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BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR 96 TAHUN 2017 

TENTANG  

  

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

Menimbang   :    a.  bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur, nomenklatur semula Dinas 

Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berubah 

menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur; 

 b.  bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu 

menyesuikan Tugas dan Fungsi pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

 b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf 

(a) dan huruf (b) di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan 

Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

Mengingat     :  1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301);  

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,  

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan 

Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 
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3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam 

Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4023);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887);  

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 

Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah  

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan 

Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

9. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

061/10395/OTDA Tanggal 4 Desember 2017 tentang 

Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di 

Kecamatan; 

10. Peraturan  Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Tahun  2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan  Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Tahun  2017 Nomor 1); 
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11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan 

Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 2016) sebagimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 

Ogan Komering Ulu Timur Nomor 90 tahun 2017 tentang 

Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, 

Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Tahun 2017 Nomor 90). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan     :  PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG 

 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA DINAS 

 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN 

 KOMERING ULU TIMUR.  

 

BAB I 
Ketentuan Umum 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur. 

6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Timur. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur. 

8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur. 

9. Kepala Bidang adalah  Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

12. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) adalah Subbagian 

Keuangan dan BMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur. 



4 
 

13. Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah Subbagian Umum dan 

Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Timur. 

14. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Tugas Pembantuan adalah 

Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Tugas Pembantuan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

15. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 

adalah adalah  Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Nonformal  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan KomeringUlu 

Timur. 

16. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar adalah  Bidang Pembinaan Pendidikan 

Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ogan Komering Ulu Timur. 

17. Bidang Kebudayaan adalah  Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

18. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah  Bidang Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur. 

19. Seksi Kurikulum dan Penilaian adalah Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

20. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana adalah Seksi Kelembagaan dan 

Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur 

21. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter adalah Seksi Peserta Didik 

dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur. 

22. Seksi Cagar Budaya dan Museum adalah Seksi Cagar Budaya dan Museum 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

23. Seksi Sejarah dan Tradisi adalah Seksi Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

24. Seksi Kesenian adalah Seksi Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

25. Seksi Pendataan, Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah Seksi 

Pendataan, Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

26. Seksi Tenaga Teknis adalah Seksi Tenaga Teknis Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

27. Seksi Kesejahteraan, Penghargaan, Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

adalah Seksi Kesejahteraan, Penghargaan dan Mutu Pendidik Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

28. Unit Pelaksana Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) yang berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal di 
lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Timur. 
29. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal 

pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 
30. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan 

tinggi. Pendidikan formal yang diselenggarakan di Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur adalah jenjang pendidikan dasar berupa: 
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a. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk 
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada 

jenjang Pendidikan Dasar. 

b. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah 
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakanpendidikan 

umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau 
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui 

sama atau setara SD atau MI. 

31. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang 
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal 

yang diselenggarakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri dari: 
a. Pendidikan Anak Usia Dini yang disingkat PAUD berupa: Kelompok 

Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan 

Taman Penitipan Anak (TPA). 

b. Sanggar Kegiatan Belajar yang disingkat SKB.  

c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang disingkat PKBM. 

32. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

33. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 
memasuki pendidikan lebih lanjut. 

34. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang 

mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 

35. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pengawas Sekolah dan Penilik pada 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.  

36. Guru dan Tenaga Kependidikan adalah guru dan tenaga kependidikan di 
sekolah serta tenaga kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 
 
 

BAB II 
Uraian Tugas 

Bagian Pertama 

Kepala Dinas 

Pasal 2 

(1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi, 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan formal, 

nonformal, dan kebudayaan untuk membantu Bupati dalam 
menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tersebut di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai 
fungsi sebagai berikut: 

a. perencana program/kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

b. perumus dan pelaksana kebijakan, norma, standar, prosedur, 

kriteria,bimbingan teknis dan supervisi, dan penjaminan mutu pendidikan; 
c. penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan 

kebudayaan; 
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d. penanggung jawab kegiatan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan 
tenaga kependidikan, serta sarana/prasarana pendidikan dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan;  
e. penanggung jawab pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;   
f. penanggung jawab barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;  
g. pembagi tugas dan kegiatan lain bawahan sekaligus memberikan petunjuk 

baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan permasalahan dan bidang 

tugas masing-masing; dan 
h. pelaksana fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 
Bagian Kedua 

Sekretaris Dinas 
Pasal 3 

 

(1)  Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok 
mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, 
pengelolaan keuangan dan BMD, pelayanan administrasi, penyusunan 

program, tugas pembantuan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada 
seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tersebut diatas, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai 
fungsi: 

a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan; 

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, 
hubungan masyarakat,arsip, dan dokumentasi Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan; 
c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 
d. koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan program/kegiatan di lingkungan  Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

e. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan;dan  

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di 
atas, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai uraian tugas: 

a. penghimpun peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan 
bagian tugas perencanaan, keuangan, administrasi umum dan 
kepegawaian, serta kearsipan sesuai norma, standar dan prosedur yang 

ditetapkan Pemerintah; 
b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan administrasi 

seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

c. penyusun rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), dan rencana 
kegiatan lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

d. penyiapan data dan bahan kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas 
dan penyusunan program kerja; 

e. perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran 

dan evaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat 
laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan; 
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f. koordinasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-
bidang yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

g. penyiapan rencana dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan 
dan administrasi umum; 

h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan, rumah tangga, perlengkapan, 

administrasi kepegawaian dan keuangan; 
i. pelaksanaan dan pendistribusian semua kegiatan/bantuan yang 

berkenaan dengan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, 
administrasi umum dan kepegawaian, serta urusan kesekretariatan 
lainnya; 

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja di 
lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

k. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan dengan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk 
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karir; 

l. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan aplikasi Data Pokok Pendidikan 
(DAPODIK) PAUD dan pendidikan dasar, sebagai bahan perencanaan dan 
pengambilan keputusan; dan 

m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 
(4) Kepala Subbagian Keuangan dan BMD melaksanakan tugas:  

a. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

b. penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di 
bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan 
dasar dan kebudayaan; 

c. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan 
perbendaharaan; 

d. penyusunan dan analisis data anggaran keuangan; 
e. penyiapan bahan pengelolaan keuangan meliputi penerimaan, 

penyimpanan, pengeluaran dan pertanggungjawaban pembukuan; 

f. pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan pembayaran 
gaji pegawai; 

g. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data keuangan serta 

barang milik daerah untuk bahan penyusunan laporan pengelolaan 
keuangan dan barang milik daerah; 

h. penyusunan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan 
keuangan; 

i. penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-

UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU), surat perintah 
pembayaran tambah uang (SPP-TU), surat perintah pembayaran tambah 

uang persediaan (SPP-TUP), surat perintah pembayaran lumsum (SPP-Ls) 
gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya 
yang ditetapkan dan diajukan Bendahara Pengeluaran 

j. pelaksanaan verifikasi surat perintah pembayaran (SPP); 

k. penyiapan surat perintah membayar (SPM); 
l. pelaksanaan akuntansi organisasi perangkat daerah; 
m. inventarisasi, penatausahaan dan pelaporan aset kantor Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan serta UPT Satuan Pendidikan Formal dan Satuan 
Pendidikan Nonformal. 

n. penyiapan dan penyusunan laporan realisasi keuangan dan BMD akhir 
tahun; 

o. penyusunan laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian 

Keuangan dan BMD; dan 
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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(5) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas:  

a. penyusunan rencana kerja dan bahan perumusan pada Subbagian Umum 

dan Kepegawaian;   
b. pelaksanaan kegiatan urusan umum, pengelolaan administrasi 

kepegawaian dan administrasi perkantoran;  

c. pelaksanaan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan 
rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan;  
d. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan;  

e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang undangan; 
f. fasilitasi bantuan hukum bidang pembinaan PAUD dan PNF, Bidang 

Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Kebudayaan dan Bidang Pembinaan 

Ketenagaan; 
g. penyusunan dan koordinasi bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan 

masyarakat di bidang pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan 
Pendidikan Dasar, Bidang Kebudayaan dan Bidang Pembinaan 
Ketenagaan; 

h. pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan 
di lingkungan kerja;  

i. pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan 

perlengkapan kantor dan aset lainnya; 
j. penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana, 

pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi 
barang-barang inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;  

k. pengumpulan, pengelolaan, pemutakhiran dan penyimpanan data dan 

kartu kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;  
l. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam kabupaten;  
m. penilaian angka kredit bagi pendidik dan tenaga kependidikan; 
n. penyiapan data dan dokumen administrasi kepegawaian sebagai bahan 

pembinaan untuk peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur, 
penjabaran standar kompetensi, kenaikan pangkat, daftar penilaian 
pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, 

pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional, ujian dinas 
dan peningkatan kesejahteraan pegawai;  

o. penyiapan pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur 
melalui pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, kenaikan pangkat dan 
promosi jabatan, mutasi, penilaian kerja dan penjabaran disiplin pegawai;  

p. pelaksanaan penyiapan administrasi dan pengusulan pegawai yang akan 
pensiun, serta pemberian penghargaan kepada aparatur yang berprestasi;  

q. pengkoordinasian tugas dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 
dengan subbagian lainnya di lingkup Sekretariat;  

r. pelaporan perkembangan dan kondisi aparatur, peralatan dan 

perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat, 
petatausahaan dan penatalaksanaan, arsip dan perpustakaan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan secara rutin dan berkala;  

s. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Subbagian Umum 
dan Kepegawaian secara rutin dan berkala;  

t. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan 
Kepegawaian; dan 

u. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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(6) Kepala Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Tugas Pembantuan 
melaksanakan tugas :  

a. pengumpulan data rutin dan pembangunan bidang pendidikan dan 
kebudayaan sebagai dasar penyusunan rencana dan pengendalian 
program; 

b. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, 
kegiatan, dan anggaran (Renstra, Renja, Rencana Kerja Tahunan, 

Perjanjian Kinerja, IKU dan PPAS-KUAPPAS); 
c. pengolaan, análisis, dan penyajian data rutin dan pembangunan bidang 

pendidikan dan kebudayaan; 

d. penyusunan data statistik bidang pendidikan dan kebudayaan; 
e. penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan pendidikan sesuai kebijakan pendidikan nasional dan 

daerah; 
f. penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka sinkronisasi, sinergisitas, 

dan pengendalian program pembangunan pendidikan; 
g. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen pelaksana 

anggaran (DPA) dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang 
pendidikan dan kebudayaan; 

i. fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan formal dan pendidikan 

nonformal; 
q. penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan 

pendidikan anak usia dini kerja sama, pendidikan dasar kerja sama; 
r. fasilitasi  pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-

tugas pembantuan lainnya;  

s. penghimpunan dan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan 
tahunan serta LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

o. penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Bupat bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

p. penyiapan dan penyusunan laporan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan  

j.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
 

Bagian Ketiga 

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Nonformal 

Pasal 4 

(1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Nonformal, melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal.  

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tersebut di atas, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, 

serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini 
dan pendidikan nonformal;  
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b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, 
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 

pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nonformal;  

c. bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;  

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan 
satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;  

e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan 
dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;  

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal; 
g. pengelolaan dana bantuan operasional PAUD (BOP),  Program Indonesia 

Pintar (PIP), dan bantuan operasional lainnya pada bidang pendidikan 
anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana 

prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan 
anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan  

i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

(3) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian melaksanakan tugas:  

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 
kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal;  
b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria 

penilaian pendidikan nonformal;  
c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;  

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum 
dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;  

e. pengesahan dokumen kurikulum bidang pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal; 
f. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan nonformal; dan 
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan. 

 

(4) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, melaksanakan tugas :  

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal;  

b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;  
c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan 

satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;  

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana 
prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;  

e. pendistribusian dan pengelolaan bantuan sarana dan prasarana 
pendidikan sekolah pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nonformal;  

f. pelaksanaan optimalisasi dan pemanfaatan aplikasi Data Pokok 
Pendidikan (DAPODIK) bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal; 
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g. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan 
anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan 

h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

(5) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan 
tugas: 

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter 
peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;  

b. pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan 
pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal;  

c. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan 
pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal;  
d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan 

minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;  
e. pengesahan dan mutasi peserta didik bidang pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan nonformal; 

f. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan 
pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal; dan 
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan. 

 

Bagian Keempat 
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar 

Pasal 5 

(1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama.  

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tersebut di atas, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai 
fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, 
serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;  

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, 
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 

pembangunan karakter pendidikan dasar;  
c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan 

dasar;  

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan 
pendidikan dasar;  

e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan 

dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 
pendidikan dasar;  

f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang 
penuturnya dalam daerah kabupaten;  

g. pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS),  Program 

Indonesia Pintar (PIP), dan bantuan operasional lainnya pada bidang 
pendidikan dasar;  
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h. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan 
pendidikan dasar; 

i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter pendidikan dasar; 

j. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana 
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan 

dasar; dan 
k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan. 

 

(3) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, melaksanakan tugas:  

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 
kurikulum dan pendidikan dasar;  

b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria 
penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;  

c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian 
pendidikan dasar;  

d. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang 

penuturnya dalam daerah kabupaten;  
e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum 

dan penilaian pendidikan dasar;  

f. pengesahan dokumen kurikulum bidang pendidikan dasar; 
g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan dasar; dan 

h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan. 
 

(4)  Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, melaksanakan tugas:  

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 
kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan dasar;  

b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana 
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;  

c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan 

prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;  
d. pendistribusian dan pengelolaan bantuan sarana dan prasana 

pendidikan dasar; 

e. pelaksanaan optimalisasi dan pemanfaatan aplikasi Data Pokok 
Pendidikan (DAPODIK) bidang saran dan prasarana pendidikan dasar; 

f. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan 
dasar; dan 

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan. 

 
(5)  Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan tugas:  

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter 
peserta didik pendidikan dasar;  

b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan 
pembangunan karakter peserta didik pendidikan dasar;  

c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan 

minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik 
pendidikan dasar;  

d. pengesahan dan mutasi peserta didik; 
e. pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan 

pembangunan karakter peserta didik pendidikan dasar; 

f. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan 
karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 

dan 
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g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan. 
 

Bagian Kelima 
Bidang Kebudayaan 

Pasal 6 

(1) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tersebut di atas, Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, 
pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan 
lembaga adat dan pembinaan kesenian;  

b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, 
pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, 

pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;  
c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya 

dalam daerah kabupaten;  

d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya 
dalam daerah kabupaten;  

e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang 

masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;  
f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya 

dalam daerah kabupaten;  
g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;  
h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar 

budaya peringkat kabupaten;  
i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar 

kabupaten;  
j. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;  
k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, 

pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, 
pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;  

l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan 

cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, 
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan 

pembinaan kesenian;  
m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum 

kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan 

komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan 
n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Kepala Seksi Cagar Budaya dan Museum, melaksanakan tugas:  

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta 
permuseuman;  

b. penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan 

pelestarian cagar budaya;  
c. penyusunan bahan pelaksanaan pelindungan, pengembangan dan 

pemanfaatan museum;  
d. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar 

daerah kabupaten;  

e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar 
budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;  
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f. pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar 
budaya, serta permuseuman; dan 

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan. 
 

(4) Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi, melaksanakan tugas:  

a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan 

pembinaan komunitas dan lembaga adat;  
b. penyusunan bahan pelestarian tradisi;  
c. penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;  

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, 
pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga 
adat;  

e. pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan 
pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan 

f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan. 
 

(5) Kepala Seksi Kesenian, melaksanakan tugas:  

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 
pembinaan kesenian;  

b. penyusunan bahan pembinaan kesenian;  

c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan 
kesenian;   

d. pelaporan di bidang pembinaan kesenian; dan 
e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan. 

 

Bagian Keenam 
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pasal 7 

(1) Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak 
usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan bidang tenaga 
kebudayaan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a. penyusunan    bahan    perumusan    dan  koordinasi  pelaksanaan 
kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak 

usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan bidang 
tenaga kebudayaan; 

b. penyusunan  bahan kebijakan  di  bidang pendidik  dan tenaga 
kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, 
pendidikan dasar dan bidang tenaga kebudayaan; 

c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, 
pendidikan dasar dan bidang tenaga kebudayaan; 

d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar, 

dan bidang tenaga kebudayaan; 
e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam dan antar kabupaten/kota/provinsi; 
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f. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan 
permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan 

tenaga kebudayaan lainnya; 
g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidik  dan  

tenaga  kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal, pendidikan dasar dan bidang tenaga kebudayaan; 
h. pelaporan dibidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak 

usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan bidang 
tenaga kebudayaan;dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
(3) Kepala Seksi Penyusunan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 

melaksanakan tugas: 

a. penyusunan instrumen pengumpulan dan pengolahan data pendidik dan 
tenaga kependidikan sebagai pedoman pelaksanaan kerja; 

b. pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kerja kependidikan pada 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar, 
dan bidang kebudayaan;  

c. pengolahan data pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan 
perencanaan dan pengambilan kebijakan; 

d. pengolah data  pendidik dan tenaga kependidikan sebagai informasi bagi 

pihak-pihak yang bekepentingan secara profesional; 
e. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan aplikasi Data Pokok Pendidikan 

(DAPODIK) bidang pendidik dan tenaga kependidikan; 
f. pengelola data Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Unik 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); 

g. pelaksanaan koordinasi bahan pertimbangan dalam persiapan 
memproses rekomendasi untuk pemberian/subsidi kepada lembaga 

pendidikan formal; 
h. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data untuk mutasi pendidik 

dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal, pendidikan dasar; 
i. pengelolaan ruang data pendidik dan tenaga kependidikan; 
j. pelaksanaan koordinasi dengan pihak yang terkait tentang pendataan 

anak usia sekolah pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nonformal, pendidikan dasar; 

k. pelayanan data pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan 
kebutuhan; 

l. penyusunan laporan kepala seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 
m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan. 

 
(4) Kepala Seksi Tenaga Teknis, melaksanakan tugas : 

a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, 

pedoman, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyusunan 
rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak 
usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan kebudayaan; 

b. penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis yang 
berkaitan dengan penyusunan rencana kebutuhan, serta peningkatan 

mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan kebudayaan; 

c. penyusunan analisis kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, 
pendidikan dasar dan kebudayaan; 
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d. pembinaan manajemen sekolah untuk peningkatan kapasitas dan 
kompetensi pengolahan pendidikan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan kebudayaan;  
e. pelaksanaan administrasi penerapan dan peningkatan kualifikasi 

pendidik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, 

pendidikan dasar dan kebudayaan; 
f. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini 
dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan kebudayaan; 

g. penyusunan bahan rencana kebutuhan, mutasi pindah, pendidik dan 

tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nonformal, pendidikan dasar dan kebudayaan; 

h. penyusunan  bahan  pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan 

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini 
dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan kebudayaan;  

i. pengumpulan, pengolahan, pemberian rekomendasi, dan penyajian data 
untuk calon kepala sekolah serta  mutasi pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, 

pendidikan dasar dan kebudayaan; 
j. penyusunan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 

kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, 

pendidikan dasar dan kebudayaan;dan 
k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan. 

 
(5) Kepala seksi kesejahteraan, penghargaan, mutu pendidikan dan tenaga 

kependidikan, melaksanakan tugas: 

a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, 
pedoman, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyusunan 

rencana kebutuhan serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, 
pendidikan dasar dan kebudayaan; 

b. perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan pelayanan/peningkatan kesejahteraan pendidik 
dan tenaga kependidikan beserta keluarga; 

c. penyelenggaraan proses administrasi penerapan dan peningkatan 
kualifikasi pendidik pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal, pendidikan dasar dan kebudayaan;  
d. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelatihan pendidik dan tenaga 

kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, 

pendidikan dasar dan kebudayaan; 
e. pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam rangka peningkatan 

kapasitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar 
dan kebudayaan; 

f. pelaksanaan kegiatan guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi dan 
tenaga kependidikan; 

g. perencanaan pengembangan karir tenaga pendidik dan kependidikan 

demi terselenggaranya mutu dan kualitas pendidik dan tenaga 
kependidikan; 

h. pengolahan analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan 
sebagai bahan perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar 

dan kebudayaan sebagai bahan pengambilan kebijakan; 
i. penyusunan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan 
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j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan. 
 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering 

Ulu Timur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada 
Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dinyatakan dicabut dan 
tidak berlaku lagi. 

 
 

Pasal 9 

 
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur. 
 

 

Ditetapkan di Martapura 

pada tanggal 29 Desember 2017 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

 

 

 

 

                  H. M. KHOLID MD 

Diundangkan di  Martapura 

pada tanggal 29 Desember 2017 

            SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,  

 

 

 

                    H. IDHAMTO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2017 

NOMOR 96 


