
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi kinerja
perangkat daerah dan untuk melaksanakan Ketentuan
Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pesawaran, dipandang Perlu mengatur
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pesawaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah
beberapa kali 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);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 18
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KE-
BUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2016 Nomor 93) diubah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3  diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Organisasi Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas dimaksud pada ayat (1) membawahkan :

a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :



1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

3) Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari :

1) Seksi Kurikulum Sekolah Dasar.

2) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama.

3) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD/MI, SMP/MTS.

c. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari :

1) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.

2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

3) Seksi Sarana dan Prasarana PAUDNI.

d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI)
membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari :

1) Seksi PAUD.

2) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Luar Sekolah.

3) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUDNI.

e. Bidang Kebudayaan membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari :

1) Seksi Pengembangan Kesenian dan Perfilman.

2) Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi.

3) Seksi Kepurbakalaan dan Cagar Budaya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 10 Seksi Sekolah Dasar diubah menjadi Seksi Kurikulum
Sekolah Dasar, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Seksi Kurikulum Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan
Dasar.

(2) Seksi Kurikulum Sekolah Dasar mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum pendidikan dasar.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Kurikulum Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkup seksi;

b. pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar sebagai berikut :



a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang pendidikan dasar dalam rangka penyusunan rencana
program kerja seksi kurikulum sekolah dasar untuk dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
seksi sekolah dasar dan penyusunan bahan untuk pemecahan
masalahnya;

c. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi kurikulum sekolah
dasar;

d. mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan pertunjuk
pelaksanaan kalender pendidikan Sekolah Dasar;

e. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan siswa baru (PSB) pada Sekolah
Dasar;

f. melaksanakan pembinaan penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pada
Sekolah Dasar;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penilaian hasil belajar pada
Sekolah Dasar;

h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, penerapan kurikulum dan
penentuan target ketercapaiannya;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian kurikulum;
j. mengoordinasikan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional pada

Sekolah Dasar;
k. melakukan pembinaan dan pengelolaan pengajaran melalui Kelompok

Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS);
l. menyusun dan melaksanakan pengembangan kurikulum alternatif dan

pengajarannya;
m. melaksanakan dan memfasilitasi lomba bidang sains;
n. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum

di lingkungan seksi kurikulum sekolah dasar agar dapat melaksanakan
tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

o. membagi habis tugas seksi kurikulum sekolah dasar kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami
tugas dan tanggung jawabnya;

p. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan  tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

q. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
r. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

3. Ketentuan Pasal 11 Seksi Sekolah Menengah Pertama diubah menjadi Seksi
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 11

(1) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pendidikan Dasar.

(2) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas Penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum
pendidikan  menengah.



(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkup seksi;

b. pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama sebagai
berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang pendidikan dasar dalam rangka penyusunan rencana
program kerja seksi kurikulum sekolah menengah pertama untuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
seksi kurikulum sekolah menengah pertama dan penyusunan bahan untuk
pemecahan masalahnya;

c. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi kurikulum sekolah
menengah pertama;

d. mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan pertunjuk
pelaksanaan kalender pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

e. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan siswa baru (PSB) pada Sekolah
Menengah Pertama;

f. melaksanakan pembinaan penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pada
Sekolah Menengah Pertama;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penilaian hasil belajar pada
Sekolah Menengah Pertama;

h. melaksanakan pengawasan pengendalian penerapan kurikulum dan
penentuan target ketercapaiannya;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian kurikulum;
j. mengoordinasikan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional pada

Sekolah Menengah Pertama;
k. melakukan pembinaan dan pengelolaan pengajaran melalui Musyawarah

Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
(MKKS);

l. menyusun dan melaksanakan pengembangan kurikulum alternative dan
pengajarannya;

m. melaksanakan dan memfailitasi lomba bidang sains;

n. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum
di lingkungan seksi kurikulum sekolah menengah pertama agar dapat
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

o. membagi habis tugas seksi kurikulum sekolah menengah pertama kepada
aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil
memahami tugas dan tanggung jawabnya;

p. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahannya
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan  tugas kepada atasan
sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

q. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

r. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;



4. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) diubah sehingga pasal 21 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 21

(1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menghimpun, mengoordinasikan dan
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Kebudayaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
c. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Kebudayaan sebagai berikut :

a. melaksanakan melaksanakan  koordinasi,  penyusunan kebijakan, korelasi
program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemajuan kebudayaan
daerah;

b. melaksanakan  koordinasi,  penyusunan kebijakan, korelasi program dan
kegiatan dalam rangka pelaksanaan cagar budaya daerah;

c. melaksanakan  koordinasi  dengan  seluruh  bidang  dan  sekretariat
dalam rangka  penyusunan  program  kerja  dinas  sebagai  pedoman
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja bidang
kebudayaan untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;

d. memimpin,  mengarahkan  serta  memantau  bawahan  dalam
melaksanakan tugas  pengelolaan  bidang  perumusan  kebijaksanaan
dibidang  kebudayaan, agar  pelaksanaan  tugas  dapat  berjalan  sesuai
dengan  program  kerja  yang telah disusun;

e. mempelajari  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan
bidang kebudayaan sebagai  landasan  dalam  pelaksanaan  tugas  bidang
kebudayaan;

f. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginfentarisir
permasalahan serta  melaksanakan  pemecahan  permasalahan yang
berkaitan  dengan  tugas-tugas pengembangan pemajuan budaya,
perfilman dan cagar budaya;

g. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan,  mengevaluasi  dan
melaporkan kegiatan bidang kebudayaan;

h. menyiapkan  bahan  kebijakan,  bimbingan  dan  pembinaan  serta
petunjuk teknis di bidang kebudayaan;

i. melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi kebudayaan;

j. membagi  habis  tugas  pada  bidang kebudayaan kepada  bawahan  agar
setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;

k. menerima,  mempelajari  laporan  dan  saran  dari  bawahan  sebagai
masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja
selanjutnya;

l. memberikan  motivasi  kepada  bawahan  agar  mampu  melaksanakan
tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;



m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

n. melakukan  kerja  sama  dengan  unit  kerja  yang  ada  guna  menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas;

o. membuat  laporan  kepada  kepala  dinas  sebagai  masukan  untuk
dijadikan bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut;

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

5. Ketentuan Pasal 22 Seksi Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional diubah menjadi
Seksi Pengembangan Kesenian dan Perfilman, sehingga pasal 17 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Seksi Pengembangan Kesenian dan Perfilman dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kebudayaan.

(2) Seksi Pengembangan Kesenian dan Perfilman mempunyai tugas Penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi pengembangan
kesenian dan perfilman.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Pengembangan Kesenian dan Perfilman mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;

b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup seksi;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Kesenian dan Perfilman sebagai
berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
bidang kebudayaan dalam rangka penyusunan rencana program kerja
seksi pengembangan kesenian dan perfilman untuk dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. mengiventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan seksi
pengembangan kesenian dan perfilman serta penyusunan bahan untuk
pemecahan masalahnya;

c. menyusun, mengolah data dan informasi, menginfentarisir permasalahan
serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan
pengembangan kesenian dan perfilman;

d. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan seksi pengembangan kesenian dan perfilman;

e. melaksanakan perencanaan teknis, membina, mengelola, melestarikan dan
mengembangkan kesenian dan perfilman termasuk didalamnya ke lembaga
seni, pelaku seni, organisasi seni, komunitas seni dan film dan lain
sebagainya;

f. menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan kegiatan
serta pengawasan dalam mengembangkan dan meningkatkan seni, bahasa,
permainan tradisional serta olahraga tradisonal dalam upaya pemajuan
kebudayaan daerah;



g. melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksi
pengembangan kesenian dan perfilman serta proses pencatatan warisan
budaya benda dan tak benda, bahasa, permainan tradisional serta olahraga
tradisonal;

h. memimpin, mengarahkan dan motivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan seksi pengembangan kesenian dan perfilman agar dapat
melaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna;

i. membagi habis tugas seksi pengembangan kesenian dan perfilman kepada
aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil
memahami tugas dan tanggung jawabnya;

j. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahannya
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai bahan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

l. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan;

6. Ketentuan Pasal 23 Seksi Seni dan Budaya diubah menjadi Seksi Sejarah dan
Nilai Tradisi, sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

(2) Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi sejarah dan nilai tradisi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Sejarah dan Nilai Tradisi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup seksi;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi sebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
bidang kebudayaan dalam rangka penyusunan rencana program kerja
seksi sejarah dan nilai tradisi untuk dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pekerjaan;

b. mengiventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan seksi sejarah dan
nilai tradisi serta penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. menyusun, mengolah data dan informasi, menginfentarisir permasalahan
serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan Sejarah dan
Tradisi;

d. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan seksi sejarah dan nilai tradisi;

e. melaksanakan perencanaan teknis, membina, mengelola, melestarikan dan
mengembangkan sejarah dan nilai tradisi termasuk didalamnya ke tokoh
sejarah, tokoh adat, budayawan, lembaga atau organisasi adat, komunitas
dan lain sebagainya;



f. menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan kegiatan
serta pengawasan dalam mengembangkan dan meningkatkan tradisi lisan,
adat istiadat, dan ritus, dan dalam upaya pemajuan kebudayaan daerah;

g. melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksi sejarah
dan nilai tradisi serta proses pencatatan warisan budaya benda dan tak
benda terhadap tradisi lisan, adat istiadat, ritus, dan teknologi tradisional;

h. memimpin, mengarahkan dan motivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan seksi sejarah dan nilai tradisi agar dapat melaksanakan secara
berdaya guna dan berhasil guna;

i. membagi habis tugas seksi sejarah dan nilai tradisi kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami
tugas dan tanggung jawabnya.

j. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahannya
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai bahan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

l. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan;

7. Ketentuan Pasal 24 Bagian Keempat Kelompok Jabatan fungsional diubah
menjadi Seksi Kepurbakalaan dan Cagar Budaya, sehingga pasal 24 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Seksi Kepurbakalaan dan Cagar Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kebudayaan.

(2) Seksi Kepurbakalaan dan Cagar Budaya mempunyai tugas Penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi kepurbakalaan
dan cagar budaya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Kepurbakalaan dan Cagar Budaya mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;

b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup seksi;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Kepurbakalaan dan Cagar Budaya sebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
bidang kebudayaan dalam rangka penyusunan rencana program kerja
seksi kepurbakalaan dan cagar budaya untuk dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pekerjaan;

b. mengiventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan seksi
kepurbakalaan dan cagar budaya dan penyusunan bahan untuk
pemecahan masalahnya;

c. menyusun, mengolah data dan informasi, menginfentarisir permasalahan
serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan
kepurbakalaan dan cagar budaya;



d. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan seksi kepurbakalaan dan cagar budaya;

e. melaksanakan perencanaan teknis, membina, mengelola, melestarikan dan
mengembangkan kepurbakalaan dan cagar budaya termasuk didalamnya
registrasi kepurbakalaan dan cagar budaya;

f. melaksanakan perencanaan teknis, membina, mengelola, melestarikan dan
mengembangkan permuseuman;

g. menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan kegiatan
serta pengawasan dalam mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan
manuskrip dan pengetahuan tradional  dalam upaya pemajuan
kebudayaan daerah;

h. melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksi
kepurbakalaan dan cagar budaya serta proses pencatatan warisan budaya
benda dan tak benda terhadap manuskrip dan pengetahuan tradisional;

i. memimpin, mengarahkan dan motivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan seksi kepurbakalaan dan cagar budaya agar dapat
melaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna;

j. membagi habis tugas seksi kepurbakalaan dan cagar budaya kepada
paratur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil
memahami tugas dan tanggung jawabnya;

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahannya
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai bahan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

l. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

m. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan;

8. Ketentuan Pasal 25 Bab III Tata Kerja diubah menjadi Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

9. Ketentuan Pasal 26 Bab IV Ketentuan Lain-Lain diubah menjadi Bab III Tata
Kerja, sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok
tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplikasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan betanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya
dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-masing, wajib
mengadakan rapat berkala.

10. Ketentuan Pasal 27 Bab VI Ketentuan Penutup diubah menjadi Bab IV
Ketentuan Lain-Lain, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 73
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 31 Oktober 2019

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.
Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019 NOMOR 350

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

JENNY RICARDO FB,S.STP.,M.A.
Pembina
NIP. 19790910 199810 1 001
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Program, Evaluasi

dan Pelaporan

Sub Bagian
Umum dan

Kepegawaian

Bidang
Pendidikan Dasar Bidang

Sarana dan Prasarana

Seksi
Kurikulum Sekolah
Menengah Pertama

Seksi
Kurikulum Sekolah

Dasar

Bidang
Pendidikan Anak Usia
Dini, Non Formal dan

Informal (PAUDNI)

SEKSI
PAUD

Seksi
Pendidikan Masyarakat
dan Pendidikan Luar

Sekolah

Seksi
Sarana dan Prasarana

Sekolah Dasar

Seksi
Sarana dan Prasarana

Sekolah Menengah Pertama

SATUAN PENDIDIKAN
BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Bidang
Kebudayaan

Seksi
Pengembangan Kesenian

dan Perfilman

Seksi
Sejarah dan Nilai Tradisi

Seksi
Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan SD/MI,

SMP/MTS.

Seksi
Sarana dan Prasarana

PAUDNI

Seksi
Tenaga Pendidik dan

Kependidikan PAUDNI

Seksi
Kepurbakalaan dan

Cagar Budaya

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.
JENNY RICARDO FB,S.STP.,M.A.
Pembina
NIP. 19790910 199810 1 001
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