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PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 1-8 TAHUN 2006

THITANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN

a. bahwa dengan ditctapkannya Peraturan Menteri Dalam negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, dimana pada pasal 1 point 10 dan 11 menyatakan, Satuan
Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah
Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang juga
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa untuk menindaklanjuti seperti dimaksud pada huruf a diatas,
maka dipandang perlu untuk meninJau kembali Keputusan Bupati
Musi Banyuasin Nomor 516 Tahun 2000 tentang Penjabaran
Tugas POKok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten
Musi Banyuasin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad a
huruf a, b dan c diatas, maka dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembenlukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun' 1959 Nomar 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821 );

2. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Alas
Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokOk-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan l.embaran Negara Nomor 3890);

3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan
Nasional;

4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peratuaran perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahc1n Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lemo8ran Negara Nomor 4437);

6. Undang - undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan lembaran
Negara Nomor 4438);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Pemerintah cii Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4535);

8. Peraturan Pemerinlati Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangk8t Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomer 165);

9. Peraturan Pemarinl8h Nomor 28 Tahun 1990 lenlang Pendidikan
Dasar (Lembaran NE.gara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

10. Peraluran Daerah Kabup8len Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun
2000 tenldng PembenlLikan Organisasi Dinas - Dinas Daerah dalam
Kabupalen Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN
TUGAS POKDK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KJl.BUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupalen Musi Banyuasin;
b. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas olonomi seluas -
luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang - undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. Pemerinlah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

d. Dewan F'erwakilan Daerah yang selanjutnya disebul DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerinlah Deerah;

e Otonomi Daerah adalah Hak Wewenang dan Kewajiban Daerah
Dlonom unluk mengatur dan mengurus sendidri urusan pemerintah
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang - undangan;

f. Daerah Dlonom, selanjutnya disebul Daerah adalah kesaluan
masyarakal hukum yclllg mempunyai batas - batas wilayi:lh yang
berwenang rnengalur dan mengurus urusan pemerintah dan
Kepentingan masyarakat selempal menurul prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakal dalarn Ikatan Negara Kesaluan
Republik Indonesia;

g. Perangkat D8erah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebuluhan Daerah;

h. Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi
Banyu8sin;

I Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupalen
Musi Banyuasin;

J. Cabang Dina~ Pe'ldidikan Nasional adalah Cabang Dines
Pendidikan Nasional Kabupaten;
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k. Unit Pelaksana Teknis Oin2s adalah Sanggar Kegiatan Belajar dan
Sub Gagian Tata Usaha SN!P Negeri. SMA Negeri dan SMK Negeri.

BASil

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas pendidikan Nasional adalah Perangkat Oaerah dalarn
rnenyelenggaraakan kewGnangan Pemerintah Oaerah dibidang
Pendrdikan:

(2) Dinas Pendidikan Nasiona! dipimpin oleh seorang I<epala Oillas
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Oaerah.

Pasal 3

Dinas Pendidikan Nasional, mempunyai tugas pokok :

a. Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang
pendidikan sesuai dengan kewenangannya:

b. Melaksanakan tugas pembangunan fisik gedung TK, SO, SMP,SMA
dan SMK dan Pendidikan Luar Sekolah serta Sarana penunjang
lainnya;

c Melaksanakan tugas perbantuan yang ditugaskan oleh pemerintah
sesuai dengan kewenangannya:

d. Melaksallilkan tugas-tugas tertentu yang ditugaskan Bupati

Pasal 4

Untuk rilenyelerlgga~akan tugas pokok seperti terse but pada pasal 3
tersebut diatas [)rnas Pendidikan Nasional mempunyai fungsi
a I'vlembina dan mengurus Taman Kanak-kanak, Sekolah Oasar,SMP,

SOLS, dan usaha W2Jib Selajar;
b. Membina dan mengurus Pendidikan Menengah Umulll,
c. Membina dan mengurus Pendidikan Menengah Kejuruan:
d. Membina dan mengurus Pendidikan Luar Sekolah;
e. Membina dan mengurus kegiatan Generasi Muda terillasuk

Pembinaan Kesiswaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;
f. Merencanakan pembangunan fisik gedung TK,SD,SMP,SMA / SMK

dan Pendidikan Luar Sekolah serta Sarana dan Prasarana penunjang
lainnya dalam pelaksanaennya berkoordinasi dengan intansi terl<ail.

BAB HI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susun8n Organlsasi D'nels Pendidikan Naslonal terdlrl dal-i .

a. Kepala Oinas;

b. Gagian Tata Usaha;
1. Sub bag UmL,m dall Perlengkap8n:
2 Subbag Kepegawaisn,
3. Subbag I<euangan:
4. Subbag. Perencanaan dan Felaporan;

-
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'., SulJdin Pendldikan Oasar;
1. Seksi Sarana Pr2sarAna;
2 Seksi Tem;ga T,,,knis;
3. Seksi KurikuiLim;

d Subdin Sekolah Lanjutan;
'I. Seksi Sarana Prasarana;
2. Seksl Tenaga Teknis;
3. Seksi Seksl Kunkululll,

e Subdin Pendidikar Luar Sekolah;
1. Seksi Sarana Prasarana
2. Seksi Kurikulum;
2. Seksi MonilonllgIPelapon'Jn;

f. Subdin Pemuda dan Olahraga;
1. Seksi Generasl Muda;
2. Seksi Olahraga dan i<esehatan;
3. Seksi Kepramukaan;

9 Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Cabang DinAs;

I. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTO)

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten
Musi Banyuasin adalah sebagaimana terlampir dan merupakan
bag ian yang tidak t9rpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

TATA KERJA
Pasal 6

(;1) Kepala Dinas Per.didikllna Nasional, mempunyai tugas
melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang Taman
Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SDLB, Sekolah Menengah Pertama
(SMP), Sekolah Mene,lgah Alas (SMA), Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), Perguruan Tlnggi, Pendidikan luar Sekolah,
Pemuda, Olarraga dan Pramuka;

(2) Dalam pelaksanaan Tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi

a Menyusur, rencan" dan program kerja;
b. Membagi lugas kepacJa I<epala Bagian dan Kepala Sub Dinas

sesuai dengan bidangnya;
c. Memberi pelUnJLik dan arahan kepada Kepala Bagian dan

Kepala Sub Dinds, Pengawas Sekolah untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. Mengkoordinasikan Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas dan
Pengaw8S, Penilik dalam pelaksanaan tugas agar terJalin
kerJasama yang baik;

e. Menyelia Pelaksanaan tugas Kepala Bagian, I<epala Sub Dinas,
Kacabdill, Pengawas Sel,olah, Penilik agar pelaksanaannya
sesuai dengnn ketentuan yang telah ditetapkan;

f. Mengevaluasi pelaksanaan Tugas Kepala 8agian Kepala Sub
Dinas, Kacabdin, Pengawas Sekolah, Penilik untuk mengetahui
permasalahannya d8n penanggulangannya,

9 Menllai prest as! kerja Kepala Bagian, Kepala Sub Dlnas,
Kacabdin, Kepala Sekolah, Pen;lrk sebagai bahan pembinaan
karya;
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h. Menelapkdn kebljaksanaan tehnis di bidang Pendidikan
Diklusepora sesuai dengan kewenangannya

I. Menelash peraturan pen~JIldang-undangan dibidang Pendidikan
Nasional;

J. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjassma dibidang
Pendidikan, Od,lusepora dengan instansl terkait sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

k. Memonitor pelaksanaan kegiatan Pendidikan sebagai bahan
evaluasi pelaksanaan;

I. Membe,ikan layanan tehnis dibidang Pendidikan dan
Diklusepor.g;

m Menyusun laporan Dinas Pendidikan Nasional sesuai dengan
hasil yang lelah dieapai sebagai pertanggung jawaban
pelai<sanaan tugas;

n Mengkoordinasikan peiaksanaan Kerjasailla dibidang
Pendidikan Tinggi;

o. Melaksanakan luges lain yang diberikan oleh stasan

Pasal 7

Bagian Tata Usaha, mernpunyai tugas :

a Menyusun reneana dan program kerja Bagian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. memberi tugas kepada Kasubbag Sesuai dengan bidangnya;
e. Memberi petunjuk kepada Kepala Su!:'ag untuk kelanearan tugas;
d. Menilai prestasi kerja Kspala Subag dilingkungan Bagian Tata Usaha

sebagai bahan Pembinaan dclll pengembangan karir:
e Menelaah peraturan perundang-undangan dibidang ke Tata

Usahaan;
1. Menyusun saran alternalif di bidang ke Tata Usahaan:
9 Mengkoordinasikan pel8ksanaan pengelolaan sural masuk dan Sural

~,eluar dilingkungan Dinas Pendidik8n Nasional Kabupaten;
h. Menkoordinasikan peJaJ,sanaan kerumah tanggan dillngkungan

Kantor Dlnas PendirJikan Nasional untuk kelancaran pelaksanaan
lugas:

I. Memanlau penataan, pemellharaan, perawatan dan penghapusan
arsip dilingkungan Dlnas Pendidikan Nasional Kabupalen untuk
11iengelahui keajaannycl,
Mengkoordinasikan p31aksaan pereneanaan dlbidang Pendidikan
Nasional dan keiJegawaian;

k. fvlemberikan layanan leknis dibidang ketala Usahaan dillngkungan
Dillas Pendidikall Nasional Kabupaten:

I. ~~enyusun laporan Sub. Bagian sesuai dengan hasil yang telah
ciicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

m Melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, mempunyal lugas :

a. Menyusun reneana dan program kerJa Sub Bagian sebagai
pedoman melaks2naKan lugas:

b. Membagi lugas kepada bawahan sesuai dengan bidang lugas:
c. Memberi petunJuk I\epada bawahan untuk kelanearan tugas:
d. Menilai preslasi .kerja b8wahan sebagai bahan penibinaan dan

pengembangan kar:er;
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rUnlah tangga,

persuralan dan pmialan3n Dinas pirNJinan:

•
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f. Menyusun dan merencanakan per!gaclaan, pen,e!ir1araan barang
inventaris Dinas Pendidikan Nasronal;

9 Menyusun lapor-an sub bagian sesuai dengan hasil yang telah
dicapai sebagai pertanggung Jawaban pelaksarlaan tLigas:

II Pengadaaan dan Pemelil,araan Bar-ang Inventaris Kclillor;
i Me,laksanakan [Ligas lain yang dibenkan olell alasan

(2) Sub Baglan kepegawaian, mempunyai tugas :

a. Menyu::;un rencana clan program kerja Sub. Bagran sebagai
pedoman pel8ksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawallan sesuai dengan bidang lugas;
c. Memberi petunJuk kepada bawallan untuk kelancaran tugas;
d Menilai prestosi kerja bawallan sebagar ballan pembinaan dan

iJengembangan kam;
e. Menyusun dan Illelaksanakan rencana pormasi. pengadaan

peneillpatan, pemerataan;
f. Illutasi da;l pengemb8ngim pegawai sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;
9 Meneliti berkas usul penetapan angka kredit pegawar edukatif

sesuai dengan ketenluan yang berlaku;
Il. Menyusull dan r~lelaksanakar, usul pengangkatan kenaikan

pang kat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan
pemensiunan, serta mutasi kepegawaian lainnya sesuai dengan
ketentuan jang berlaku;

I. Meneliti dan menetackan keputusan kenaikan pangkat, kenaikan
gaji lJerkala, pernindahan, delll Illutasi kepegawaran lainnya,
dengan ketenluar, yang berlaku;

J. Mempersiapkan usaha peningkatan disiplin Pegawai;
k. Merekomondasi pemberian izin belajar, pendrdrkan dan latihan

tugas belajar, dan uJian dinas serla pemberian tanda perhargaan
dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

I. Menyusun daftar urut kepangkatan (OUK) serta usul penerbitan
kartu pegawai,kartu Istri/suami, taspen askes pegawal
dilrngkungan Kantor Dinas Pendrdikan Nasional sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

rll Menyusun laporan SL:b. Baglan Kepegawaian sesuai dengan
hasil yang telah dicapai sebagai pertanggLlngjaw3ban
pelaksanaaillugas:

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasarl

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a Mengkoorrlinasikan pelaksanaelll penerimaan. penYllllpanan,
pengeluaran, pertan99ungj8wab8n dan peillbukuan keuangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b Memantau pelaksanaan anggaran rutin dan peillbangunan dan
anggaran subsidi; I'vlengevaluasi pelaksanaan anggaran rutin
dan peillbangunan dan anggar8n subsidi;

c Menyusun usul penyesuaian anggaran rutin dan pembangunan
sesuai dengan kebijaks8naan:

d. Mengkoodinasikan pGlaksanaan penyelesaian tuntutan
perbenrjaharaan d<:Hlganti rugi (PP/TGR); Menyu5un laporan
pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan dan subsicJi
sebagai bahan lllaSUI,8n atasan;

e. Melaksan8kan tugas lain Yong drber'ikan atasan.
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(4) Sub Bagian perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas ;

a Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

tl. MenYIlsun RencancJ dan program kerja Oinas Pendidikan
Nasional;

c Membagi tugas kepac'a bawahan sesuai dengan bidangnya
d. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksan2en tUgAS;
e Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pel1lbinaan dan

pengembangankarir;
f. Menelaah data parsekolahan. Pendidlkan Luar Sekolah,

Pembinaan GenerElsi Muda, Olahraga dan Pral1luka;
9 Menyusun konsep rencana daya tampung Sekolah Menengah

Umurn clan Sekolah Menegah Kejuruan berdasarkan proyeksi
data persekolahan:

h. Menyusun ol'a dafter usulan kegiatan (Pra-OUKIDIK) Oinas
Pendldikan Nasional;

L Mernantau perkemban;)an pelaksanaan rencana dan program
persekolahan, Pendldikan Luar Sekolah, pembinaan generasi
muda, keolahrag8an dan Pramuka sebagal bahan masukan
atasan;

J. Menyusun bahan 'nformasi pelaksanaan pengurusan dan
pembinaan perse',olahan, Pendidlkan Luar Sekolah, pembinaan
generasi muda, kcalahragaan dan Pramuka sebagai bahan
masukan atasan

k. MenYUSUrl laporan Sub Bagian sesuai dengan hastl yang lelah
dicapai sebagal psrtanggung Jawaban pelaksanaan lugas;
Melaksanakan tur'C.s la!n yang diberikan atasan

Pasal \?

Sub Dinas POlidiLlikan Dasar, Illempunyai lugas ;

a. Menyusun rencana dan progmm kerja Sub Dlnas sebagai
peclol1lan pelak:::anaan tugas;

) Membagi tugas kepada Kepala sel;si sesuai dengan hldangnya;
c. Memberi petunJuk kepsda Kepala seksl untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
d. Mengkoordinasikan Kapala Seksi dalal1l melaksanakan lugas

lerjalln kerja sama yang baik;
e, Menelaa:l peraluran perundang-undangan dibidang Pendidikan

Dasar;
1. Menyusun sarar, alternatit dibidang Pendidikan Dasar;
g Menyusun petu"juk penerimaan Siswa Baru, pelaksanaan

kurikulurn e'/aluasi lJelajar dan UKS bagi TK dan SO
h. 1'v1enyusun dall melaksanakan rencana kehulul'lan guru

TK/SD/SDLB tena'Ja kependidikan lainnya sella sarana I
prasarana pendidi!(ar, berdasarkan data dan inforillasi serta
I,elentuan yang berlakll;
1V1enyusundan Illeluksanakan rencana peningkatan keillampuan
guru -I'K dan SD serta SOLB sesuai dengan ketenluan yang
berlaku: I
Merekolnendasi izin pelllbuk)4aan Taman Kanak-I<allai(, Sekolall
Dasar, Sekolah Luar Bl8sa;

II MenyusLin dilll melaksanakan konsep usul calon Kepala TK,SD
dan SC LB di Ilngk'jngan Dinas Pelldidikan Nasionai Kabupalen;



I. fVlenglloordinasikall pelakscmaan pengadaan dan pendislribuSian
Sarana/Prasarana P8ncidik,n serla penempatan dan
pemilldahan guru TK/SO/SDLB;

111 fVlemantau pelaksanaan Kurikuium, pemeralaall guru serta
pendayagunaan s8rana/prasarana TK/SO/SOLB

Il. fVlengevaluasi pelaksana:lIl Kurikulum, pel11eralaan guru
T/</SO/SDLB serta pendayaguanaan sarana/prasarana
TK/SO/SOLF>

o fVlemberi layanan teknis dibidang Pendldikan Oasar
p fVlenyusun laporan Sub Dinas sesuai dengan hasll yang lelal)

dicapa' sebagai portanggungJawaban pelaksanaan tugas;
c; fVlelaksanakan tugas lalll yang dibenkan oleh atasan

Pasal 10

(1) Seksi Saran a Prasarcllla, rnempuny;:;i tugas .

a fVlenyusun ~ellcana dan program kerja Seksi sebagai pedoman
pelaksanaan tugE'S;

b fVlenyusun konsep rencana dan program ker JC1 Seksi sebagai
ba/lan masukan atasan

c. fVlembagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya:
d. fVlemberi petunj'Jk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tuqas;
e fVlenilai prestasl kerja bawahan sebagal bahan pembinaan dan

pengembangankarir;
f fVlenyusun dan melaksanakan konsep rencana kebutuhan

Sarana Pendidikan TK/SO/SOLB berdasarkan usul dari unit kerja
dilingkungan Dims Pendidikan Nasional,

g, fVle,lgatur relaksanaan pendistribuslan sarana pendidikan
TK,SD,SOLB sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

h. fVlemberikan bimbingan teknis penggunaan dan pemeliharaan
Saran" Pendidikan TK,SD,SDLB serta pengelola perpustakaan
sekolah sesual dengan ketenluan yang berlaku;

I. fVlemantau penggunaan dan pemeliharaan sarana pendidikan
TK,SD,SDLB sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk'
mengetahui kesesuaiannya;

j. fVlengatur pel2.ksanaan inventaris, sarana pendidikan
TK,SD,SDU3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

k. fVlenyusun laporan Seksi sesuai dengan hasll yang telah dicapai
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan lugas;

I. Menyusun kl)nsep laporan Seksl sebagai bahan masukan
atasan:

m fVlerencanakan pembangunan Gedung TK, SO, Sarana dan
Prasarana oaruniang lainnya;

n. fVlelaksanClkan Pembangunan Gedung lX SO. Sarana dan
Prasarana Penunjang linnya

o fVlelaksanakan tuges lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Tenaga Teknis, menipunyai lugas •

a. fVlenyusun rencana dan program kerja Seksi sebagai pedornan
pelaksanaan lugas;

b. fVlembagi lugas kepada bi:lwahan sesuai dengan bidangnya;
c. fVlemberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan lugas,
d. Menilai prest3si kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangankarir;
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e Menyusun konsep reneana kebutuhan guru dan tenaga
kependidikan lainnya pada 3D, SOLB berdasarkan usul dari unit
kerja dilingkclngan Dinas Pendidikan Naslonal;

f. Menyusun dan meiaks:lIlakan konsep usul penempatan,
pelllerataan dan mutasi guru dan tenaga kependidlkan lainnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g Menyusun dan melaksanFJkan konsep usul ealon Kepala TK, SO,
SOLB dilingkungan Oinas Pendidikan Nasional;

h. Menyusun konsep usul izin belajar dan tugas belajar guru dan
tenaga kependidikan lalnnya sebagai bahan Illasukan atasan;

I. Menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah dieapai
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(3) Seksi Kurikulum, Illelllpunyai tugas :

a Menyusun raneana dan program kerja Seksi sebagai pedolllan
pelaksanaan tuga~;

b. Memberik<ln tUg8S kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
e. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelanearan

pelaksanaan tugas;
d. Menilai pre stasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangankari~
e. Menyus'Jn konsep petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa

wajar, kurikulum, ka1ender pendldikan , Evaluasi belajar dan
Usaha Kesehan Sakolah;

f. Menyebarluaskall petunjuk pelaksanaan kurikulum TK,SO dan
SOLB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9 Mengevaluasi pelaksanaan EBTA/EBTANAS SO, SOLB sebagai
bahan masukan alasan.

h. Menyusun bahan per,yemplirnaall Kurikulum dan evaluasi belajar
TKSO,SOLS

I. Menyusun I,onsep pelunjuk pe!aksanaan penerimaan siswa;
j. Menyusun konsep usul pembukaan TK,SO,SOLB sesual dengan

ketentuan yan\J berlakl.l:
k. Menelili usul mul8si siswa SO.SDLB sesual dengall ketentuan

yang berlaku;
I. Menyusun lafloran Seksl 3esuai dengan hasil yang lel:111dicapai

sebagai perlanggungjawaban pelaksanaan tugas
III Melaksnnakan tug8S lain yang dlbenkan oleh alasan

Pasal 11

"iub Dinas Sekolah L:lIljutan, mempunyai tugas

.'1 Menyusun reneana dan program kerja Sub Dlllas sebagai
peclol1lan pelaksanaiHl lugas;

;) Membagi lugas kepada Kepala Seksl sesual denr,lan bidangnya
c;. Memberi petunjuf<, kepada Kepala Seksl unluk kelancaran

pelaksan3an tugas:
cj Mengkoordinasikan Kepala Seksl dalal1l melaksanakan lugas

agar terjalin kerjasama ya,1g balk;
e. Menyelia pelaks.maan ~ugas Kepala Seksi agar hasi! yang

dieapai sesuai dengan sasaran yang telah ditelapkan:
f. Menilai prestasi Kepala Seksi dilingkungan sub Oinas Sekolah

lanjutan sebagai cahan pertimbangan dan pengel1lbangan karlr;
9 Menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Sekolah

lanjutan;
II. rv1enyusun saran alt0rnatlf dibidang Sekolah lanjutan
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I Menyusun dan melaksanakan petunjuk penerirnaan siswa,
pelal\sanaan kunkulum, evaluasi Belajar dan Usaha Kesehatan
Sekalah,

J. Menyusun dan I1wlaks"nakan f'encalla kebutuh,,111'Jurll SMF',
SMA, SMK dan tenaga kependidikan lainnya berdasarkan data
dan infarmasi serla ke~entuan yan\] berlaku,

k Menyusun clan melaksanal,c:n rencana penlngl,8tilfl I,emamplian
guru SMP, SMA dan SMK dan tenaga kependfdikan lainnya
sesuai dengan ketentuall yang berlaku;

I. Merekomendasl izin pembukaan, penegerian akreditasi,
peillberian bantllan pao" SMP, SMA dan SMK, dem Perguruan
Tinggi sesuai denga'l ketentuan yang berlaku;

m. Menyusun usul pelletapan lokasi pembangunan dan rehabilitasi
gedung SMP. SfVJ'\dan SMK, dan Perguruan Tinggi

n fVJengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan clan pendistribusian
Sar'3na Pendidikan Sfv1P,SMA d8n SMK serta peneillpatan dan
pemindahan guru SMP, SMA dan SMK dan tenaga
kependidikan lainnya;

o Memantau pelaksanaan kurikululll, peillerataan guru SMP,
SMA dan SMK dan tenaga kependidikan lainnya serta
pendayagunaan sarana/prasarana SMP, SMA dan SMK

p. Mengevaluosi pelaksanaan kurikulum, peillerataan guru SMP,
SMA dan SMK dan tenaga kependldikan lainnya serta
pendayogunaan sarana/prasarana SMP, SMA dan SMK;

q Meillberi layanan tehnis dibidang Pendidikan SMP, SMA dan
SMK ~

r Menyusun laporan Sub Dinas sesuai dengan hasil yang telah
dlcapai sebegai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

s Melaksani]k3n tugds lam yang diberikan oleh atasan

rasa I 12

(1) Seksi Sarana Prasarana, Illeillrunyai tugas •

a. Menyus1Jll rencana dan program kerJa Seksi sebagai pedornan
pelaksanaan tugas;

b. Merencanakan pembangunan gedung Sekolah Lanjutan seperti
SMP, SMA, SMK dan Sarana dan Prasarana penunjang lalllnya;

c Menyusun rencana dan program kerja Seksi sebagai bahan
masukan alasan;

c1.Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
e Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
f. Menilai prestasi kerja b3wahan sebagai bahan pembinaan dan

pengernban['an karir;
9 Menyusun rencana !<'ebLrtuhan sarana pendidlkan SMP SMA

dan SMK berdasar!~an usul dari unit kerja di Ilngku:lgan Dinas
Pendlclikan Nasiollal.

h. Mengatur pelaksanaan pendistribusian Sar21fla/pl'asarana
Pendid,kan SMP. SMA dan SMK sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

I. IVlemberikan bil11bingan tekn:s penggunaan clall pel11eliharaan
sarana Pendidlkan serta pengelolaan perpuslal,aan sekolafl
SMP, SMA dan SMK sesuai d8ngan ketentuan yang berlaku;

J Melllantau peng;)unaa'l dan pellleliharaan sarana Pendidikan
SMP, SMA dan SIViK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
untuk l11engetahui kesesualanllya
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k. Mengatul pelal<sClnaan inventaris pelaksanaan SMP. SMA dan
SMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

I. Menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

m. Menyusun laporan Sub Dinas sebagai bahan masukan atasan;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ole~l atasan.

(2) Ssksi Tenaga Teknis, mempunyal lugas :

a. Menyusun rencanE; dan program kerja Seksl sebagal pedol11an
pelaks2naan tugas;

b. Menbag! tugas kepada bdwahan sesual dengan bldangnnya:
c. Mernberi petunjuk kepada bawallan untul, kelancaran

pelaksanac;n tugas;
d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pel11b!naan dan

pengembangan karir;
e. Menyusun dan melaksanakan rencana kebutuhan guru SMP.

SMA, SMK dan Tenaga kepend:dikan lainnya berdasarkan uSul
dari Sekoleh;

f. Menyusun dan i11elaksanakan usul penempatan pemerataan
dan l11utasi Guru SMP, Srl/l/\, SMK dan tenaga kependldikan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

g Menyusun dan mela:<sanakan rencana peningkatan kemampuan
Guru SMP, SMA, SMK dan tenaga kependidikan !ainnya sesuai
clengan ketelltuan yang berlaku,

h, lV1enyu;;un.,usul Izill Belajar clan tugas Belajar guru SIV1P,SMA
SMK dan teilaga kependidikan lalnnya sebagai bahan masukan
atasan:
Menyusun clan l11elaksanakan usul calon Kepala SMP, SMA,
SIViK dilingkungan Dinas Pendlclikan Nasional sesuai dengan
I,elentuan yang bel'laku;
Menyusun laporon Seksi sesuai dengan hasil yal'19 lel"lh dicapai
sebagal per'.angguI1';)jaw:lban pelc:ksanaan lugas

k Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(J) Seksi Kuril~u'urn, 1119iT1punyailugas ,

a Menyusun rencana dan prograr,) kerja Seksi sebagal pedoman
pelaksanaan tU[.l8S;

b. Menberi lugas ki,pada bewahan sesuai dengan blclangnnya,
c. Mel11beri petunJuk kepade bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan lugas;
d. lV1enilai prestac.i f',8rJab8wahan sebagai bahan pembinaan dan

pengel11bangan karir,
e Menyusun dan rnelak:'>anakan petunjuk pelaksanaan penerimaan

siswa WCljar, Kurikullll11, Kalender Pendidil\an, rovaluasl Belajar
dan UKS SMP, SMA, SMK sesuai dengan ketentuan yang
berlaku: .

f. Menyebar luaskan petunjuk pelaksanaan kurikulul1l SMP, SMA,
SMK,

9 Mengevaluasl pelaksanaan Ebta/Ebtanas SMP, SMA, SMK
h Menyusun bahan penyempurnaan Kurikulul11 dan Evaluasi

GelaJar SMP,SMA, SMK;
I. Menyusun dan melaks3nakan petunJuk pelaksanaan peneril11aan

siswa dan UKS;
J Menyusun usul pembukaan SMP, SMA, SMK, sesuai dengan

ketentuan y8ng berlaku;
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1\. I'vlenelitl dan Illelllilroses USLlllllutasi siswa SfVlP. SMA. SMK
i. Menyusun laporon seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai

sebagai pertQnggungJawaban pelaksanaan tuges
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 13

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, mempunyai tugas .

a Menyusun rencQna dan program kerja Sub Dinas sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menbagi tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan bidangnnya;
c Memberi petunjuk kepada Kepala Seksl untuk kelancaran

pelaksanaan tugas:
d. Mengkoordin8si Kepala Seksi dalam l11elaksanakan lugas agar

terjalin keijasama yang baik;
e. fVIenyelia pelaksanaan ILigas Kepala Seksi agar hasil yang

dicapal sesu8i rlengan sasaran yang telah ditetapkan;
f. Menilai Prestasi kepala Seksi dilingkungan Sub Dinas

Pendidikan luar Sekolah sebagai bahan pembinaan dan
pengembangan karir;

9 Menelai.l~ peraturan perundang-undangan dibidang Pendidikan
Luar Sekol3h;

h. Menyusun saran alterncltif dibidar.g Pendidikan luar Sekolah;
I. MenY:Jsun dan melElksanakan rencana kegiatan serta

pel11binaan dan pengembangn pendidikan luar Sekolah
berdasarkan data dan inforl11asl;

J Menyusun petunjuk lehnis p6nyelenggaraan keglatan Pendidikan
Luar Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. Menyusun dan melaksanakan rencana kebutuhan dan
pengadaan tenaga t8hnis dan sarana Pendldikan luar Sekolah
berdasarv.21-.usul unit k8rja terk3it

I. Menyusun penetapan p8rnberien izin penyelenggaraan kursus-
kursus Pendidikan luar Sekolah sesuai dengan ketGntuan yang
berlaku:

m Mernantau pelaksanaan kegiatan Pendidikan luar Sekolah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

n. Mengevaluasi pelal\sElnaan kegla'an F'endidikan luar Sel\olah;
o. Melaksclilakan kerjasarna dengan instansi Peillerintah dan

Organisasl yang l11elaksanakan kegiatan 1.'encJiclli\an Illar
Sekolah;

p Merekornelldasl usul pernberian bantuan kepada kelornpok
masyarakat dan organisasi yang melaksanakan kegiatan
Pendidikan luar Sekolah serta izin dan tugas Belajar tenaga
tehnis;

a Memberikan layana~ tehnis dibidang Pendidikan luar Sekolah;
r Menyusun laporAn Sub Dinas sGsuai dengan 11asil yang lelah

dlcapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
$ Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasa.

Pasal 14

(1) Seksi Sarana Prasarana, rneillpunyai lugas .

a. Menyususn renca:13 dal-' progmlll kerja Seksi selxJgai pedoillan
pelaks8n8811 tllgas:

b Merencanakan pembangunan gedung Pendidlkan Luar Sekolah
serla Sarana dan Prasaf8na penunjang lainnya.
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e. Menyusun reneano dan program kerja Seksi sesuai sebagal
bahan masukan alasan:

d. Membagi tugas kepada bawahan sesual dengan bidangnnya;
e Memberi petunjul, kepada bawahan untuk kelanearan

pelaksanaan tuge<S.
f. Menliai prestasi kerje baw2han sebagal bahan pembinaan dan

pengembangan karir;
g. Menyusun reneana kebutuhan sarana Pendidikan luar Sekolah

berdasarkan usul dari unit kerja cilingkungan Dlnas Pendidlkan
Nasional;

h. Mengatur pelaksan8an Pendistribusran sarellla/prasarana
Pendidikanluar Sekolah sesual dengan ketentuan yang berlaku;

I. Memberikan blmbiilgan tehnis penggunaan dan pemelrharaan
Sarana Penoidll,an luar Sekolah serta pen~lelolaan perpustakaan
Sekolah sesuai dengan I,eten!uan yang berlaku:

I Memantau penggl'naan dan pemeliharaan sarana Pelldidikan
Luar Sekolah seouai dengan kotentuan yang berlaku untuk
mengetahui kesesuainnY3;

k. Mengatur pelaksanaan Inventaris sarana Pendidikan luar
Sekolah sesciai dengan ketentuan yang berlaku

I. Menyusun lapol'an Seksl sesuai dengan I,asil yang telah dicapai
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:

m. Menyusun laporan Sub Oinas sebagai bahan masukan atasan;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Kurikul'Jnl, melnpunyai tuqas :
I

a Menyusun renean", dan program kerja Seksi sebagai pedoman
pelaksanaan tL,g&S;

b. Memberi tugas kp.pada bawahan sesuai dengan brdangnya,
c. Memberi petunjuk Kepada bawahan untuk kelanearan

pe!aksanaan tugas;
d. Menilai prestasi k9rja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan karir;
e Menyusun dan melaksanakan petunjuk pelaksanaan penemnaar

siswa, INajar, Kurikulum, Kalender Pendidikan, Evaluasi Belajal
kejar paket (B,C)

f. Menyebarl'Jaskan petunJuk pelaksanaan kunkulum setara SO,
SOLB, dan SMP sesuai d8ngan ketentuan yang berlaku:

9 Mengevaluasi pelaksanaan Ebta/Ebtanas paket A dan paket B
sebagai bahan masukan atasan;

h. Menyusun dan melaksanakan bahan penyempurnaan Kurikulum
dan evaluasi Belajar kejar' Paket A, Paket B dan Paket C;

I. MenyusUlI dan mel8ksanakan konsep petunjuk pelaksanaan
penerimaan siswa;

J Menyusun lapcran Seksi sesuasi dengan hasil yang telah dicapai
sebagai bAhan portanggungjawaban pelaksanaan tugas:

k. Melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Seksi Monitoring dan Pelaporan, mempunyai tugas •

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi sebagai pedoman
pelaksanaan lugas;

b. Menyusun konsep rencana program kel'ja Seksi sebagai bahan
masukan "lasan;

c. Menyusun bahan reneana dan program keqa berdasarkan dala
dan informasi sebagai bahan masukan atasan;

d. Membagl tugas kepada bawahan unluk kelancaran pelaksanaan
tugas;
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e Menilai PrestGsi kerja bawallan sebagai bahan pembinaan dan
;::>engembangan kanr;

f. Menyusun Instrumen monitoring pengemMngan pelaksanaan
rencana dan pr()gram Pe;ldidikan luar Sekolah;

9 Memantau perkembangan pelaksanaan renCana dan program
Luar Sekolah;

h. MenyaJikan data perkembangan pelaksanaan rencalia dan
program Pendidlkan luar Sekolah sebagai bahan Informasi;

I. Menyusu,l laporal: seksi sesuia dengan hasil kerja yang telah
dicapai sebagai pertang(Jun\jjawaoan pelaksanaan tugasl;

J. Melaksanakan tugas lair, y8ng diberika oleh atasan.

Pasal 15

Sub Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas •

a Menyusun rencana dan program kerja Sub Dinas sebagai
pedoman pe!aksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
d. Menilai prestasi kerja bawa!lan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan karir,
e MenYlIsun dan melaksanakall pe'aksanaan keglatan pembinaan

dan pengembangan Gene~asi Mlida dan Olahraga serta
kepramukaan berdasarkan data dan informasi:

f Menyebarluaskan petllnjllk teilnis penyelenggaraan kegiatan
pembinaan Generasi Mlida dan Olahraga serta kepraillukaan
sesuai dengan yang berlaku;

9 Mengalur pelaksane;an pemblnaan dan pengembangan Generasi
Muda dal- keolahragaan serte; kepramukaan sesllai dengan
ketentllan yang berlaku;

h. Melaksanakan peningkatan kerjasailla dengan organlsasi yang
bergerak rlibidar,g peillbinaan dan pengelllban~Jan Generasl
Mlida dan Olahraga serVe kepramukaan seSlIal dengan
ketentuan yan;) berlaku;

I. Mamantau pelaksanaan kegiatan pembmaan
pengembangan gener9Si MuJa dan Olahraga
kepramukaan sesuai denaan ketentllan yang berlaku;

J. MenYlIsun laporan Sub Dinas sesllai dengan !lasi! kerja yang
telah dicapai sebag8i perianggungJawaban pelaksanaan tugas;

k Melaksanakan tllgas lain yang diberkan oleh atasan.

Pasa! 16

(.1) 3eksi Generasi Mud8. rllel1~punyai lugas •

a Menyusun rencana dan program kerJa Seksi sebagai pedoillan
pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesllai dengan bidangnnya;
c. Memberi petunjuk kepada Mwahan untlll< kelancaran

pelaksanaan tugas;
d. Menilai prestasi. kerja bawahan sebagai bahan pemblilaan dan

pengembangan I<arir;
e Menyusun pelaksan8an kegiatan pembinaan dan

pengembangan Gellerasl Muda berdasarkan data dan informasi;
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f. Menyebarluaskan petunJuk tehnls penyelenggaraan kegiatan
pembinaan Generasi Muda sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

9 Menqatur pela'~sannan kegiatan pembinaan dan pengembangan
Generasl Muda sosual dengan ketentuan yang berlaku;

h. Melaksanakan oeningkatan kerJasama dengan or-ganisasi yang
bergerak dibidang per;lbinaan dan pengelllbangan Generasi
Muda sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

I. Memantau pela:~sanoan kegiatan pembinaan dan
pengembangan. Generasi Muda sesuai dengan ketentuan yang
berlaku:

J. Menyusun lapman Sek3i sesuai dengan hasll kerja yang telah
dicapai sebagai pert(;l:ggungjawaban pelaksanaan tugas;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(2) Seksi Olahraga dan Kesehatan Sekolah, meillpunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi sebagai pedoman
pelaksonaan tugas;

b. Memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
c Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
d. Menilai prestasi kerja bawahan sobagai bahan pembinaan dan

pengembangankarir;
e. Menyusun konsep pelaksanaan kegiatan pelllbinaan dan

peillngelllb3ngan Olahraga dan Kesehatan Sekolah berdasarkan
data dan inforillasi;

f. Menyebarluas:,an petunjuk tehnis penyelenggaraan kegiatan
Olahraga dan Kesehatan Sekolah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

g. Mengatur pel8k0ana8n kegiatan peillbinaan dan pengel1lbangan
olahraga dan kesehatan S01~olahsesual dengan ketentuan yang
berlaku.

h. Melaksanakan penillgkatan kerjasarna dengan organisasi yang
bergerak dlbidang per,lbinaan dan pengembangan olahraga dan
kesellatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

I. Memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan
pengel1lbangan Olahmga dan Kesehatan Sekolah
dengan ketontuan yang berlaku;

J Menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasil kerJa yang telah
dicapai sebagai pertangqungjawaban pelaksanaan tugas:

k. MelaksanCJkan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Seksi Kepramukaan, mempunyai tugas :

a. Menyus'Jn rencana dan program kerja Seksi sebagai pedoillan
pelaksanaan tugas;

f). Membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya.
c. Member! petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas:
d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pellll)inaan dan

pengel1lbangan karir;
e Menyusun konsep pelaksanaan keglatan peillbinaan dan

pengembangan keprall1ukaan;
f. Menyebarlu8skan petunJuk tehnls penyelenggaraan kegiatan

kepran:ukacJrl sesual den9an ketentuan yang berlaku;
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Q. Melaksanaken peningkatan kerjasama dengan Kwartir Gerakan
Pramuka Daerah ( KWARDA ) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

h. Mematltau pelaksanRan kegiatan pembinaan dan
pengelllbangan Kepramukaan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

I. Melaksanakan Pelldidikan clan latihan tehnis Kepramukaan;
j. Memberikan bimbingan terlilis kepada Pembina dan Anak Didik

di Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
k. Menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasll kerja yang telah

dicapei sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas:
MelaksanaKan tugas lain yallg diberikan oleh atasan.

Pasal 17

Cab;;lI1g Dinas Pendidikan Nasiollai di Kecamalan, mempunyai
lugas .

a Menyusun re,lcana dati program kerja tahLlllan Cabang Dlnas
Pendidikan Nasional Kacamatan

b. Menyusun rencana Pengurusan dan pembinaan Taman '<anak-kanak
Sekolah Dasar Wajib Belajar, PLS. Pembinaan Generasi Muda,
Olahraga dan Pramuka.

c. Memonilor pelaksanaan kegiatan Taman kanak-kanaK, Sekolah
Das8r, WaJib Belajar. PLS. Pembinaan generasi Mucia, Olahraga dan
Dramuka.

d V,elllbantu pengel',d&ii8n pelaksaliaan kegiatal1 Taman kanak-kanaK,
Sekolah Dasar, Wajib belaJar, PLS, Pembinaan CJenerasi Muda,
:Jlahraga dan Pramuka.

e. 'v1ernbanlu kelancar,m teh'lls penyelenggaraali Adl11inlslrasi
'~erencanaan penerlll12an murid baru dan Illenyeienggarakan
l_elllbaga Taman kanak.kanak, Sekolah Dasar. SDLB.

f. ~~elllbantu pengawasan peilleliharaan dan pelllbanQunan sarana
,xasarana pendidik:clll

9 V,elakukan kegialan pe,lgumpulan, pengelolaan dan penyajian data
rK, Sekolah Dasar, SrvlP. SM!\. SMK, Wajih belajar, PLS,
Pembinaan Generasi ~uda, Olahraga dan Prailluka

11.Melakukan 1I1'USal: Tata Usaha kepegawaian keuangan dan
perlengkapar' Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecal11alan

I. Melaksanakan tllg8s-tugas lamnya yang diberrkan oleh atasan.
j. Menyusun laporan Kanlo, Cabang Dinas Pendidikan Nasional

Kec;:.:malan sesllai dengan hasH yang telah dlcapai sebagai
pertanggung jawaban pelaksanaEm tugas.

k. Menilai prestasl kerja Kepala TK. SO, SOLS, guru dan Penjaga
Sekolah
Melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

Unit Pelaksana Teknir; Dinas adalah Sanggar Kegiatan Selajar, Sub
Tala Usaha pad a SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negerr
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Pasal 19

(1) Sanggar Kegiatan EJelajar, Illelllpunyai tug as •

1. rvlenyusun renC2na kegiatan tahunan SKB.
2. rvlengkoordinasikan pelaksanaan urusan ketala usahan di

lingkungan SKB;
3. rvlengawasi pelaksanaan urusan kerumahtal1g~laan yang.

l1leliruti keamanan, ketertiban, parawatan dan keindahan Kantor
di Lingkungan SKB;

4. rvleng:<oordinasi~an urusan kepegawalan dilingkungan SKB,
dalam hal ini kepala SKB juga harus memikirkan peningkatan
kesejahte,aan karyawan;

5. rvlengandalikan, membimbing dan mengawasi urusan keuangan
SKB;

6. rvlembina dan mef1gawasi urusan perlengkapan dilingkungan
SKB, kepala SKB mengcndalikan, membimbing, mengawasi
pengadaan, penggun6an dan pemeliharaan barang-barang
inventaris.

7. rvlengatur pelaksanaan kegiatan pamong Belajar;
8. rvlembina dan m5ngkocrdinasi pelaksanaan kegiatan Pamong

Belajar;
9. rvlenilai pelaksanaan kegiatan ?among BelaJar;
10 rvlempersiapkan rencana dan program pengadaan dan

pendlstribusian sarana kegiatan belajar bagi kelompok belajar;
11. rvlengendalikan termasuk Illembimblng hubungan kerjasama

antara Kepala SKB dengan instansi pemerintah yang terkait dan
Illasyarakat;

12 rvlengkoordinir pambuatan laporan perkegiatan laporan tengah
tahLl/lan clan laporan tahunan;

Pasal 20

(2) Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK
Negeri mempunyal tugas •

'1. rvlenyusun rencana dan program kerja urusan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

2 rvlenYL'sun konsep rencana d3n program kerJa sekolah sebagai
bahan masukan atasan;

3 Membagi lugas kep8d8 bawahan sesuai dengan bidangnya;
'1 Memberi pelunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas,
5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagal barlan pelllbl/laan dan

pengambangan karir.
6 Mengatur pclsksanaan pangelolaan persuratan,

kerumahtanggaan serta penerimaan tamu dan keprotoklan
sesuai dengan kelentuCln yang barlaku;

7. Mernbantu Kepela Sekulah dalam pelaksanaan 7 K di
lingkungan sekolah;

8. Mengatur penerirnaan, panyilllpanan, pengeluaran dan
pertanggung jawoban keuangan sesuai dengan ketentuan yeng
berlaku;

9. rvlenyusun konsep renacana kebutuhan alat lulis Kantor sebagai
bahan rnasLikan atasan;

10. Menyusull risalah rapat dinas sebagai bahan rnasukan atasan;
11. Memantau pemell:laraan arsip dililigkungan sekolah untuk

mengetahui keadaanya;
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12. Memberi layallan teknis dibidarig ketata usaha21n dilingkungan
sekolall untuk~3lancal8n tugas;

13. MembanLI Kepala Sekolah dalam mempersiapkan pelaksanaan
EBTA/EBTANAS;

14. Membantu Kep81a Sekolah dalam menerima dan membukukan
barallg invGntaris sekolah;

15. M8nyusun Laporan Urusan sesuai dengan hasr! yang telah
dicaoai ~ebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas:

16. Menyusun konsRp laporan sekolah sebagai bahan masukan
ate san;

17. Melaksanakan tuga:; laifl yang diberikan atasan

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Musi
Banyuasin Nomor 516 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Peraturan ini Illulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan barrwa segal a sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat
kel\ellruan dalam reraturan ini.

Agar setiap orang mengetahl'inya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin.

Ditetapkan dl Sekayu
Pada tanggal 2b Desember 2006

BUPATI MUSI BANYUASIN,

-,-..---~XNOEFWIN
Diundangkan di Sekayu
Pada t'3ngga'),.,7 Desember 2006

PltSEKR TRI~ DAERAH
KABUP/\TE fI YSI BANYUASIN

Drs. NAN [FFENDI

BERITA DAERAH K.Ll.BUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2006 NOMOR 31.
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASi
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran. Peraturan supaI; Musi Sanyuasin
Nomor: Tahun 2006
Tanggal : Desember 2006

KEPALA DiNAS

Sub Bagian
Keuangan

I KELOMPOK JABATAN

~ F_U_N_G_S_IO_N_A_L~~~

!~~~~~~~~~~~-

1

~~~~~~ J8,cG!AN TATA USAH.il,L- ~

I, I Sub Bagian I I Sub B;ag~~
U:TI!!m. "?.r. I, I I

I
- '-- Kep8gaw212n

_Pe_r_len_g_ka_p_a_n_I _I _~_~_~

Sub Bagian I
Perencanaan & I

Claporan I

Seksi
Sarana dan Pras3rana

Seksi
Kepramuka"n

Seksi
Genera~i Muda

Seks;
Oiahraga & Kesehatan

SUB DIN/IS I
PEMUDA DAN OU,HRAGA I

I

JSeksl
Sarana dan Pr"sa,ana

--]Seksi
Monitoring dan Laporan

Seksi J
Kurikulum

~~

SUB DINA.S I
IPENDIDIKAN LUAR SEKOLA,H
L~~~_~~ __~ '

I,
! I

H

I SUB )INAS

l~P_E_N_D_I_D_1K-"_"'_',_,L_A_N_J_U_T_A_N---l

! I
LJ
: I
lJ'-----s-ek-si------'

I : Tenega Teknis

i I Seksi
LJ

! KUfikulum
I

Seksi
Kurikulum

Seksi
Tenaga Teknis

I
I SUB DINAS
~NDIDIKAN DASAR

I
Seksl

Sarana dan Prasarana..•..-•••••••

Diundangkan di Sekayu
Padatanggal Desember2006

Cabeng Dinas Unit Pelaksana Teknls
DINAS

t
(

'I
" , Drs. H. Y NAN EFFENDI .

~ERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2006 NOMOR

BUPA TI MUSI BANYUASIN

. ALEX NOERDIN
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