
                          Sekretariat 

 

Pasal 6 

 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

yang mempunai tugas mengelola urusan kesekretariatan 

yang meliputi adminitrasi uusan program, keuangan, 

umum dan kepegawaian. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan pengelolaan urusan program; 

b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan; 

c. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan 

kepegawaian yang meliputi surat-menyurat, 

kearsipan, kepegawaian, pengadaan perlengkapan 

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan 

keprotokolan Dinas; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai bidang tugasnya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan (2), Sekretariat mempunyai 

perincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat, 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja 

Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas; 

c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan 

administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang 

masuk maupun keluar; 

d. mengatur pelaksanaan layanan di bidang 

kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup 

Dinas; 

e. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah 

tangga yang menjadi kebutuhan Dinas; 



f. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan 

Dinas; 

g. mengelola administrasi dan penatausahaan 

keuangan Dinas; 

h. mengelola administrasi kepegawaian Dinas; 

i. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk Pejabat 

Pembuat Komitmen; 

j. melaksanakanpengusulan/penunjukan Bendahara 

dan Pembantu Bendahara; 

k. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan 

pengawasan kepada Bendahara; 

l. memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan 

setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; 

m. mengelola perencanaan dan program Dinas; 

n. mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan 

rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran 

lingkup Dinas; 

o. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis 

(RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana 

Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP); 

p. mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Dinas; 

q. menyusun rencana target penerimaan retribusi yang 

menjadi kewenangan Dinas; 

r. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan 

kesekretariatan kepada Atasan; 

s. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat; 

t. melaksanakan koordinasi dengan Instansi 

Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar 

pelaksanaan tugas kedinasan; 

u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan 



v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 


