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BAB II  

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN  

 

A. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta  

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terletak di Jl. Hayam Wuruk 11 

Yogyakarta. Lokasi ini cukup strategi skarena terletak di tepi jalan utama. 

Berdampingan dengan SMP Negeri 4 Yogyakarta. Sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, 

pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dan kewajiban untuk 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Dalam bidang pendidikan, 

Pemerintah kota Yogyakarta memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dasar dan 

menengah.  

Dalam bidang pendidikan, acuan pengembangan pendidikan terutama 

untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah sangat diperlukan. Secara 

nasional Pemerintah telah menetapkan prioritas layanan pendidikan untuk 

jenjang pendidikan dasar dengan penerapan program Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar 9 Tahun. Sementara itu untuk jenjang pendidikan 

menengah, di beberapa daerah telah dimulai rintisan dan juga pelaksanaan 

program wajib belajar 12 Tahun. Oleh karena itu penyusunan rencana 

pengembangan pendidikan dasar dan menengah merupakan langkah yang 

strategis.  
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Guna lebih mempertajam sasaran capaian yang diharapkan, Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta menyususn rencana Pengembangan Pendidikan 

Dasar dan Menengah yang berisi materi, langkah dan pembabakan yang harus 

dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sebagai kegiatan 

perencanaan, penyusunan rencana pengembangan pendidikan dasar dan 

menengah akan juga bersentuhan dengan bidang lain di luar pendidikan.  

 

B. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta   

Visi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah pendidikan berkualitas, 

berwawasan global dengan dukungan sumber daya manusia yang professional.  

Misi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah :  

1) Mewujudkan pendidikan berkualitas yang berakar budaya adiluhung  

2) Mewujudkan pendidikan berwawasan global dan berbasis teknologi 

informasi  

3) Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi 

dan kualifikasi yang sesuai.  

 

C. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta  

1) Kepegawaian  

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mempunyai karyawan sebanyak 125 

orang PNS dan 17 PTT. Berikut penjelasan dari jumlah karyawan tersebut 

adalah :  

a) Kepala Dinas   : 1 orang  
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b) Kepala Bidang  : 4 orang  

c) Sekretaris   : 1 orang  

d) Kepala Seksi   : 11 orang  

e) Kepala Subbagian  : 4 orang  

f) Ka UPT   : 6 orang  

g) Staf    : 73orang  

h) Pejabat Fungsional  : 32 orang  

i) Naban    : 9 orang  

2) Perlengkapan  

Dinas Pendidikan menempati lahan seluas 3.870 m2 dengan luas bangunan 

1.350 m2 dengan satu Masjid dengan Luas 128 m2 dan didukung prasarana 

perlengkapan pendidikan yang lainnya seperti LCD Projector, Laptop, Meja, 

kursi, Printer, dan lain-lain.  

3) Faktor Penunjang  

   Dalam melayani informasi, keluhan, kritik dan pertanyaan masyarakat 

dan peserta didik kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memiliki 

website           yaitu :  

a) http://pendidikan.jogjakarta.go.id  

b) http://kbs.jogjakota.go.id (Konsultasi Belajar Siswa)  

c) http://upik.jogjakota.go.id/unitkerja (Unit Pelayanan Informasi dan 

Keluhan)  

d) http://yogya.siap-ppdb.com (Penerimaan Peserta Didik Baru Online)  

   Dari ketiga faktor penunjang  
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tersebut diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah 

disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, karena fasilitas tersebut 

bertujuan untuk mempermudah akses informasi kepada masyarakat dan saran, 

kritik juga keluhan dapat disampaikan melalui fasilitas tersebut.  

 

D. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta  

 

Gambar. 2.2 

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
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