USULAN KEGIATAN 2018 DAN 2019 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO

USULAN 2018
Pelayanan Administrasi Perkantoran

REALISASI USULAN 2018
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi
sumberdaya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa alat kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan
dan penggandaan

Penyediaan jasa alat tulis kantor

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
dan rumah tangga

Penyediaan komponen
listrik/penerangan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
perundang – undangan
Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Penyediaan jasa tenaga administrasi/
teknis kegiatan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan dan
teknis kegiatan

Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

USULAN 2019
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi
sumberdaya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
dan teknis kegiatan
Penyediaan jasa alat tulis kantor,
barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen
listrik/penerangan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor dan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan
perundang – undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan
dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,
sarana prasarana penunjang gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, sarana prasarana penunjang
gedung kantor

Pemeliharaan rutin /berkala peralatan
kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas
jabatan, kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin /berkala mobil
dinas jabatan, kendaraan dinas/
operasional
Pemeliharaan rutin /berkala peralatan
dan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dan
sarana prasarana kerja aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
dan sarana prasarana kerja aparatur
Pengadaan Pakaian dinas dan olahraga

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan disiplin dan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

b. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Sosialisasi peraturan perundangundangan

Pendidikan dan pelatihan formal
Sosialisasi/seminar /FGD tentang implementasi
peraturan perundang-undangan

Peningkatan disiplin dan peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Sosialisasi/seminar/ FGD tentang
implementasi peraturan perundangundangan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Sembilan Tahun
Tahun
Pembangunan prasarana pendidikan Sekolah
a. Penambahan ruang kelas sekolah SD
SD beserta perabotnya

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan prasarana pendidikan
sekolah SD beserta perabotnya

a. Pembangunan ruang kelas sekolah
SMP

Pembangunan ruang ibadah

Pembangunan prasarana penunjang
bangunan gedung sekolah SD

b. Pembangunan perpustakaan
sekolah di SD
b. Pembangunan perpustakaan
sekolah di SMP
c. Pengadaan meubeler sekolah SD

Pengadaan mebeluer sekolah

Pengadaan sarana pendidikan sekolah
SD
Rehabilitasi sedang/ berat bangunan
sekolah SD
Pembangunan prasarana pendidikan
sekolah SMP beserta perabotnya

c. Pengadaan meubeler sekolah SMP

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
SMP

Pembangunan prasarana penunjang
bangunan gedung sekolah SMP

d. Pengadaan perlengkapan sekolah SD

Pelatihan Penyusunan kurikulum

d. Pengadaan perlengkapan sekolah
SMP

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Daerah jenjang SD/MI/SDLB serta
pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan
Non-Islam Setara SD
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Madin jenjang SD/MI/SDLB serta
pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan
Non-Islam Setara SD
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas
siswa SD

Rehabilitasi sedang/ berat bangunan
sekolah SMP
Belanja Modal peralatan dan mesinpengadaan personal komputer

e. Rehabilitasi sedang/berat bangunan
sekolah (DAK)
f. Pengadaan Sarana Pendidikan

Pengadaan sarana pendidikan sekolah SD
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD

- Pembangunan Ruang Kepala Sekolah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan wajib
belajar sembilan tahun tingkat SD

Pembanguanan ruang UKS

Pelatihan Penyusunan kurikulum Tk. SMP

Rehabilitasi sedang / berat ruang guru

Monitoring, evaluasi dan pelaporan wajib
belajar sembilan tahun tingkat SMP

g.

Pembinaan kelembagaan dan manajemen
sekolah dengan penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan
SMP

Pelatihan Penyusunan kurikulum SD

g. Pelatihan Penyusunan kurikulum
SMP
h. Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Daerah dan BOS Madin

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Daerah jenjang SMP/MTs/SMPLB serta
pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan
Non-Islam Setara SMP
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Madin jenjang SMP/MTs/SMPLB serta
pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan
Non-Islam Setara SMP

Pelatihan Penyusunan kurikulum SD

Pelatihan Penyusunan kurikulum SMP
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Daerah Jenjang
SD/MI/SDLB serta pesantren Salafiyah
dan Satuan Pendidikan Non- Islam
Setara SD
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Daerah Jenjang
SMP/MTs/SMPLB serta pesantren
Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SMP
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Madin Jenjang
SD/MI/SDLB serta pesantren Salafiyah
dan Satuan Pendidikan Non- Islam
Setara SD
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Madin Jenjang
SMP/MTs/SMPLB serta pesantren
Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SMP
Penyediaan Bantuan Program Indonesia
Pintar (PIP) SMP
Pembinaan kelembagaandan
manajemen Sekolah dengan penerapan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di
Satuan Pendidikan Dasar

i. Pembinaan kelembagaandan
manajemen Sekolah dengan penerapan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di
Satuan Pendidikan Dasar

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas
siswa SMP

Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas
siswa

j. Pembinaan minat, bakat dan
kreatifitas siswa
k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pembangunan prasarana pendidikan Sekolah
SMP beserta perabotnya

Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas
siswa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pengadaan sarana pendidikan sekolah SMP

Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak
Usia Dini

Program Pendidikan Non Formal dan
Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak
Usia Dini

a. Pemberdayaan tenaga pendikan non
formal

Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal

Pendidikan Tenaga tenaga pendidik
PAUD Non Formal dan Formal

b. Pengembangan data dan informasi
pendidikan non formal
c. Publikasi dan sosialisasi pendidikan
non formal
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pengembangan pendidikan keaksaraan
fungsional

Publikasi dan sosialisasi PAUD

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan
non formal

Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas

Pendidikan tenaga pendidik PAUD Non formal
dan formal

Pengembangan pendidikan keaksaraan

Publikasi dan sosialisasi PAUD

Pengembangan pendidikan kecakapan
hidup

Rehab sedang/berat gedung sekolah PAUD non
formal, TK dan SKB

d. Pemberdayaan pendidikan non
formal
e. Pengembangan Pendidikan
Keaksaraan
f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pendidikan non Formal dan PAUD

a. Pelatihan Kompetensi tenaga
pendidik

Rehab sedang/berat sarana bermain

g. Pembangunan gedung sekolah
PAUD non formal, TK dan SKB

b. Publikasi dan sosialisasi PAUD

Pengadaan alat peraga pendidikan PAUD non
formal dan formal

h. Rehabilitasi sedang/ berat gedung
sekolah PAUD non formal, TK dan SKB

rehab sedang / berat ruang kelas

i. Pengadaan alat peraga pendidikan
PAUD non formal dan formal

rehab sedang / berat sarana bermain

j. Belanja Modal peralatan dan mesinpengadaan personal komputer

Pengadaan APE

PeningkatanMutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

PeningkatanMutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

a. Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Pelaksanaan Sertifikasi dan uji kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan

a. Pelaksanaan sertifikasi pendidik

b. Pelaksanaan uji kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan
c. Pelatihan bagi pendidik untuk
memenuhi standar kompetensi

pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi
standar kompetensi

b. Pelaksanaan uji kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan
c. Pelatihan bagi pendidik untuk
memenuhi standar kompetensi

d. Pembinaan lembaga penjamin mutu
pendidikan (LPMP)
e. Pengembang-an mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan

Pengembangan mutu dan kualitas program
pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan untuk kepala sekolah dan
pengawas
Pengembangan sistem
perlindungan/penghargaan pendidik dan
pendataan/pemetaan pendidik dan tenaga
kependidikan
Pengembangan penilaian angka kredit bagi
pendidik dan tenaga kependidikan

f. Pengembangan sistem pendataan
dan pemetaan pendidik dan tenaga
kependidikan
g. Pengembang an system
penghargaandan perlindungan terhadap
profesi pendidik
h. Pengembang an system
perencanaan dan pengendalian program
profesi pendidik dan tenaga
kependidikan
Manajemen Pelayanan Pendidikan
a.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

b. Penerapan system dan informasi
pendidikan

d. Pembinaan lembaga penjamin
mutu pendidikan (LPMP)
e. Pengembang-an mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan
untuk kepala sekolah dan pengawas
f. Pengembang an system
perlindungan/penghargaan pendidik
dan pendataan/ pemetaan pendidik
g. Pengembangan penilaian angka
kredit bagi pendidik dan tenaga
kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Penerapan sistem dan informasi
pendidikan

a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
manajemen pelayanan pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan
manajemen pelayanan pendidikan

b. Penerapan system dan informasi
pendidikan
c. Penerapan system dan informasi
pendidikan sarana dan prasarana
sekolah

Penerapan system dan informasi pendidikan
sarana dan prasarana sekolah

