MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 060 /U/2002
TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN SEKOLAH
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang :

a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi,
Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi
antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, telah ditetapkan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan
Menengah;
c. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan
pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1990 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan
Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Reran serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000
tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001
Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

mengenai

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN SEKOLAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan in! yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah propinsi atau kabupaten/kota.
3. Kepala Dinas Propinsi adalah Kepala Dinas yang menangani bidang pendidikan di
Propinsi.
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang menangani bidang
pendidikan di Kabupaten/Kota.
5. Pemrakarsa adalah institusi yang mengajukan permohonan ijin pendirian sekolah.
6. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB),
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), Sekolah
Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB), dan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK), baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat.
Pasal 2
Pendirian sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
Pasal 3
(1) Pendirian sekolah dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau
masyarakat.
(2) Pendirian sekolah didasarkan atas:
a. kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan; dan
b. suatu perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan
nasional.
BAB II
PERSYARATAN PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 4
Persyaratan pendirian sekolah meliputi:
a. hasil studi kelayakan;
b. rencana induk pengembangan sekolah (RIPS);
c. sumber peserta didik;

d.
e.
f.
g.
h.
i.

tenaga kependidikan;
tenaga non kependidikan;
kurikulum/program kegiatan belajar;
sumber pembiayaan;
sarana dan prasarana;
penyelenggara sekolah.
Pasal 5

Studi kelayakan pendirian sekolah berisi:
a. latar belakang dan tujuan pendirian sekolah;
b. bentuk dan nama sekolah;
0. lokasi sekolah dan dukungan masyarakat;
d. sumber peserta didik;
e. guru dan tenaga kependidikan lainnya serta rencana pengembangannya;
f. sumber pembiayaan selama lima tahun yang meliputi biaya investasi
penyelenggaraan, operasional dan proyeksi aliran dana;
g. fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan;
h. peta pendidikan;
1. kesimpulan studi kelayakan.
Pasal 6
(1)
(2)

RIPS merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu
sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.
RIPS memuat materi pokok komponen sebagai berikut:
a. visi dan misi
b. kurikulum
0. peserta didik
.
d. ketenagaan
e. sarana dan prasarana
f. organisasi
g. pembiayaan
h. manajemen sekolah
1. peranserta masyarakat
j . rencana pentahapan pelaksanaan.
Pasal 7

Persyaratan mengenai sumber peserta didik, tenaga kependidikan, dan tenaga non
kependidikan untuk masing-masing sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
Pasal 8
Pendirian SMK selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dan Pasal 7 harus memenuhi persyaratan:
a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK
yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan sekolah sejenis di
wilayah tersebut;
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b. adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit
produksi yang dikembangkan di sekolah untuk membantu kelancaran
terlaksananya pendidikan sistem ganda.
Pasal 9
Pendirian SMK pada bidang keahlian tertentu di luar Departemen Pendidikan
Nasional selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga
harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Departemen/Lembaga Pemerintah
Non Departemen penanggungjawabnya.
Pasal 10
(1) Kurikulum/program kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara
nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal.
(2) Kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas
dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sesuai dengan
perkembangan peserta didik.
Pasal 11
Penyelenggara sekolah berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan yang dapat
menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya
selama lima tahun.
Pasal 12
Sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal pada satuan
pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 13
(1) Penyelenggara sekolah terdiri atas pemerintah, pemerintah daerah atau
masyarakat.
(2) Masyarakat, sebagai penyelenggara sekolah, berbentuk badan hukum yang bersifat
sosial.
Pasal 14
(1) Pendirian sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dilengkapi dengan
surat akte notaris pendirian badan penyelenggara sekolah dan bukti registrasi
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM).
(2) Pengurus yayasan atau badan penyelenggara sekolah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pengelola organisasi
sekolah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16
tahun 2001 tentang Yayasan.

Pasal 15
(1) Sekolah dapat didirikan dengan cara kerjasama antara pemerintah atau
pemerintah daerah dengan masyarakat.
(2) Penyelenggaraan sekolah melalui kerjasama dapat ditentukan sesuai dengan
perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yaitu Pemerintah/Pemerintah
Daerah atau masyarakat sebagai penyelenggaranya.
(3) Persyaratan pendirian sekolah melalui kerjasama harus memenuhi ketentuan
sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, dan 14 ayat (1).
BAB III
TATACARA PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 16
Tatacara pendirian sekolah meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
a. Usui rencana pendirian sekolah oleh Pemrakarsa;
b. Pemberian pertimbangan oleh Kepala Dinas;
c. Usui pendirian sekolah oleh Pemrakarsa;
d. Pemberian persetujuan pendirian sekolah swasta oleh Kepala Dinas Provinsi/
Kabupaten/Kota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi
kewenangannya;
e. Penetapan pendirian sekolah negeri oleh Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai
dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.
Pasal 17
Pemrakarsa mengajukan usul rencana pendirian sekolah kepada Kepala Dinas
Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan
yang menjadi kewenangannya, dengan dilengkapi hasil studi kelayakan.
Pasal 18
(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima usul rencana
pendirian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kepala Dinas
Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan jenjang dan jenis
pendidikan yang menjadi kewenangannya, memberi pertimbangan kepada
pemrakarsa tentang persetujuan atau penolakan atas rencana pendirian sekolah.
(2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dasarkan atas:
a. hasil studi kelayakan;
b. masukan dari tim penilai;
c. rencana umum tata ruang (RUTR);
d. masukan dari instansi terkait bagi sekolah negeri.
(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b merupakan tim yang
dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Propinsi dengan
mengikut-sertakan asosiasi, seperti:
a. Asosiasi penyelenggara TK;
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b. Asosiasi perguruan swasta;
c. Komite sekolah kejuruan.
(4) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat menjadi anggota tim
penilai adalah asosiasi yang sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 19
(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah pertimbangan
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pemrakarsa
mengajukan usul pendirian sekolah dengan kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala
Dinas Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi
kewenangannya.
(2) Usui pendirian sekolah swasta wajib disertai bukti:
a. Referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya
sumber pembiayaan selama lima tahun;
b. Akte notaris pendirian badan penyelenggara sekolah dan bukti registrasi dari
Departemen Kehakiman dan HAM;
0. Sertifikat/bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan
sekolah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta bukti
kepemilikan sarana pendidikan.
Pasal 20
Berdasarkan atas usul pendirian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19:
a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan jenis
dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya:
1. menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi syarat;
2. mengusulkan penetapan pendidrian sekolah negeri kepada Bupati/Walikota
atau Gubernur;
b. Bupati/Walikota atau Gubernur menetapkan pendirian sekolah negeri sesuai
dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya.

BAB IV
PENAMAAN SEKOLAH
Pasal21
(1) Penamaan sekolah negeri yang baru didirikan diatur oleh Gubernur/Bupati/Walikota
sesuai kewenangan masing-masing.
(2) Penamaan sekolah swasta diatur oleh badan penyelenggara sekolah swasta yang
bersangkutan.

8
BABV
PENAMBAHAN/PERUBAHAN BIDANG/
PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Pasal 22
(1) Persyaratan penambahan dan perubahan bidang/program keahlian pada SMK
dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan
pendirian SMK.
(2) Perubahan program keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian ditetapkan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
(3) Setiap usul penambahan/perubahan bidang/program keahlian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal dan alasan tertulis.
BAB VI
PENGINTEGRASIAN SEKOLAH
Pasal 23
(1) Pengintegrasian sekolah merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih
sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah.
(2) Sekolah hasil integrasi merupakan bentuk sekolah baru.
Pasal 24
Pengintegrasian sekolah dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Penyelenggara sekolah tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
b. Jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan;
c. Sekolah yang diintegrasikan harus sesuai jenjang dan jenisnya;
d. Jarak antar sekolah yang diintegrasikan saling berdekatan dalam satu wilayah.
Pasal 25
Sekolah yang diintegrasikan mengalihkan tanggungjawab edukatif dan administratif
peserta didik dan tenaga kependidikan kepada sekolah hasil integrasi.
Pasal 26
(1) Tatacara pengintegrasian sekolah negeri:
a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan
jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya mengkaji kondisi
sekolah yang akan diintegrasikan;
b. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau
Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang
menjadi kewenangannya memberi masukan kepada Bupati/Walikota atau
Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan pengintegrasian;
c. Bupati/Walikota atau Gubernur menetapkan keputusan pengintegrasian
sekolah.
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(2) Tatacara pengintegrasian sekolah swasta:
a. Penyelenggara sekolah membentuk tim untuk mengkaji kondisi sekolah yang
akan diintegrasikan;
b. Hasil kajian diajukan kepada penyelenggara sekolah;
c. Penyelenggara sekolah membuat kesepakatan tertulis untuk pengintegrasian
sekolah dan mengusulkan untuk mendapatkan penetapan dari Kepala Dinas
Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan jenjang dan jenis
pendidikan yang menjadi kewenangannya.
BAB VII
PERUBAHAN BENTUK
Pasal 27
Perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah merupakan pelembagaan sekolah yang
mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi sekolah ke dalam bentuk sekolah yang lain.
Pasal 28
(1) Perubahan bentuk dan/atau alihfungsi sekolah diatur sesuai dengan persyaratan
dan tatacara yang berlaku pada pendirian sekolah.
(2) Penyelenggara sekolah yang melakukan perubahan bentuk atau alihfungsi sekolah
wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke
sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama.
BAB VIII
PENUTUPAN SEKOLAH
Pasal 29
(1) Penutupan sekolah merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan sekolah.
(2) Penutupan sekolah dilakukan apabila:
a. Sekolah sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah;
b. Sekolah sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
Pasal 30
(1) Penutupan sekolah negeri dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur
berdasarkan usul Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi
sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.
(2) Penutupan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala
Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan jenjang dan
jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan penyelenggara
sekolah dan/atau atas hasil pengkajian tim penilai.
(3) Penutupan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti
dengan:
a. Penyaluran/pemindahan peserta didik kepada sekolah lain yang jenjang dan
jenisnya sama;
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b. Penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya kepada Kepala Dinas
Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan jenjang dan jenis
pendidikan yang menjadi kewenangannya.
BAB IX
LAPORAN
Pasal 31
Gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing melaporkan
pendirian, pengintegrasian, dan/atau penutupan sekolah di wilayahnya kepada Menteri
Pendidikan Nasional u.p. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Pendirian sekolah Indonesia di Luar Negeri di atur dalam ketentuan tersendiri.
Pasal 33
Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0248/U/1985 tentang Prosedur Pembukaan dan Penegerian, Pengintegrasian
dan Penutupan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 018/C/KEP/I.83 tentang Syarat dan Tatacara Pendirian Sekolah Swasta
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 34
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 i p r i l 2002

a. skpendirian sekolah 12402.ml

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 060/U/2002 TANGGAL26 APRIL 2002
PERSYARATAN PENDIRLW UNTUK MASING-MASING SEKOLAH
TKLB/SDLB/SLTPLB/
SMLB

SLTP

SMU

SMK

• 5 anak.

• 2 0 anak tamatan SD/MI/Sederajat

• 20
anak
tamatan
SLTP/MTs /Sederajat

• 20
anak
tamatan
SLTP/MTs/Sederajat

•

1
orang
Kepala
Sekolah.
• 1 orang guru tamatan
DII PGSD (tamatan
SPG
di
daerah
tertentu) untuk setiap
kelas
• 1 orang guru agama
dan
1 orang guru
penjaskes

• 1 orang Kepala Sekolah.
• 2 orang
guru tamatan
SGPLB
untuk
TKLB/SDLB.
• 4 orang guru tamatan
S G P L B / S l sesuai dengan
bidangnya
untuk
SLTPLB/SMLB.
• 1 orang
tenaga
ahli
tamatan S I sesuai dengan
bidangnya.

• 1 orang Kepala Sekolah.
• 1 orang guru tamatan D i l i sesuai
dengan bidangnya untuk setiap mata
pelajaran..
• 1 orang guru bimbingan/konseling
tamatan S I sesuai latar belakang
pendidikannya..

• 1 orang Kepala Sekolah.
• 1 orang guru tamatan S I
sesuai dengan bidangnya
untuk
setiap
mata
pelajaran.
• 1 orang guru bimbingan/
konseling
tamatan S I
sesuai
latar
belakang
pendidikannya..

• 1 orang Kepala Sekolah.
• 1 orang guru tamatan S I
sesuai dengan bidangnya
untuk
setiap
mata
pelajaran.
• 2 orang guru tamatan S I
(atau D i n untuk bidang
tertentu) sesuai dengan
program keahlian yang
dibuka
• lorang
guru
bimbingan/konseling
tamatan S I sesuai latar
belakang pendidikannya.

1
orang
penjaga
sekolah.
• 1 orang petugas T U .

• 1 orang penjaga sekolah.
• 1 orang petugas T U .

• 1 orang penjaga sekolah.
• 1 orang petugas T U .

•
•

PERSYARATA N MINIMUM

TK

SD

CALON
PES E R T A DIDIK

• lOanak

•

TENAGA
KEPENDIDIKAN

• lorang
Kepala
Sekolah
• lorang guru
• Tamatan
SPGTK/PGTK

T E N A G A NON
KEPENDIDIKAN

• 1 orang penjaga.
• 1 orang petugas
kebersihan.

•

10 anak.

1 orang penjaga sekolah.
1 orang petugas T U .

• 1 orang penjaga sekolah.
• 1 orang petugas T U .

