
Sekretariat 

 

1. Rincian Tugas Sekretaris 

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian 

dan pembinaan kegiatan Program, Keuangan dan Umum; 

b. Menyusun bahan pelaksanaan urusan keuangan, surat 

menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan asset/barang 

daerah, serta urusan rumah tangga Dinas; 

c. Menyusun bahan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan 

data informasi publik serta pendokumentasian peraturan 

perundang-undangan dan produk hukum; 

d. Menyusun bahan Standar Operasional Prosedur kegiatan 

Dinas; 

e. Menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA 

kegiatan Dinas; 

f. Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, 

LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Dinas; 

g. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana 

Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kesekretariatan; 

h. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, 

usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD, dan laporan 

kegiatan Kesekretariatan; 

i. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring 

dan evaluasi; 

j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 

 

2. Rincian Tugas Subbag Program 

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis 

pengendalian dan pembinaan kegiatan Program 

b. Menyiapkan bahan pembuatan Standart Operasional Prosedur 

(SOP) program dan Standart Operasional Prosedur (SOP) DP3AP2KB 

Provinsi NTB; 

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan 

pengolahan data informasi publik serta pendokumentasian 

peraturan perundang-undangan dan produk hukum; 

d. Menyiapkan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja 

lingkup sub bagian program; 

e. Menyiapkan rencana aksi kegiatan sub bagian program; 

f. Menyiapkan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, 

RKA/DPA kegiatan Dinas; 

g. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah,LKPJ, 

LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Dinas; Menyiapkan bahan laporan 

kinerja instansi pemerintah,LKPJ, 

LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Dinas; 



h. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana 

Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Program; 

i. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi 

pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan 

laporan kegiatan Program; 

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, 

koordinasi, monitoring dan evaluasi; 

k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 

 

3. Rincian Tugas Subbag Keuangan 

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis 

pengendalian dan pembinaan kegiatan Keuangan; 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan 

administrasi keuangan, kenaikan gaji berkala, perjalanan 

dinas, keuangan dan pengelolaan aset; 

c. Menyiapkan bahan pembuatan standart operasional prosedur 

(SOP) sub bagian keuangan; 

d. Menyiapkan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja 

lingkup sub bagian keuangan; 

e. Menyiapkan rencana aksi kegiatan di sub bagian keuangan. 

f. Menyiapkan data dan informasi lingkup sub bagian keuangan; 

g. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana 

Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Keuangan; 

h. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi 

pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan 

laporan kegiatan Keuangan; 

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring 

dan evaluasi; 

j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi 

 

4. Rincian Tugas Subbag Umum 

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis 

pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum; 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan 

ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, pemeliharaan 

barang/asset, kerumahtanggaan dinas serta pengelolaan data 

dan informasi sub bagian umum; 

c. Menyiapkan bahan pembuatan standart operasional prosedur 

sub bagian umum; 

d. Menyiapkan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja 

Dinas; 

e. Menyiapkan rencana aksi kegiatan sub bagian umum; 

f. Menyiapkan data dan informasi lingkup sub bagian umum; 

g. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana 

Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Umum; 

h. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi 

pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan 

laporan kegiatan Umum; 



i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring 

dan evaluasi; 

j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 

 

 


