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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  (Dikpora) merupakan Dinas yang

terbentuk seiring dengan terbentuknya Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun

2007. Dinas ini sebelumnya beralamat di Jalan Wenas (kompleks SMA N 1

Ratahan) Tosuraya Lingkungan VI Kecamatan Ratahan  dan masih meminjam

ruang perpustakaan SMA N 1 Ratahan. Tetapi setelah gedung-gedung perkantoran

pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara selesai dibangun, dinas Dikpora pindah

ke kantor yang lebih representatif pada bulan Agustus 2010 yang beralamatkan

jalan Ratahan Belang (kompleks kantor bupati Minahasa Tenggara Blok O No. 4)

kelurahan Pasan Kecamatan Ratahan.

2.2 Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

“Terwujudnya Insan Berkualitas, Kompetitif, Profesional dan Berbudaya”

2.3 Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penuntasan program

Wajib Belajar Dikdas sembilan Tahun yang bermutu menuju program

Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun.

2) Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan sekolah dan luar sekolah

sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Pembuatan program..., James Christofel Takaheghesang, FTI UMN, 2015
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3) Meningkatkan pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini

sampai akhir hayat.

4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan

5) Meningkatkan pengembangan dan pelestarian budaya melalui pendidikan

sekolah, luar sekolah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan

ketahanan budaya.

2.4 Tujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan sesuai dengan

Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs).

2) Memberikan kemakmuran yang merata bagi masyarakat luas dengan

peningkatan dan pemerataan akses pendidikan yang bermutu.

3) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Minahasa

Tenggara.

2.5 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah hubungan antara berbagai komponen dan bagian

dari organisasi itu sendiri. Dalam organisasi formal struktur organisasi

direncanakan dan merupakan usaha kesenjangan untuk menetapkan pola hubungan

antar berbagai komponen sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif dan tepat.

Pembuatan program..., James Christofel Takaheghesang, FTI UMN, 2015
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Adapun struktur organisasi yang ada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi

Pembuatan program..., James Christofel Takaheghesang, FTI UMN, 2015




