
tinggi;
c. Mengembangkan lahan-lahan perumahan yang efisien dan layak
huni melalui pembangunan rumah susun dan peremajaan kota.
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Berbagai capaian indikator kerja pada bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman diantaranya rumah Tangga pengguna air
bersih untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung
mengalami peningkatan yakni tahun 2016 rumah tangga pengguna air
bersih sebesar 67.55 persen dan pada tahun 2020 mencapai 87
persen.
Kawasan Kumuh pada tahun 2019 kawasan kumuh tuntas menjadi 0
hektar dari 200,219 ha di tahun 2015. Namun dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun
2018 maka terdapat indikator-indikator penentuan kawasan kumuh
dan terdapat penambahan (updating) kawasan kumuh di tahun 2020
seluas 819,80 ha.
Pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan yang dilakukan oleh
PDAM Tirtanadi bisa dikatakan sudah mencakup seluruh kota Medan
dan sekitarnya. Secara keseluruhan cakupan pelayanan PDAM
Tirtanadi di Kota Medan pada tahun 2020 sudah mencapai 87,45 %
dengan jumlah penduduk terlayani sebesar 1.868.690 jiwa.
3.4.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Medan
Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah
diidentifikasi isu strategis Kota Medan adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Prevalensi Penyakit Penduduk Perkotaan
3. Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
4. Pendidikan wajib sekolah 12 tahun
5. Perbaikan Kualitas Lingkungan Kawasan Kumuh
6. Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Air Bersih
7. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik
8. Pengelolaan Sampah dan Limbah
9. Pelayanan Angkutan Umum
10. Pencegahan, Perlindungan dan Respon terhadap Bencana Alam
dan Bencana Kebakaran
11. Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Masyarakat
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12. Pengembangan Ekonomi Kota dan Kesempatan Kerja
13. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik

3.4.4. Isu Strategis Kota Medan
Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi Walikota
dan Wakil Walikota Medan yang terpilih, telaahan renstra Kementerian
Pendidikan Dan Kebudayaan dan renstra Dinas Pendiidkan Provinsi
Sumatera Utara, telaahan RTRW dan Dan Dokumen KLHS maka dapat
ditentukan isu-isu strategis yang dapat dijadikan fokus pembangunan
pendidikan lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :
1. Permasalahan pembangunan Kota Medan.
2. Dinamika internasional, Nasional, provinsi, dan regional yang
mempengaruhi pembangunan Kota Medan.
3. Kebijakan

pembangunan

daerah

sekitar yang

mempengaruhi

pembangunan Kota Medan.
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan Kota Medan yang antara
lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kota Medan.
5. KLHS RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.
Dari penelaahan yang telah dilakukan dapat dirumuskan isu strategis
Kota Medan dan ditetapkan sebanyak 7 isu strategis pembangunan
jangka menengah daerah Kota Medan, yaitu:
1. Kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya
2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Layanan

infrastruktur

dasar

perkotaan

(jalan,sampah,

air

minumdan drainase)
4. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kesempatan Kerja
5. Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Layanan
Teknologi Informasi
6. Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Penataan kawasan
budaya serta heritage Kota Medan
7. Menjaga ketertiban dan ketentraman umum
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3.5.

Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, isu-isu strategis bidang
pendidikan di Kota Medan dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal
berikut:
1. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya
meningkatkan daya tampung pada masing-masing satuan pendidikan.
Prioritas pembangunan di Kota Medan, sektor pendidikan merupakan
bidang yang menjadi prioritas. Oleh karena itu daerah memberikan
kesempatan yang sama kepada penduduk usia sekolah dari golongan
masyarakat yang berbeda baik dari sosial ekonomi, gender, lokasi
tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual untuk mendapatkan
pelayanan pendidikan yang bermutu.
Upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar
sering menghadapi permasalahan dan kendala sosial ekonomi, budaya
serta geografis. Terkait dengan hal tersebut maka langkah strategis yang
ditempuh adalah adalah sebagai berikut:
a. Memperluas

akses

pendidikan

bagi

anak

usia

5-6

tahun

(Ketersediaan sekolah PAUD).
b. Memperluas akses pendidikan bagi anak usia 7-15 tahun
(Peningkatan bangunan dan ruang kelas SD dan SMP Negeri).
c. Menyelenggarakan layanan pendidikan alternatif melalui jalur formal
non formal, maupun terpadu.
d. Meningkatkan bantuan bagi siswa yang kurang mampu (miskin) baik
tingkat SD maupun SMP.
e. Meningkatkan akses pendidikan untuk sekolah inklusi dan sekolah
ramah anak
f. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat
mengenai manfaat pendidikan
g. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk
dewasa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan
kecakapan hidup.
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2. Peningkatan Mutu Dan Relevansi Pendidikan
Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing di masa akan datang
diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi dan
interaksi manusia sehingga dapat hidup bersama dalam keagamaan,
social, budaya serta meningkatkan taraf hidup dan daya saing warga
masyarakat. Salah satu indikator mutu pendidikan adalah kulitas
lulusannya,

sedangkan

aspek

yang

sangat

berpengaruh

dalam

peningkatan mutu pendidikan adalah kompetensi guru, manajemen,
fasilitas kurikulum, sistem yang diterapkan serta dana yang tersedia.
Sehubungan dengan hal tersebut maka strategi yang akan ditempuh
adalah:
a. Mengupayakan pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan
berbasis SNP.
b. Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui mekanisme assessment
yang berfokus pada nilai karakter dan keterampilan.
c. Mengupayakan peningkatan kompetensi guru melalui program
pelatihan dan bimbingan teknis.
d. Pengembangan pembelajaran berbasis IT sebagai persiapan menuju
era pendidikan digital.
e. Penyelenggaraan lomba dan kompetisi tingkat kota sebagai seleksi
propinsi maupun tingkat nasional
f. Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai untuk siswa dan
pendidik.
g. Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik

3. Perbaikan Manajemen Pendidikan
Persoalan pengelolaan pendidikan yang tidak sistematis dan holistik
membuat tatanan dan kondisi pendidikan di Kota Medan khususnya
belum mampu menghadirkan prestasi yang baik jika dibandingkan
dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan
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pembenahan serius dari sisi manajemen pendidikan. Beberapa langkah
yang bisa dilakukan yaitu:
a. Menggalakkan program diklat Calon Kepala Sekolah (Cakep) untuk
meningkatkan kualitas Kepala Sekolah sebagai orang yang nantinya
akan menjalankan fungsi manajemen di satuan pendidikan terendah.
b. Mendorong pengembangan sistem evaluasi yang dapat mengukur
sepenuhnya kinerja satuan pendidikan.
c. Memperbaiki fasilitas pelayanan pendidikan yang tersedia.
d. Meningkatkan program pelatihan untuk meningkatkan sumber daya
manusia bagi pendidik maupun tenaga pendidikan.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
Adapun tujuan di dalam rencana strategis ini merupakan penjabaran dari visi
dan misi yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Medan yang disertai
dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dan berfungsi sebagai panduan
dalam mengukur dan menilai pencapaian visi dan misi tersebut.
Tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Medan Tahun 2021 2026 harus lebih tajam dari misi, tetapi masih cukup luas untuk dapat
mendorong lahirnya kreatifitas dan inovasi untuk mencapainya bagi semua unit
kerja yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan, termasuk satuan pendidikan.
Dengan mengacu pada visi dan misi mencakup tujuan umum misi pemerintah
Kota Medan meliputi :
“Meningkatkannya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern
dan terjangkau oleh semua masyarakat”, maka tujuan Dinas Pendidikan
dirumuskan sebagai berikut:
1. Meningkatkan Layanan Pendidikan Yang Merata dan Moderen
 Pemenuhan kebutuhan satuan pendidikan sesuai dengan tuntutan
perkembangan teknologi pendidikan
 Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan agar dapat
menampung secara keseluruhan.
2. Mewujudkan Pendidikan yang bermutu.
 Meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dan mendorong
proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan.
 Menghasilkan lulusan satuan pendidikan yang berperilaku sopan dan
santun, berkarakter serta religius.
3. Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Pendidikan yang transparan dan
akuntabel
 Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Aparatur
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4.2 SASARAN
Program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis harus memuat
sasaran, strategi, dan kebijakan untuk mencapai program dan kegiatan yang
bersangkutan. Tujuan yang bersifat umum dan kualitatif, merupakan instrumen
yang paling praktis dalam mengarahkan semua usaha menuju perubahan
yang dikehendaki.
Rumusan tujuan memberikan arahan pada perumusan sasaran yang bersifat
kuantitatif sedangkan sasaran merupakan pernyataan kuantitatif dari suatu hal
tertentu yang yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Strategi
merupakan cara, kiat atau teknik yang akan dilakukan dengan memanfaatkan
sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Strategi disusun sedemikian rupa agar dapat terfokus pada
elemen-elemen kunci.
Pada tataran kebijakan ditetapkan agar program dan kegiatan tidak
menyimpang dari koridor aturan-aturan yang berlaku. Untuk menjaga
sinergisitas

pembangunan,

maka

perumusan

strategi

juga

harus

mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional. Selain adanya berbagai
kebijakan yang sudah berlaku sesuai peraturan perundang-undangan,
diperlukan sejumlah kebijakan spesifiik untuk mencapai setiap sasaran pada
masing-masing program.
Dalam rencana strategis, ada suatu hubungan yang saling terkait antara visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan. Keterkaitan
tersebut dikembangkan berdasarkan pembangunan bidang pendidikan yang
ditetapkan pemerintah, yaitu:
1) Pemerataan Dan Perluasan Akses;
2) Peningkatan Mutu, Relevansi Dan Daya Saing; Dan
3) Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Aparatur
Pola pengembangannya ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan dan
kelompok kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota
Medan, yaitu


Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),



SD, SMP, Pendidikan Non Formal Informal (PNFI),
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Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPT),



Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Untuk

mencapai

sasaran

strategis

pembangunan

kota

dalam

meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat pembangunan
pendidikan Kota Medan perlu penetapan sasaran strategis meliputi :
Yang menjadi sasaran pokok rencana strategis ini meliputi :


Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan
Moderen



Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana Satuan
Pendidikan



Meningkatnya Kompetensi Pendidik

 Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Aparat....
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MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD
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4.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan di Kota Medan ditetapkan
strategi umum, yaitu:


Identifikasi kebutuhan keahlian untuk mendukung operasional kantor.



Identifikasi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan
kompetensi.



Penyediaan fasilitas bagi aparatur



Inventarisasi kebutuhan dan kelayakan sarana prasarana perkantoran.



Revitaslisasi KKG dan MGMP



Melakukan pendataan guru yang non pns non sertifikasi



Peningkatan sarana prasarana PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.



Identifikasi siswa kurang mampu



Identifikasi usia sekolah putus sekolah



Identifikasi Kebutuhan Media Pendidikan



Revitalisasi Manajemen Kurikulum



Identifikasi kearifan lokal untuk penetapan kurikulum lokal



Penguatan pelayanan kurikulum pendidikan berbasis karakter.

Mengacu pada kebijakan Departemen Pendidikan Nasional dan Program
Pembangunan Kota Medan, maka Dinas Pendidikan Kota Mean menetapkan
kebijakan sebagai berikut :
1. Pemerataan dan Perluasan Akses dengan tetap memperhatikan Mutu
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya
memperluas daya tampung satuan pendidikan dan penyelenggaraan
pendidikan luar sekolah, serta memberikan kesempatan yang sama bagi
semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik
secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat
kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk
meningkatkan kesempatan penduduk Kota Medan untuk dapat belajar
sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era
global.
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2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing
Melalui

kebijakan

kesejahteraan

optimalisasi

guru,

fungsi

peningkatan

KKG/MGMP,

kualitas

dan

peningkatan

kuantitas

sarana

pendidikan, penigkatan kompetensi guru, penerapan kurikulum muatan
lokal serta penyelenggaraan kegiatan yang berbasis penguatan karakter
berbudaya dan keagamaan merupakan bagian dari peningkatan mutu,
relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan
dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga
dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu,
upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup
masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari
meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang
meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika,
wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan
kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari
pencapaian kecakapan akademik dan non akademik yang lebih tinggi
yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan
masyarakat dalam berbagai bidang, baik di tingkat lokal, nasional,
maupun internasional.
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan
menerapkan prinsip Good Governance
Tujuan jangka panjang Dinas Pendidikan Kota Medan adalah mendorong
kebijakan sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan
secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada
peningkatan

kompetensi

aparatur,

penetapan

SOP

perkantoran,

menjamin ketersediaan baik dilihat dari sisi kuantitas maupun dari sisi
kualitas sarana prasarana kerja aparatur, pembenahan perencanaan
jangka pendek dan menengah dengan menetapkan kebijakan strategis
serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Disamping
itu, juga disusun berbagai pola pendanaan bagi keseluruhan sektor
berdasarkan prioritas, baik dari sumber APBD dan APBN, orang tua,
maupun pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain.
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Kebijakan Strategis yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk tahun 2021
sampai dengan tahun 2026, yaitu:
A. Pemerataan dan Perluasan Akses dengan tetap memperhatikan Mutu,
dengan program/kegiatan:


Meningkatkan

daya

tampung

pembangunan

ruang

kelas

satuan

baru

pendidikan

khususnya

pada

melalui
jenjang

pendidikan SD dan SMP.


Pemberian bantuan perlengkapan sekolah dan beasiswa bagi
siswa miskin .



Pemberian Beasiswa bagi siswa yang kurang/tidak mampu



Peyelenggaraan Pendidikan Non Formal

B. Peningkatan

Mutu,

Relevansi,

dan

Daya

Saing,

dengan

program/kegiatan:


Meningkatkan kualitas dan kuantitas kebutuhan sarana proses
belajar dan mengajar pada tingkat satuan pendidikan.



Pengembangan relevansi tingkat satuan pendidikan sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan pasar
kerja lokal dan global,

meliputi keseluruhan kegiatan yang

direncanakan dalam rangka peningkatan kompetensi guru.


Mendorong peningkatkan mutu layanan dan kesejahteraan guru.



Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
berprestasi.



Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan, melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.



Meningkatkan

sistem

manajemen

mutu

di

tingkat

satuan

pendidikan, seperti pemberdayaan MKKS dan Komite Sekolah.


Memfasilitasi penyusunan dan pengembangan kurikulum.

C. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan
menerapkan prinsip Good Governance, dengan program/kegiatan:


Peningkatan kompetensi aparatur.
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Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kerja
aparatur.



Penetapan Standar Operasional Prosedur.



Mendorong sekolah agar melaksanakan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) serta melaksanakannya dengan baik.



Mendorong Komite Sekolah agar berfungsi dengan baik.



Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi baik
untuk keperluan pemutakhiran data maupun untuk menilai
progress setiap kegatan.
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPJMD
Kota Medan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2021-2026
dirumuskan bedasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD
Kota Medan tahun 2021-2026 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan
sampai tahun 2020.
Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026
disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaran pendidikan
di Kota Medan. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada
beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan pendidikan secara prima.
Komponen-komponen tersebut antara lain:


Pendidik dan tenaga kependidikan,



Sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi siswa,



Serta tata kelola yang akuntabel. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan
dan tahun 2021-2026 terangkum dalam table dibawah ini .
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Visi

Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif

Misi
3

Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang modern dan
terjangkau semua orang

No

Tujuan

Sasaran

1

Meningkatkan
kualitas
pelayanan
pendidikan
dan Kesehatan
guna
meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat

Meningkatnya
akses dan
kualitas
pendidikan

Strategi
2.1.1.1.
Meningkatkan
Mutu
Infrastruktur,
sarana dan
prasarana
Pendidikan

2022
Mewujudkan
infrastruktur
dengan
melakukan
rehabilitasi
ruang kelas
dan
perpustaka
untuk
sekolah
menengah
pertama
negri kota
medan

2023
Mewujudkan
sarana dan
prasarana
pendidikan
dengan
pengadaan
peralatan
laboratoium
komputer
dan kimia
yang modern
dan
berkualitas
pada jenjang
sekolah
menengah
pertama
negeri kota
medan

Arah Kebijakan
2024
Mewujudkan
sarana dan
prasarana
pendidikan
dalam
penyediaan
perlengkapan
mobiler di
ruang kelas
dalam
penunjang
pembejaran
yang kreatif
serta modern
untuk jenjang
PAUD, SD dan
SMP negeri di
kota medan.

2025
Mewujudkan
pembangunan
infrastruktur
untuk
Pendidikan
Anak Usia
Dini di
kecamatan
yang modern
dan
berkualitas

2026
Mewujudkan
sarana dan
prasarana
pendidikan
dengan
penyediaan
alat peraga
pembejaran
yang
modern dan
berkualitas
pada jenjang
sekolah
dasar negri
di kota
medan
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2.1.1.2.Meningkatkan Melaksanakan Melaksanakan
peningkatan
kualitas pendidik dan peningkatan
jumlah dan
kompetensi
tenaga pendidikan
kompetensi
menejerial
guru
kepala
bersertifikasi
sekolah
dengan
dalam
peningkatan
memberikan
pelatihan
mutu dan
dalam
karakter
peserta didik. pembelajaran
secara digital

Melaksanakan
peningkatan
kompetensi
kurikulum
dan asesmen
nasional bagi
pendidik dan
tenaga
kependidikan
pada jenjang
sekolah
di
kota medan

Melaksanakan
peningkatan
layanan
melalui media
pendidikan
secara digital
yang efektif
dan moderen.

Melaksanakan
peningkatan
kompetensi
dengan
memberikan
apresiasi bagi
Kepala
sekolah, guru
dan
siswa
berprestasi.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan sebagai penjabaran
dari visi, misi dan strategi serta arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Medan sebagai bagian dari komitmen dalam pencapai
sasaran RPJMD ditampilkan sebagai berikut :
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN
Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan RPJMD
Kota Medan tahun 2021-2026, Renstra Kementerian Pendidikan tahun 2020-2024,
serta Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
yang tertuang dalam 4 (enam) program meliputi :
1. PROGRAM

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH

KABUPATEN/KOTA
Terdiri dari Kegiatan yaitu :
a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
d. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Terdiri dari Kegiatan yaitu :
a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
Terdiri dari Kegiatan yaitu :
a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
4. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Terdiri dari Kegiatan yaitu :
a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi

Satuan

Pendidikan

Dasar,

PAUD,

dan

Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan.
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Indikator kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan secara lengkap dapat dipaparkan
pada Tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.

INDIKATOR KINERJA

Kondisi Kinerja
Pada Awal
Periode RPJMD

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -

Tahun 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Kondisi
Kinerja Pada
Awal Periode
RPJMD

1

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik

88.00%

83,82%

84,04%

84,26%

84,48%

84,70%

84,70%

2

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan
SMA/ SMK/ MA kondisi bangunan
baik

83.43%

88,71%

89,03%

89,35%

89,67%

89,99%

89,99%

3

Rasio ketersediaan sekolah/
penduduk usia sekolah pendidikan
dasar

NA

1 : 33

1 : 33

1 : 34

1 : 35

1 : 36

1 : 36

4

Sekolah ramah anak Tk. SD

NA

0,23%

0,34%

0,45%

0,57%

0,68%

0,68%

5

Sekolah ramah anak TK. SMP

NA

0,75%

1,01%

1,26%

1,51%

1,76%

1,76%

6

Rata-Rata Lama Sekolah

NA

11,39

11,40

11,41

11,42

11,43

11,43

7

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
APMUs

87,25%

79,97%

80,27%

80,57%

80,87%

81,17%

81,17%

8

Angka Partisipasi Murni (APM)
PAUD

NA

65,13%

65,46%

65,79%

66,12%

66,45%

66,45%

9

Angka partisipasi kasar (APK )
PAUD

NA

70,05%

70,78%

71,51%

72,24%

72,97%

72,97%

10

Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A

100,00%

89,60%

91,70%

93,80%

95,90%

98,00%

98,00%

11

Angka partisipasi kasar (APK )
SD/MI/Paket A

100,00%

99,90%

100,63% 101,36% 102,09%

102,82%

102,82%

12

Angka partisipasi kasar (APK )
SMP/MTS/Paket B

100,00%

99,78%

100,51% 101,24% 101,97%

102,70%

102,70%
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13

Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTS/Paket B

14

99,00%

78,28%

82,09%

85,90%

89,71%

93,52%

93,52%

Angka Partisipasi Sekolah (APS)
SD/MI/Paket A

NA

93,08%

94,57%

94,57%

96,08%

97,62%

97,62%

15

Angka Partisipasi Sekolah (APS)
SMP/MTs/Paket B

NA

93,60%

93,60%

95,08%

96,57%

98,10%

98,10%

16

Angka Kelulusan SD/MI (AL)

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

17

Angka Kelulusan SMP/ MTs (AL)

100,00%

99.97%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

18

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI
ke SMP/ MTs

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

19

Angka Melanjutkan (AM) dari
SMP/Mts
ke SMA/SMK/MA

100,00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20

Peningkatan rangking pada standart
nasional pendidikan tingkat SD di
Prov Sumut

NA

10

10

10

10

10

10

21

Peningkatan rangking pada standart
nasional pendidikan tingkat SMPdi
Prov Sumut

NA

10

10

10

10

10

10

22

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,04%

0,07%

0,06%

0,04%

0,03%

0,03%

0,03%

23

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs 0,09%

0,09%

0,07%

0,05%

0,04%

0,03%

0,03%

24

Tingkat partisipasi warga negara
usia 7-18 tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar
dan menengah yang berpartisipasi
dalam pendidikan kesetaraan

89,16%

91,46%

93,76%

96,06%

98,36%

98,36%

NA

99.98%
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25

Guru yang memenuhi kualifikasi S 1/
D—IV

26

100,00%

93,00%

93,76%

94,53%

95,31%

96,09%

96,09%

Rasio Guru/murid Sekolah
Pendidikan Dasar

NA

1 : 15

1 : 15

1 : 17

1 : 18

1 : 19

1 : 19

27

Rasio Guru/murid per-kelas
Pendidikan Dasar

NA

1 : 20

1 : 20

1 : 21

1 : 22

1 : 23

1 : 23

28

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil
menamatkan sekolah Dasar

NA

15,73%

18,23%

20,73%

23,23%

25,73%

25,73%

29

Angka Melek huruf penduduk Usia
15-24 tahun, Perempuan dan Lakilaki

NA

99,97

99,99

100,00

100,00

100,00

100,00%

30

Penduduk yang berusia > 15 tahun
melek huruf (tidak buta aksara)

NA

99,3

99,43

99,56

99,99

100,00

100,00%

31

Persentase layanan manajemen
Perkantoran

100,00%

100%

100%

100%

100%

100%

100,00%
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PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Medan periode 2021 – 2026
merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan
berpedoman pada RPJMD Kota Medan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Dinas Pendidikan Kota Medan.
Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan
yang tercantum dalam Rencana Strategis ini, diharapkan menjadi acuan
pelaksanaan tugas-tugas bagi semua lingkup Dinas Pendidikan Kota Medan, dalam
lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi
dan misi Pemerintah Kota Medan. Keberhasilan pencapaian target kinerja
pembangunan Pendidikan Kota Medan kurum waktu 2021 – 2026 bergantung pada
kemitraan antara Pemerintah, serta peran serta masyarakat dan stakeholder
pendidikan.
Harapan kami semoga Renstra ini bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas
pendidikan Kota Medan dimasa akan datang serta khususnya bagi segenap jajaran
Dinas Pendidikan Kota Medan, dan semua satuan pendidikan, serta SKPD lain yang
mengelola bagian kegiatan Bidang Pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra
ini sangat tergantung kepada kesadaran yang kuat dari segenap personil aparatur
Pemerintah Kota Medan, khususnya yang berhubungan dengan pendidikan, serta
dukungan dari seluruh masyarakat Kota Medan, baik dukungan spontanitas
maupun dukungan yang kelembagaan.
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