
NAHR&H

K,ABUPATEN CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2OSS

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 12 TAHIJN 2006

TENTANG

PE.IVIBERDAYAAN PENDI DI I(AN DTNTrAH

BIJPATT CIAI,IJTI&

Menimbang : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada T\rhan Yang Maha Esa. berakhlaq mulia, sehatn
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jarvab ;

b. bahwa untuk merrujudkan tujuan tersebut perlu didukung
dengan pendidikan agama yang mernadai bagi n;syarakat, sala[

. satunya melalui pemberdayaan pendidikan diniyah;

(:. bahrva atas dasar pertirnbangan tersebut dalam huruf a dan b,
perlu rnenetapkan Peratlran Bupati tentang Pemberdayaan
Pendidikan Dinivah
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BERITA

: 1.

2.t; Undang-Undang Dasar Republik Intlonesia r94S Fasal a9;

Undang-Undang Nomor r4 Tahun rg5o tentang Pembenttkan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi .Iawa
Barat (Berita Negara Tahun r95o Nomor 4g);

Llndang-LTndang Nomor 20 'l'ahun 2oo3 tentang .{istrrn
Pendidikan liasional (l,embaran Negara ?ahun 2oo3 l*lomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nornor 43oti;
llnclang-Ijndang Nomor 3r'Iahrrn :]oo4 icntang Pemerirrtahan
Daerah {Inmbaran Negara 'l'ahrrn 2oo4 irlomor rtS, Tanrl-rahnn
Lembaran Negara 4#T) sebagaimana tr:lah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Und.ang-Undang l.inmor 3
Tahun zoob tentang Perubahan atas Undang-Unclang Nomor 3*
Tahun zoa4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara
Tahun zoos Nomor 38, Tambahan l"embaran Negara Nomor
4493) yang telah clitetapkan clengan Undang-lJndang Nomor I
Tahun zoos (Ixmtraran Negara Tahun 2oo5 Nomor to8,
Tambahan l,embaran Negara Nomor 4548);

Perahrran Pemerintah Nomor aB Tahun lggo tentang
Pendidikan Dasar (l,embaran Negara Tahun t99o Nomor 36,
tambahan lembaran Negara Nomor 34t.a):
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6. Peraturan Pemerinlah Nomor 29 Tahun 19go tentang
Pendidikan Menengah (i-embaran Negara Tahun 1g9o Nornor 37
Tambahan Lembaran Negara Nomc'r 3413);

T. Peraturan Pemerintah l.lomor 73 Tahun 1991 tentang Pcndidikan
" Luar Sekolah (Lernbaran |iegara Nomor 95, Tambahan

Lembaran Negara Nornor g+6t);
I



8.

9.

r^
}rry

.F

10.

1 (')
ld-r

11.

It{emutuskan

1-l+
I
h -rr*.h

tAb

Peratulan Pemer"intah Nomor zS Tahun aooo tentang
Kervenangan Pemerintah Propinsi sehagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun zooo |lomor 54 tambahan
l.embaran fiegara Nomor 39Sz):

Peraturan \Ienteri Agama Nomor o3 Tahun 1983 tentang
Kurihrlum l,ladrasah Di nivah ;

Keputusan llenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
o+82lU lr99z tentang Sekolah Dasar;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan lriornor
oS+l\J ltg93 tentang Sekolah lanjutan Pettanra;

Keputusan l'Ienteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang
Madrasah Ibtidaivah;

r3. Kepufusan l\,Ienteri .rgama Nomor 369 Tahun 1993 tentang
It ladrasah Tsa nawil,a h :

14. Keputusan llenteri Agama Nomor 37J Tahun 2oo2 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor lVilayah f)epartemen Agama
Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

h{EITUTL]SKAN:

PERATURAbI BIiPAg
PE,NDI D I KA}i D I NTTY-AF{.

TE,}ITAI{G PEI\,TBERDA}.AAhi

BAB I
fGTElmlAN {..;il{tllt{

Pasal r

Dalarn Peraturan Bupati ini 1'-ang dimaksucl dengan :

1. Daeralr Otonom s'elanjutnva disebut daerah, adalah kesatuan
mas'varakat hrrkum )'ang mempunyai tratas-batas wilal'ah yang
benienang mengatur clan mengurus uiusan pemerintah dan
kepentingan masvarakat .seternpat nrenumt prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi rnrs.varakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Inclonesia.

z. PemerinLali Daerah ldalrih Pcrnetintah 5-abupatr:n Cianiur' 1'airir
Bupati beserta peran,gkat daerah otonom vang lain sel:agai hadan
eksektltif claet'ah.

3. Bupati adalah BupaLi Cianjul'.

*+. Dinas Pelldidikan clan Kebuclavaan itdalah
darr Ketrndavnan Kabrrpaten Cianiur.

S. Kantor Departemen Agama Kabrtparen adalah Kantor
Depa rtemen Agama Kabupaten Llianju r.

6. Kecamatan adalah wilai'ah kerja camat seilagai perangkat daerah.

T. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan Keagamaan Islam pada
jalur nonformal yzng diharapkan mamptt secara tertts menems
rnemberikan pendidikan & Pembinaan keirgamaan kepada anak
didik yang tidak teqrentihi pada jalur formai.

Diners Pendidikan
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8. Pemberdayaan adalah rangiiaian usaha aktif agar kondisi dan
keberadaan'Lembaga Pendidikan llinivah makin kukuh dan
berkembang sehingga hal itu berperan positif dalam
pembangunan nasional dan berguna bagr masvarakat sesnai
dengan tingkat kemajuan dan perkembangan iaman.

9. Pendid.ikan Keagamaan Islam adalah Pembinaan keisiaman
seeara terus menerus dan preriodik vang terstisun dan tereneana.

10. Lembaga Pendidikan Diniyah adalah satuan pendidikan yang
terdiri dari l\.ladrasah l)ini,r'ah, Taman pendidikan Al-Qnr'an dan
l,embaga Ilentcring.

Ifafuasah Dniyah ad.alah satuan pendidikan keagamaan Islam
yang terorganisir pada lembaga-lembaga pendidikan keagarnaaan
j'ang berada di dalam pondok pesantren maupun ]'ang di luar
pesantren

Taman Pendidikan AI-Qur'an adalah suatu lembaga yang
berupaya mendidik anak sehingga mampu memahami serta
mengama lkan Al-Qur'an.

L,embaga i!{entoring adalah satuan pendidikan keagamaan Islam
yang melaksanakan pembinaan pelaiar dalam benhrk kelompok
mentoring.

l\{entoring adalah ekstra kulikuler wajib Pendidikan Keagamaan
di sekolah sebagai pembinaan pe.lajar dengan sistem
pembelajaran atau pendidikan intensif secara periodik dalarn
bentul: kelornpok yang dibimbing oleh pementor (tutor).

Organisasi/lembaga adalah perkumpulan/organisasillembaga
non pemerintah di wiiayah Kabupaten Cianjur yang mempunyai
perhatian dan peranan dalarn pendidikan pada Pendidikan
Diniyah.

Jalur formal adalah jalur pendidikan dengan jenjang pendidikan
dasar, menengah dan pendidikan tin&gr yang disahkan oleh
pemerintah.

Jalur non formal adalah jalur pendidikan di lual jenjang

11.

12.

13.
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15.

16.

77.
pe.ndidikan dasar, menengah clan pendidikan tinggr yang
cliselelen.qgaralian babr lr'arga ffas1:n1xpt1 -vang memerlukan
la.vanan pendidikrrn 1'anS berfungsi sebagai pengganti, penambah
dan atau pelengkap penclitlikan formal dalam rangka mendukung
pendiclikan sepanjang ha1,s1.

r8. Stanclarisasi f)aerah Pcncliclikrn Dinil'ah "rdalah kritcria minimal
tentan.g sistem pendirlikan pacla pc,ndiriikan ciini.r'ah di
Kabupatcn Cianjur.

19. lVajib l3elajar Pendidikan Dinil'ah adalah program pendidikan
yang diselenggarakan oieh Pemerintah Daerah bagi seluruh siswa
tingkatan pendidikan untuk sekaligus mengil,riti pendidikan
keagamaan di lembaga pendiclikan tlinivah, dalam rangka
rnengoptimalkan pelaksanaan pendidiknn agama dan akhlaq
mulia sebagai bagian tidak teqpisahkan untuk menujudlian
suksesnya program rvajib beiajar pendidikan dasar.

ao. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturar,
mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran se$a cara 

"vangdigunakan sebagai pedoman pen1,'elenggaraan kegiatan
pembel aj ara n untuk mencapai tuj u a n pe.ndidikan teltentu.
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zr. Tenaga Kependidikan adalah anggota mas.yarakat --vang
mengabdikan dit:i dan diangkat ttntttk mennnjang
penyelen ggaraan pendidikan.

zz. Penclidik atau tutor adalah tenaga kepenciid"ikan 3"ang belkiralitas
sebagai SUfll, ustadz dan atan lre.namaan lainnva ,vang
berparrisipasi dalam menl'elen ggarakan pendidi kan.

a3. Peserta didik adalah sisrva tingltat dasar dan menengah ,vang
beragama Islam.

a+. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program pada
Pendidikan Dinil'xfu berdasar pada kriteria vang telah ditetapkan
oleh pejabat vang bett'enang.

25. Dervan pendid.ikan adalah lernbaga mandiri )'ang beranggc'takan
berbagai uns\ll masvarakat vang pedrrii terhatiap pendidikan.

e6. Komite Pendidikan Diniyah adalah lembaga mandiri. yang
beranggotakan oranghra/wali peserta didik. komunitps
Pendidikan Dinit'ah sefta tokoh masvarakat ]-ang peduli
pendidikan.

B^{B II
PEI,IBERDA}-AAN

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal a

Kebiiakan pmberdtr.yailn pendidikan dini.r-ah dilakukan bersama
seeara koorrtinatif dan konstrltatif oleh:

a. Bupati:

b. Kcpirla Din;ls Penciidikan tlan Kebuclayaan;

r'. Kcpaia Karttor Departi:ltten.r\gatna K.abuprtten;

d. Olganisasi tlan atart lembaga yang merniliki komittneit ierhadap:
kemajuan Pendidikan DiniS'ah yang diberikan rekonrendasi oleh
Dinas Penclidikrur d:rn Kebuda'!'aan clan Kantor Depirrtemen
,r\g,ama Kabtrpaten ; d:rn

e,. lvlasyarakat.

Bagian Keclua

l{aksucl dan Tu.iuan Pemberdrtyaan Penriidikai, Dinil'ah

Pasal 3

(r) illaksud dilakukan pemberdalaan p€rdidikan diniyah adalah
unhrk rneningkatkan pel'anan lernbaga pendidikan diniyah
dalam menunjang penyglcrt*gar:{itn pendidikan nasional,
kelang,snngan pemlrangttnatr dan implementasi mas3'arakat
berakhlaqul karimah.

(z) Tujuan pemberdayaan pendidikan dinivah adalah untnh
meningkitkan sutnber daya manusia ]'ang berakhlaqul kar:imah
dirn benvawasan keislaman d,erni terbentukn.r'a kel.uarga
sakinah. masyarakat marhamah. trangsa dan negarn ,vang
riiridhoi Nlah S\{rl.
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BAB III
IGDUDUK{\, TUJU,\\ DA.\ FI-TN*GSI PENDIDIKT\ DINIYA}{

Bagian Kesatn

Kedudukan

Pasal -1

Pendidikan Diniyah adalah sebagai satuan pendidikan keagamaan
jalur non formal di lingkungan Departemen Agama Kabupaten yang
koordinatif dan konsultatif dengan Dinas Pendidikan dan
Kebuda.yaan,

Pasal 5

Tujuan Pendidikan Dini.yah adalah :

1. Memberikan pendidikan Agama Islam unhrk mengembanglian
kehidupan peserta Cidik sebagai :

a. Pribadi muslirn yang beriman, befiaqwa dan beramal soleh
serta berakhlaqul karimah;

b. Warga Negara Indonesia yang berkepribadian, percaya diri
serta sehat jasmani dan rohaninva

2. fuIembina peserta didik agal memiliki pengeta.huan, keterarnpilan
beribadah, pengalaman d.an pengamalan dalarn berbakti kepada
Allah SWT guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

B N{empersiapkan pe.sefta didik mengikuti jenjang pendidikan },ang
lebin tingsr.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

Fungsi pendidikan dinil'ah atialah untuk:

1. l\{enyelenggarakan pend.iclikan agama Islanr yang meliputi
AI Qur'an-Hadits, Tajwid, Aqidah Akhlaq, Fiqh, Sejar*h
Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Praktek lbadah dan materi
keislaman lainnya;

z. [,{emenu}ri kebutuhan masyarakat akan ta^nbahan perdidikan
agarna Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di jalur
formal;

3. Niemberikan bimbingan. dalam pelaksanuan pengamalan ajaran
lslam;

+. tr.{ernbina hubungun kerjasama clengan olang tua peserta didik
dan nrasrrarakat.

BAB I\,'

HAK DA}i KEW'AJIRA}; LEil.IBAGA PENI)IDIKA,N DINNAI{
Pasal 7

(r) lernbaga penclidikan dini.yah berhah :

" a. Nlenyelenggarakan pendiclikan keagamaan sesuai dengan
kedudukan, ftlngsi dan tujuannva;
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tr. llenerirna bantuan, dukungan dan partisipasi aktif
masvarakat dan pemerintah dalam men,"*elenggarakan
kegiitan.

(z) Lembaga pendidikan dini'r'ah berkeu'ajiban :

a. Ilen,i'elenggarakan fungsinla 
. 
dengair menerapkan fungT

manajemen yang profesional dan trerkesinambungan untuk
mencapar tu;uann1,a;

. b. trlendorong, clan menjalin komunikasi aktif dengan pihak-
pihak terkait terutama orang tua peserta didik. masyarakat
dan pemerintah.

D.*\B \I
K.\TAGORI LE}.IBAGA PENDI D I IGL\ DINI\'^{H

Pasal I
Katagor"i lembaga pendi,likan clinit'ah adaltrh :

1. lladlaslh r,linivah tericiiri dari :

il. A.u'alivatr, setingkat SD/I\,II;
b. \Vustho, setingkat SNIP/lr,lTs
c. fllva. st:tingkat SIL.\/SI{K/\L\.

2. Taman Pendidikan N-qnr'an;

3. ir{entoring.

Pasirlg

Sel-ragai piiot plol'*k pelaksanaan pemberdayaan lernb:rga
pendidikan ilinivah, ditunjuk to (seprrlnh) Kecarnatan vaitu '

1. Kecarniltan Cianjur;
2. Kecamatan Karangtengah;
3. Kecamatan Cilaku;
-+. Kecantatan Pacet;
5. Kecatnittatt (-.ipann.s:

6. Kecarnatan Ciranjan.{;
?. Kecamatan l3ojongpicung:
8. Kecamatan Sttkalrt.r'u:
g. Kecama tan !\:itt'ttugkonclang;
to. Ker:atnatnn (?ekbrrtng.

I],\l] \'l
\\I,\, I I B Iilill .r\lA It

Pasal rcl

Pcsclta <lirlik lc'ntbag,a pcnclitlikan tlinil'rth :r,litlah sctialr lvarga
masyarakat tli daerah vang bentsia setingkat pendidikan dasar clan
menengah.

lasal rr

.' (r) l,embaga pend"idikan dinil'n[ sebagairttana dimaksud pada
Pasal I dikelola oleh sekolah .yang bersangkutan atauptrn
lembaga pendidikan dinil'ah )'ang ada di sekitar tempat tinggal
murid.vaqg bekeria sama dengan pihak sekolah.
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(z) Setiap peserta didik 1'ang akan melanjutkan pend.idikan ke
tingkat yang lebih tings disvaratkan mempunvai ijar,ah
lembaga pendidikan dini;;ah.

8..\B ill
STffqDARISASI D,\ERAH DA\ KUR.IKULUTI

Bagian Pertama

Standlrisasi

Pasal rz
(t) Standarisasi daelah lembaga pend.idikan dini.r.ah meliputi

standar isi, proses kornpetensi lulusan. tenaga kependidikan,
sarana prasarani, pengelolaan, pembial'aan dan penilai;rn
pendidikan pada l.embaga Pendidikan Dinirah J'ang harus
ditingkatkan secara berencana dan berkala.

(z) Standarisasi Daerah sebagaimana ciintaksud pa<ia avat (1)
digunakan sebagai aeuan pengembangan kurikulum tenaga
pendidikan. sarana prasa rana, pengelol aan dan pembi a1'aan .

(g) Kebijakan penentuan starrdadsasi daerah sebagaimana
dimaksud avat (r). pemantauan dan pelaporan pencapaiannva
dilaksanakan oleh Kantor Departemen .tgama Kabupaten dan
Dintis Pendidikan ditn Kebudayaan se{:ara terkoordinasi dan
terintee'asi.

Bagian Kedua

Kurikulurn

[)asnl r3

Kurikulurn lernbaga pendidikan dini.r'ah nlengacu kepada ketenturr
peratnran perundang-rrndangan ya ng heriaku.

BAB \,'III
PENDIDIK DAN TEI{AGA KEPE,}i DIDIK$i

Pasal t4
(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan adrninistrasi.

pengelolaan rian pengermbangan, pongAl4'i'tsan rlan pelal'alrtn
teknis nntrik menunjang proses pendidikan pada satuan
pendidikan.

(z) Pendidik merup;rlian tenaga profesional 1,ang bertugas
merencanakan dan nrelnksanakan pnr5qor prernbelajaran,
inenilti hasil pemirclrrjaran, rlcli.rkukan bimbingan 11;in

pelatil'ran, serta melakukan penelitian cian perngabt'iisn kepadn
masl'arakat.

(S) Pendidik dan tenaga kependidikan paria lembaga pendiclikan
diniyah, berhak memperoleh :

a. Penghasilan dan jaminan kesejahtclraan ),ang pantas dan
memadai;

b. Penghargaan sesuai tugas dan prestasi herja;

c. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hah
atas kekayaan intelektral.

1?

C

t-

-
3



$
14[---l

I

t

-

(+) Pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan
dinivah, berkervalban :

a. menciptakan suasana pendidikan agama Islam yang
bermakna, menvenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;

b. mempunyai komiunen secara moral sebagai pengabdian
kepada Niah SWT dan seeara professional untuk
meningliatkan mutu pendidikan; dan

c. nremberi teladan, berakhlaqul karimah dan rnenjaga nama
baik lembaga, profesi dan kedrrdukan sesuai dengan
kepercal'aan yang diberikan kepadanl'a.

BAB IX

SARA"N,\ PR{SARA,]\IA D.qJi PEIWBL$'A{,] i
Bagian Pefiama

Sarana dan Prasarana

Pasal r5

(r) Setiap lembaga pendidikan diniyah menyediakan sarana dan
prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan
pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan
intelekrual, sosial emosional dan kejiwaan pesefta didik.

(z) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di lembaga
pendidikan diniyah dilalmkan oleh pengelola/pen,velenggara
secara mandiri serta membuka partisipasi dukungan dan
bantuan masyarakat.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal r6

(r) Pernbia.r-*aan lernbaga pendidikan dinil'ah menjadi tanggung
jawab l:ersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan
masy'arakat sesuai peraturan pentndang-undangan yang
berlaku.

(z) Pengelolaan pembiayaan lembaga pendidikan diniyah
ditentuka n berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi
dan akuntabilitas publik.

.BABX
PERAN SERTA IyIASYARAKAT

Pasal rZ

(1) Peran serta rnasyarakat rneliputi peran sefta perseoraRgan,
kelompok, keluarga, Organisasi profesi, pengrrsaha dan
organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan atau
pengendalian mutu pelayanan lembaga pendidikan diniyah.

(e) Masyarakat dapat berperan aktif dalam peningkatan mufir
pelaya nan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengarrasan
d.an evaluasi program melalui dervan pendidikan dan komite
lembaga pendidikan diniyah.

q
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(s) Ketentuan mengenai dewan pendidikan dan komite lembaga
pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud ayat (e)
berpedoman kepada ketehtuan peraturan perund.ang-undangan

]'ang berlaku.

BAB XI

E\-ALUASI,,\XREDITAS DA}i SERTIFIKASI

Bagian Pertama

Evaluasi

Pasal r8

(r) Evaluasi dilakukan dalarn rangka pengendalian mutu
pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan
l,ernbaga Pendidikan Dinilah kepad.a pihak )'ang
berkepentingan"

(z) 'Ieknis dan materi evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(r) ditentukan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten dan
Dinas Pendidikan dan Kebudal'aan sesuai dengan standarisasi
daerah.

Bagian Kedua

Alireditasi

Pasal r9

(r) .A.kred.itasi ditakukan untuk menentttlian kela"yakan progarn
dan organisasi penvelenggara lembaga pendidikan tliniyah
pacla setiap jenjangnya.

(z) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada a)'at (1) dilakukan oleh
Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan dan/atau lembaga/organisasi y.ang diberi
rven'enang oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten dan
Dinas Pendidikan dan Kebudavaan.

Bagian Kefiga

Sertifikasi

Pasal ao

Sertilikasi ijazah ditrrikan kcpada pcscrl.a didik sebagai pengakuan
terhadap prestasi dan penyelesaian sttaht jenjang lembaga
pendidikan diniyah setelah lulus ujian.

BAB XII
PE,}TDINAN= LEil{ BAGA PEI(DI DI KA..\ DI NN"A.H

Pasal ar

G) Setiap Lembaga Pendidikan Diniyah yang didirikan harus
mendapat ijin dan terdaftar pada Kantor Departemen Agama
IGbupaten sesuai ketentuan tentang sJrarat-syarat dan tata cara
pendirian.

ii'I'
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(z) Setiap lembaga pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud
pada ayat (r), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari' sistem data program wajar dikdas pada Dnas Pendidikan dan
Kebud.ayaan baik dalam perencanaan, pembinaan,
pengembangan dan evaluasi.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal ez

G) Kantor Departemen Agama Kabupaten, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Dewan Pendidikan dan Komite Lembaga
Pendidikan Diniyah melakukan pengawasan atas
penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang sesuai
kewenangan masing-masing.

(z) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dilakukan
dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XTV

IGTENTUAN PENT]:IUP

Pasal z3

Hal-hal yang belum cykun {ttor dalam Peraturan Bupati -ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian
oleh Kepala Dnas Pendidikan dan Kebudayraan dan/atau Kepala
Kantcr Departemen Agama Kabupaten baik seeara benrama-sama
maupun tersendiri sesuai bidang tugas -vang menjadi
kewenangannya.

Pasal e4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundanglian.

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