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Pasal 9 

 

(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh 

seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi 

umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan 

dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, 

keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum 

mempunyai fungsi : 

a. pengelolaan urusan administrasi umum yang 

meliputi kehumasan dan dokumentasi, 

perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor 

dan keprotokolan; 

b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; 

c. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum 

dan kepegawaian Dinas; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Subbagian Kepegawaian dan Umum 

mempunyai perincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian 

Umum dan Kepegawaian, sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum 

dan kepegawaian kepada unit organisasi di lingkup 

Dinas; 

c. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat 

masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan 

Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku; 



d. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang 

milik daerah yang berada dalam penguasaan dinas; 

e. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan 

peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan 

hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup 

Dinas; 

f. mengelola administrasi kerumahtanggaan dan 

perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

g. melaksanakan administrasi hubungan masyarakat 

dan protokoler Dinas; 

h. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian 

perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis 

Kantor (ATK) di lingkup Dinas; 

i. melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, 

kebersihan, ketertiban dan keamanan Kantor; 

j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, 

penggandaan dan kearsipan; 

k. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan 

Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU); 

l. menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan 

Petugas Inventaris Barang; 

m. menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa 

dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa; 

n. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di 

lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi 

kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), 

Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu 

Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan 

anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, 

membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan 

izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan 

pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi 

penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan 

layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan 



Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, 

membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan 

yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah 

dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan 

pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan 

atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

melaksanakan pengelolaan daftar penilaian 

pekerjaan pegawai (DP-3); 

o. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan 

umum dan kepegawaian kepada Atasan; 

p. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian 

Umum dan Kepegawaian; 

q. melaksanakan koordinasi dengan Instansi 

Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar 

pelaksanaan tugas kedinasan; 

r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.     

 


