
 1 

 

 

 

 

BUPATI SUMBAWA BARAT 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT 

NOMOR    28   TAHUN 2022 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  

SERTA TATA KERJA 

DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMBAWA BARAT, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan 

birokrasi dilingkungan instansi pemerintah yang merupakan 

tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada 

Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi dan 

menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa 

Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, perlu dilakukan 

penataan kedudukan susunan organisasi tugas pokok dan 

fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat ;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati  tentang  

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas-Dinas- Daerah Kabupaten Sumbawa 

Barat. 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945; 
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6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

7. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural 

 
 

BAB II 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah. 

(2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Paragraf 1 

Susunan Organisasi 

Pasal 3 

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) 

Sekretariat dan 5 (lima) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:  

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat terdiri dari atas : 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Kelompok Jabatan Fungsional;  

c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non 

Formal terdiri atas : 

1. Seksi Kelembagaan dan Manajemen PAUDNI dan Pendidikan Non 

Formal;  

2. Seksi Sarana dan Prasarana PAUDNI dan Pendidikan Non Formal; 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri atas : 

1. Seksi Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar; 

2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar; 

3. Kelompok Jabatan Fungsional.  

e. Bidang Pembinaan Sekolah Menegah Pertama terdiri atas : 

1. Seksi Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menegah Pertama;  

2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menegah Pertama; 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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f. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas : 

1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Sekolah Dasar ;  

2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Bidang Kebudayaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional; 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Sumbawa Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan Bupati ini. 

 

Paragraf 2 

Tugas Pokok dan fungsi 

Pasal 4 

(1) Dinas Pendidikan  dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas 

Pendidikan dan kebudayaan  menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan;  

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang 

pendidikan dan kebudayaan; 

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Pasal 5 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan 

perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan 

kepegawaian. 

Pasal 6 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan; 

b. penyelenggaraaan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi 

keuangan dan administrasi kepegawaian; 
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c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan 

hubungan masyarakat; 

d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; 

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan unit kerja;  

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

 

Pasal 7 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris 

Dinas. 

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, 

kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan. 

 

Pasal 8 

Rincian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai 

berikut : 

a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Umum 

Dan Kepegawaian; 

b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan 

rapat-rapat Dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas; 

c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas; 

d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan 

di lingkungan kerja; 

e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan 

perlengkapan kantor dan aset lainnya; 

f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan 

prasarana di lingkungan Dinas; 

g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 

inventarisasi barang-barang inventaris; 

h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ; 

i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan 

data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas; 

j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta 

pemberian penghargaan; 
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k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian 

pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji 

pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 

l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan 

kepemimpinan, teknis dan fungsional; 

m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas; 

n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin 

pegawai; 

o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis 

dan fungsional; 

p. mengoordinasikan penyiapan bahan reformasi birokrasi; 

q. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan 

Kepegawaian; 

r. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum 

dan Kepegawaian; 

s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

Pasal 9 

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal  

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas; 

(2) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Nonformal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

teknis di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal. 

 

Pasal 10 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), 

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang kelembagaan dan manejemen, sarana dan prasarana pendidikan anak 

usia dini dan pendidikan non formal; 

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan manejemen, 

sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; 
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c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia 

dini dan pendidikan non formal; 

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; 

e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan di bidang kelembagaan dan 

manejemen, sarana dan prasarana  pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan non formal; 

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan 

manejemen, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

non formal; 

g. pelaporan di bidang kelembagaan dan manejemen, sarana dan prasarana 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
 

 

Pasal 11 

(1) Seksi Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. 

(2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di 

bidang kelembagaan dan manajemen Pendidikana Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Nonformal. 

 

Pasal 12 

Rincian tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Nonformal adalah sebagai berikut: 

a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Manajemen 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; 

b. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang kelembagaan dan manajemen pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal; 

c. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan manejemen pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

d. menyusun bahan penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan Pendidikan 

Anak Usia Dini dan pendidikan non formal 
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e. menyusun kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal; 

f. menyiapkan bahan penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan nonformal; 

g. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan manajemen 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan 

manajemen pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya;  

 

Pasal 13 

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Nonformal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab  kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak 

Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. 

(2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di 

bidang sarana dan prasarana Pendikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Nonformal. 

 

Pasal 14 

Rincian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Nonformal adalah sebagai berikut : 

a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; 

b. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan 

nonformal; 

c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan 

nonformal; 

d. melaksanakan pelaporan di bidang sarana dan prasarana Pendidikan Anak 

Usia Dini dan pendidikan nonformal; 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya; dan 
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Pasal 15 

(1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara 

administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas; 

(2) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan sekolah dasar. 

 

Pasal 16 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), 

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang kelembagaan dan manajemen, sarana dan prasarana sekolah dasar; 

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan manajemen, 

sarana dan prasarana sekolah dasar; 

c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar; 

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan 

sekolah dasar; 

e. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan manajemen, sarana dan 

prasarana sekolah dasar; 

f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya 

dalam daerah kabupaten/kota; 

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan 

manjemen,  sarana dan prasarana  sekolah dasar; 

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

prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; 

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

Pasal 17 

(1) Seksi Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab  kepada Kepala 

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 

(2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar mempunyai 

tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan 

manajemen sekolah dasar. 
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Pasal 18 

Rincian tugas Seksi Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar adalah 

sebagai berikut : 

a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Manajemen 

Sekolah Dasar; 

b. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang kelembagaan dan manajemen pendidikan dasar; 

c. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan manejemen pendidikan 

pendidikan sekolah dasar; 

d. menyusun bahan penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan 

sekolah dasar; 

e. menyusun kompetensi dasar muatan lokal pendidikan sekolah dasar; 

f. menyiapkan bahan penerbitan izin pendirian pendidikan pendidikan 

sekolah  dasar; 

g. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan manajemen 

sekolah dasar; 

h. melaksanakan pelaporan di bidang kelembagaan dan  manajemen sekolah 

dasar; 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
 

 

Pasal 19 

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab  kepada Kepala 

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 

(2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas 

melaksanakan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana sekolah 

dasar. 

 

Pasal 20 

Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar adalah sebagai 

berikut : 

a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah 

Dasar; 

b. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang sarana dan prasarana sekolah dasar; 

c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang sarana dan 

prasarana sekolah dasar; 
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d. melaksanakan pelaporan di bidang sarana dan prasarana sekolah dasar; 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
   

 

 

 

 

 

Pasal 21 

(1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan 

secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas; 

(2) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan 

sekolah menengah pertama. 

 

Pasal 22 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), 

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang kelembagaan dan manejemen, sarana dan prasarana sekolah 

menengah pertama; 

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan manejemen, 

sarana dan prasarana sekolah menengah pertama; 

c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah 

pertama; 

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan 

sekolah menengah pertama; 

e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan di bidang kelembagaan dan 

manejemen, sarana dan prasarana  sekolah menengah pertama; 

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan 

manejemen, sarana dan prasarana sekolah menengah pertama; 

g. pelaporan di bidang kelembagaan dan manejemen, sarana dan prasarana 

sekolah menengah pertama; 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
 

 

Pasal 23 

(1) Seksi Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama dipimpin 

oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab  

kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 
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(2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama 

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang kelembagaan 

dan manajemen sekolah menengah pertama. 

 

Pasal 24 

Rincian tugas Seksi Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama 

adalah sebagai berikut : 

a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Manajemen 

Sekolah Menengah Pertama; 

b. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang kelembagaan dan manajemen sekolah menengah pertama; 

c. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan manejemen pendidikan 

sekolah menengah pertama; 

d. menyusun bahan penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan 

sekolah menengah pertama; 

e. menyusun kompetensi dasar muatan lokal pendidikan sekolah menengah 

pertama; 

f. menyiapkan bahan penerbitan izin pendirian pendidikan sekolah menengah 

pertama; 

g. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan manajemen 

sekolah menengah pertama; 

h. melaksanakan pelaporan di bidang kelembagaan dan  manajemen sekolah 

menengah pertama; 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Pasal 25 

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab  kepada 

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 

(2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama 

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang sarana dan 

prasarana sekolah menengah pertama. 

 

Pasal 26 

Rincian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama 

adalah sebagai berikut : 
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a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana 

Sekolah Menengah Pertama; 

b. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang sarana dan prasarana sekolah menengah pertama; 

c. menyiapkan bahan pembinaan dibidang sarana dan prasarana sekolah 

menengah pertama; 

d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang 

sarana dan prasarana sekolah menengah pertama; 

e. melaksanakan pelaporan di bidang sarana dan prasarana sekolah 

menengah pertama; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Pasal 27 

(1) Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas; 

(2) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 

kependidikan pendidikan anak usia dini sekolah dasar, sekolah menengah 

pertama dan pendidikan nonformal. 

 

Pasal 28 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), 

Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia 

dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal ; 

b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 

kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah 

pertama dan pendidikan nonformal; 

c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan 

pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan 

pendidikan nonformal; 

d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 

pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan 

pendidikan nonformal; 

e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam kabupaten/kota; 
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f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik 

dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama dan pendidikan nonformal; 

g. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 

pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan 

pendidikan nonformal; 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Pasal 29 

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Sekolah Dasar 

dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab  kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan 

(2) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Sekolah Dasar 

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidik dan 

tenaga kependidikan PAUD dan sekolah dasar. 

 

Pasal 30 

Rincian tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Sekolah 

Dasar adalah sebagai berikut : 

a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan PAUD dan Sekolah Dasar; 

b. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan sekolah dasar; 

c. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik 

dan tenaga kependidikan PAUD dan sekolah dasar; 

d. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan 

sekolah dasar; 

e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan 

pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan sekolah dasar; 

f. melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 

kependidikan PAUD dan sekolah dasar; 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Pasal 31 

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama 

dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab  kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan 
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(2) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama 

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pendidik dan 

tenaga kependidikan sekolah menengah pertama. 

 

Pasal 32 

Rincian tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama adalah sebagai berikut : 

a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 

b. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; 

c. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik 

dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; 

d. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah 

menengah pertama; 

e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan 

pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; 

f. melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 

kependidikan sekolah menengah pertama; 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Pasal 33 

(1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas; 

(2) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis di bidang kebudayaan. 

 

Pasal 34 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), 

Kepala Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, 

pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga 

adat, pembinaan kesenian serta tenaga kebudayaan; 

b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, 

pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian 
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tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta tenaga kebudayaan, 

dan pembinaan kesenian; 

c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya 

dalam daerah kabupaten/kota; 

d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam 

daerah kabupaten/kota; 

e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang 

masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota; 

f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam 

daerah kabupaten/kota; 

g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota; 

h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya 

peringkat kabupaten/kota; 

i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar 

kabupaten/kota; 

j. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten/kota; 

k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan 

museum kabupaten/kota, 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/kota, pembinaan sejarah, 

pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan 

kesenian; dan 

m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum 

kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan 

komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian. 

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Bagian Kedua 

Dinas Kesehatan 

Paragraf 1 

Susunan Organisasi 

Pasal 35 

(1) Dinas Kesehatan terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) 

Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 
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Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan 

Permukiman 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 353 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa 

Barat. 

  Ditetapkan di Taliwang 

  Pada tanggal 30  Maret  2022 

 BUPATI SUMBAWA BARAT, 

     
        

 

 
 W. MUSYAFIRIN 
 

Diundangkan di Taliwang 

pada tanggal,  30  Maret   2022 

 SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMBAWA BARAT, 

              
                      
 
  AMAR NURMANSYAH 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 28  



 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  

NOMOR  28   TAHUN 2022 
TANGGAL  30 MARET  2022 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS PENDIDIKAN  DAN KEBUDAYAAN 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 

   

 
 

  
 BUPATI SUMBAWA BARAT, 

  
 
 

 W. MUSYAFIRIN 
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