
 

 

 

 

 
 INFORMASI JABATAN 

 

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan 

2. Kode Jabatan : 44.01.01.03 

3. Unit Kerja : Kantor Camat Batulayar Kabupaten Lombok Barat 

 Eselon I  : - 

 Eselon II : - 

 Eselon III : Camat 
 Eselon IV : Kepala Seksi Pemerintahan 

 
4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi : 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.   Ikhtisar Jabatan : 

Memimpin Seksi Pemerintahan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan 

perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, penyusunan program dan 

kegiatan seksi pemerintahan, penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan 

fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, penyelenggaraan kegiatan 

bidang pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  

untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

 

6. Uraian Tugas 
 

1. Mempelajari peraturan perundangan yang terkait dengan tugas pokok 
dan fungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan tugas 

a. Menyiapkan buku peraturan dan refrensi bidang terkait 
b. Membaca dan memahami buku Peraturan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas 

c. Menyimpan dokumen kedalam lemari/rak arsip 

 

CAMAT 

 
KEPALA SEKSI 

PEMERINTAHAN 
 

 

 PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

 PENGADMINISTRASI PERSURATAN 



 

 

 

 

2. Membuat Program dan Rencana Kegiatan Seksi Pemerintahan 

berdaarkan ketentuan dan Peraturan yang berlaku 

a. Menyiapkan bahan dan data terkait kegiatan tugas 

b. Memeriksa kelengkapan bahan dan data 
c.  Mempelajari program dan capaian tahun lalu 

d. Menyusun program dan rencana kegiatan seksi 

e. Menyusun target dan sasaran kegaiatan yang akan di capai  
f. Mengkonsultasikan konsep rencana kegiatan dengan pimpinan untuk 

mendapatkan arahan 

g. Menyerahkan konsep ke bawahan untuk pengetikan 

h. Meneliti dan mengoreksi hasil ketikan dan memberikan tanda paraf/tanda 

tangan 
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Seksi 

Pemerintahan. 
a. Menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus 

dilaksanakan bawahan 

b. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahawan. 

c.  Menenentukan target waktu penyelesaian. 

4. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Seksi 
Pemerintahan. 

a. Memberikan saran dan arahan kepada bawahan 

b. Memeriksa hasil kerja bawahan 

5. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan produktivitas kerja dan  
ketepatan waktu penyelesaian tugas sebagai bahan pertimbangan untuk 

peningkatan karier  
a. Mengidentifikasi hasil kerja bawahan 

b. Mengoreksi hasil kerja bawahan 

c. Memberikan penilaian hasil kerja bawahan 

6. Menyusun Konsep Telaahan Staf  

a. Mengamati pelaksanaan tugas bawahan 

b. Meneliti hasil kerja bawahan 

c. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas 

d.Merumuskan upaya perbaikan dan pengembangan kinerja bawahan 
7. Menilai disiplin kerja bawahan pada Seksi Pemerintahan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku   sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian 
penghargaan atau sanksi 

a. Memberikan arahan  
b. Memeriksa daftar kehadiran 

c. Memberikan saran dan perbaikan 

8. Melakukan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) 

a.  Mengumpulkan bahan dan data  

b.  Memeriksa kelengkapan bahan dan data evaluasi  

c.  Mengklasifikasi bahan dan data 

d. Melakukan evaluasi laporan LPPD 

9. Melakukan evaluasi LKPJ Kepala Desa 

a.  Mengumpulkan bahan dan data terkait kegiatan tugas 

b. Memeriksa kelengkapan bahan dan data evaluasi  

c. Mengklasifikasi bahan dan data 



 

 

 

 

d.Melakukan evaluasi laporan LKPJ 
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa 

a.Menyiapkan bahan materi  

b.Menyelenggarakan rapat koordinasi Perangkat Desa 

c. Melaksanakan pembinaan dan monitoring penyelenggaraan Administrasi 
Pemerintahan Desa  

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai prosedur yang 
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

6. Memberikan bimbingan, suvervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan 

administrasi Desa  

a. Menyiapkan bahan materi  

b. Menelaah tugas 

c. Melaksanakan tugas 
d.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke atasan 

7. Memfasilitasi kegiatan Lomba Desa tingkat Kecamatan 

a. Menemima perintah tugas dari atasan baik secara tertulis maupun secara 

lisan sesuai petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

b. Melaksanakan rapat-rapat persiapan dengan kepala Desa dan Perangkat 
Desa 

c. Menyiapkan bahan materi pembinaan 

d. Melakukan Evaluasi dan pembinaan  

e. Memfasilitasi pembentukan tim paniatia lomba 

f. Melaksanakan kegiatan 

g. Menyusun laporan hasil kegiatan 

8. Menyusun Konsep surat Dinas,Nota Dinas dan Telaahan Staf 

a. Menerima dan membaca perintah disposisi atasan 

b. Membuat konsep  

c. Menyerahkan konsep ke bawahan untuk pengetikan 
d. Mengoreksi hasil pengetikan dan mencocokkan dengan konsep untuk 

penyempurnaan hasilnya serta memberikan tanda paraf 

e. Penanda tanganan dan pemberian nomor surat 
9. Menindaklanjuti dan memperoses permohonan rekomendasi Nota 

Persetujuan yang di ajukan oleh pemerintah Desa 

a. Menerima dan membaca surat permohonan 

b. Membuat konsep  

c. Menyerahkan konsep kepada bawahan untuk pengetikan 
d. Mengoreksi hasil pengetikan bawahan dan mencocokkan dengan konsep 

untuk kesempurnaan hasilnya serta memberikan tanda paraf 
10. Mengoreksi berkas Administrasi Kependudukan untuk penyempurnaan 

dan memberikan paraf 
a. Menerima berkas, membaca dan meneliti kelengkapan persaratan 

administrasi 

b. Memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persaratan administrasi 
c. Meneliti, mengoreksi keakuratan serta kebenaran data dan memberikan  

tanda paraf di atas blangko KK yang telah di ferifikasi dan di cetak oleh 
bawahan 

e. Menyerahkan berkas kepada bawahan untuk proses selanjutnya sesuai 
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

11. Melakukan perjalanan dinas untuk konsultasi dengan instansi/SKPD lain 

bidang pemerintahan Desa dan kecamatan sesuai dengan SPT (Surat 



 

 

 

 

Perintah Tugas)  

a. Menerima perintah tugas  dari atasan baik secara tertulis maupun lisan 
sesuai petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan  yang 

berlaku. 

b. Melaksanakan perintah 

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan 

12. Mengikuti rapat teknis maupun koordinasi dengan komponen dinas 
lainnya terkait kegiatan tugas 

a. Menerima perintah dari atasan baik secara tertulis maupun lisan 

c. Melaksanakan perintah 

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke atasan 

13. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas 

dan mencari alternatif pemecahannya berdasarkan data dan petunjuk 
untuk bahan kebijakan atasan 

a. Menerima dan menelaah laporan 

b. Menganalisa permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 
masalah 

c. Menindaklanjuti laporan 

d. Menyelesaikan masalah sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku 

14. Memantau dan mengevaluasi kegiatan PANSEL Perangkat Desa 

a.Menerima perintah dari atasan 

b. Melakukan pembinaan 
c.Melakukan pemantauan pelaksanaan pansel  

d. Melaporan hasil pelaksanaan kegiatan tugas ke atasan  

15. Membuat laporan kegiatan pada Seksi Pemerintahan 

a. Mengumpulkan bahan dan data 

b. Memeriksa kelengkapan bahan dan data 

c. Membuat laporan 

16. Melaksakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik 
tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 

kediatan kedinasan dapat berjalan lancar 

a. Menerima tugas dinas 

b. Mempelajari tugas dinas 

c. Melaksanakan tugas dinas 
d.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas kepada atasan sesuai prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas. 
 

7. Bahan Kerja : 

No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas 

1. ATK pakai habis Bahan penunjang kegiatan 

2. Disposisi atasan Dasar untuk melaksanakan 
kegiatan 

3. Surat/Naskah Dinas  Dasar untuk melaksanakan 

kegiatan 

4. Telaahan staf Bahan pertimbangan atasan 



 

 

 

 

5. Data rencana kerja seksi 
pemerintahan 

Dokumen  untuk melaksanakan 
kegiatan 

6. Laporan pertanggungjawaban kepala 
desa 

Dokumen  untuk melaksanakan 
kegiatan 

7. Data adm. Pemerintahan Desa Dokumen  untuk melaksanakan 

kegiatan 

8. Materi Peraturan Perundang-
undangan 

Landasan hukum melaksanakan 
kegiatan dan penyelesaian 

masalah 

8. Materi Keputusan Menteri Pedoman teknis pelaksanaan 

kegiatan 

9. Materi Peraturan Daerah Kabupaten 
Lombok Barat 

Landasan hukum melaksanakan 
kegiatan dan penyelesaian 

masalah 

10. Materi Peraturan Bupati Lombok 
Barat 

Landasan hukum melaksanakan 
kegiatan dan penyelesaian 

masalah 

11. Materi Keputusan Bupati Lombok 

Barat 
Pedoman teknis pelaksanaan 

kegiatan 

 
8. Perangkat/ Alat Kerja: 

No Perangkat Kerja Digunakan Untuk Tugas 

1. Alat Tulis Kantor Tidak pakai 

habis 

Bahan pendukung untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas 

2. Perangkat Keras/Perangkat 
Lunak 

Bahan pendukung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

3. Peraturan perundang-undangan Acuan dan dasar pelaksanaan program 

kegiatan 

4. Keputusan Menteri Acuan dan dasar pelaksanaan program 

kegiatan 

5. Peraturan Daerah Kab.Lombok 
Barat  

Acuan dan dasar pelaksanaan program 
kegiatan 

6. Keputusan Bupati Lombok Barat Acuan dan dasar pelaksanaan program 

kegiatan 

 
9. Hasil Kerja: 

No Hasil Kerja 
Satuan 

Hasil 

1 Terlaksananya penghimpunan dan mepelajari perundangan 
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar 

dalam pelaksanaan kegiatan 

Dok 

2 Terlaksananya evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan 

berdasarkan DPA tahun lalu 

Keg 

3 Terlaksananya pembuatan konsep rencana kerja Seksi 

Pemerintahan 

Dok 



 

 

 

 

4 Terlaksananya evaluasi Laporan penyelenggaraan 

pemerintahan desa (LPPD) 

Laporan 

5 Terlaksananya evaluasi LKPJ Kepala Desa Keg 

6 Terlaksananya fasilitasi persiapan pelaksanaan pemilihan 

kepala desa 

Keg 

7 Terlaksananya pembuatan laporan hasil monitoring dan 
evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa  

Laporan 

8 Terlaksananya pembuatan konsep laporan penyelenggaraan 

pemilihan kepala Desa untuk dilaporkan kepada Bupati 

Laporan 

9 Terlaksananya pembuatan laporan pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan adm. Pemerintahan 

desa/kelurahan 

Laporan 

10 Terlaksananya pembuatan laporan hasil bimbingan, 

suvervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi 
desa dan/atau kelurahan 

Laporan 

11 Terlaksananya pembuatan konsep surat dinas  Surat 

12 Terlaksananya pembuatan konsep Nota dinas  Naskah 

13 Terlaksananya pembuatan konsep Telaahan Staf  Keg 

14 Terlaksananya pembuatan konsep laporan kependudukan  Lporan 

15 Terlaksananya evaluasi pemberian pelayanan adm. 

Kependudukan di Kecamatan 

Keg 

16 Terlaksananya pemberian paraf berkas adm. Kependudukan  Berkas 

17 Terlaksananya pembuatan laporan perjalanan dinas  Laporan 

18 Terlaksananya penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan 

produktivitas kerja dan  ketepatan waktu penyelesaian 
tugas sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan 

karier  

Keg 

19 Terlaksananya penilaian disiplin kerja bawahan  Keg 

20 Terlaksananya catatan  hasil rapat teknis maupun 

koordinasi dengan komponen dinas lainnya 

Keg 

21 Terlaksananya catatan hasil undangan rutin yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun instansi 

lain 

Keg 

22 Terlaksananya fasilitasi permintaan Data bidang 
pemerintahan dari SKPD 

Data 

23 Terlaksananya catatan identifikasi permasalahan yang 

timbul dalam pelaksanaan tugas  

Keg 

24 Terlaksananya pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan 
Seksi Pemerintahan  

Laporan 

10. Tanggung Jawab 

1 Kebenaran catatan dan keakuratan data perundangan yang terkait dengan 
tugas pokok dan fungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan 

2 Kebenaran catatan dan keakuratan data evaluasi kegiatan yang telah 

dilaksanakan berdasarkan DPA tahun lalu 

3 Kebenaran catatan dan keakuratan data konsep rencana kerja Seksi 
Pemerintahan 

4 Kebenaran catatan dan keakuratan data evaluasi laporan penyelenggaraan 
pemerintahan desa (LPPD) 

5 Kebenaran evaluasi catatan dan keakuratan data LKPJ Kepala Desa 

6 Kebenaran catatan dan keakuratan data laporan pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan adm. Pemerintahan desa/kelurahan 



 

 

 

 

7 Kebenaran catatan dan keakuratan data laporan hasil bimbingan, suvervisi, 

fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan 

8 Kebenaran catatan dan keakuratan data konsep surat dinas  

9 Kebenaran catatan dan keakuratan data konsep Nota dinas  
10 Kebenaran catatan dan keakuratan data konsep Telaahan Staf  

11 Kebenaran catatan dan keakuratan data hasil ketikan naskah dinas  
12 Kebenaran catatan dan keakuratan data konsep laporan kependudukan  

13 Kebenaran catatan dan keakuratan data evaluasi pemberian pelayanan adm. 

Kependudukan di Kecamatan 
14 Kebenaran catatan dan keakuratan data berkas adm. Kependudukan yang 

sudah diparaf 
15 Kebenaran catatan dan keakuratan data laporan perjalanan dinas  

16 Kebenaran catatan dan keakuratan data penilaian hasil kerja bawahan 
berdasarkan produktivitas kerja dan  ketepatan waktu penyelesaian tugas 

sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan karier  

17 Kebenaran catatan dan keakuratan data disiplin kerja bawahan  

18 Kebenaran catatan dan keakuratan data hasil rapat teknis maupun koordinasi 
dengan komponen dinas lainnya 

19 Kebenaran  catatan dan keakuratan data hasil undangan rutin yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun instansi lain 
20 Kebenaran catatan dan keakuratan data fasilitasi permintaan Data bidang 

pemerintahan dari SKPD 
21 Kebenaran catatan dan keakuratan data identifikasi permasalahan yang 

timbul dalam pelaksanaan tugas  
22 Kebenaran catatan dan keakuratan data Laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pemerintahan  
 

11. Wewenang:  

a. Memberi tugas 

b. Meminta hasil kerja bawahan  

c. Menyetujui/menolak laporan bawahan  

d. Menilai bawahan  

e. Memberi teguran kepada bawahan 

f. Meminta petunjuk atasan 

g. Memberi/tidak memberi data kepada pihak lain 

h. Menandatangani dokumen sesuai kewenangan 
 

12. Korelasi Jabatan: 

No Jabatan 
Unit Kerja/  

Instansi 
Dalam Hal 

1. Camat   Kantor Camat 
Batulayar 

Menerima tugas, petunjuk 
kerja dan melaporkan hasil 

kerja 

2. Para Kasi  Lingkup  
Kantor Batulayar 

Kecamatan 
Batulayar 

Konsultasi dan Koordinasi 

3. Fungsional Umum 

Lingkup Seksi 
Pemerintahan   

Seksi Pemerintahan 

Kecamatan 
Batulayar 

memberi tugas, memberi 

petunjuk kerja dan menerima 
hasil kerja 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

13. Kondisi Lingkungan Kerja: 

No Aspek Faktor 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

Tempat kerja 

Suhu 
Udara 

Keadaan Ruangan 
Letak 

Penerangan 

Suara 
Keadaan tempat kerja 

Getaran 

Normal 

Dingin 
Sejuk 

Normal 
Rata 

Terang 

Tidak bising 
Normal 

Tidak ada 

 
 

14.  Resiko Bahaya: 

No Fisik / Mental Penyebab 

1. Tidak Ada - 

15. Syarat Jabatan: 

a. Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b) 

b. Pendidikan     :  S-1  

c. Kursus/Diklat    

1) Penjenjangan : - 

2) Teknis   :  

d. Pengalaman kerja   :  

1) Baru menjadi pejabat Struktural Eselon IV a Lingkup  

2) Dinas/Badan/Kantor/Bagian pada Pemerintah Kab. Lombok Barat 

e. Pengetahuan kerja :  

1) Pengelolaann SDM Aparatur; 

2) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; 

3) Ketentuan tentang Pemerintahan Umum; 
4) Ketentuan Pola koordinasi 

f. Keterampilan kerja : Keterampilan dalam mengelola kegiatan pemerintahan  

g. Bakat Kerja : 

1) G : Intelegensia 

2) V : Bakat Verbal 

3) Q : Ketelitian 

h. Temperamen Kerja   : 

1) D (DCP) : kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab 

untuk kegiatan memimpin (DIRECTION), mengendalikan (CONTROL), atau 

merencanakan (PLANING) 

2) M (MVC) : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

kesimpulan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan 

berdasarkan kriteria yang dapat diukur atau yang dapat diuji 

(MEASURABLE AND VARIABLE CRITERIA) 

3) I (INFLU) : kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mempengaruhi (INFLUENCING) orang lain dalam pendapat, sikap atau 

pertimbangan mengenai gagasan 

i. Minat Kerja :  



 

 

 

 

1) Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda 

dan obyek-obyek 

2) 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang 

3) Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data 

j. Upaya Fisik :  

1) Duduk 

2) Berbicara 

3) Melihat 

4) Bergerak 

k. Kondisi Fisik :  

1) Jenis Kelamin  :  Laki-Laki atau Perempuan 

2) Umur    :  - 

3) Tinggi badan  :  - 

4) Berat badan  :  - 

5) Postur badan :  - 

6) Penampilan  :  - 

l. Fungsi Pekerja : 

1) D1 : Mengkoordinasikan  

2) O0 : Menasehati  

3) O8 : Menerima instruksi  

16.  Prestasi Kerja Yang Diharapkan 

No Hasil Kerja 
Jumlah 
Satuan 

Waktu 
Penyelesaian 

1 Terlaksananya penghimpunan dan mempelajari 

perundangan yang terkait dengan tugas pokok 
dan fungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan 

kegiatan 

12 Dok 720 Menit 

2 Terlaksananya evaluasi kegiatan yang telah 

dilaksanakan berdasarkan DPA tahun lalu sesuai 
petunjuk dan aturan yang berlaku 

1Keg 90 Menit 

3 Terlaksananya pembuatan konsep rencana kerja 

Seksi Pemerintahan 

1Dok 180 Menit 

4 Terlaksananya evaluasi laporan penyelenggaraan 
pemerintahan desa (LPPD) 

9 Lap 540 Meitn 

5 Terlaksananya evaluasi LKPJ Kepala Desa 9 Keg 540 Menit 

6 Terlaksananya pembuatan laporan pembinaan 
dan pengawasan penyelenggaraan adm. 

Pemerintahan desa/kelurahan 

12 Lap 1440 Menit 

7 Terlaksananya pembuatan laporan hasil 
bimbingan, suvervisi, fasilitasi dan konsultasi 

pelaksanaan administrasi desa dan/atau 
kelurahan 

12 Lap 1440 Menit 

8 Terlaksananya pembuatan konsep surat dinas 

sesuai petunjuk ddan atruran yang berlaku 

48 Dok 1440 Menit 

9 Terlaksananya pembuatan konsep Nota dinas 

ssuai petunjuk dan aturan yang berlaku 

48 Dok 1440 Menit 

10 Terlaksananya pembuatan konsep telaahan Staf  1Dok 30 Menit 

11 Terlaksananya catatan koreksi hasil ketikan 
naskah dinas  

48 Keg 1440 Menit 

12 Terlaksananya pembuatan konsep laporan sesuai 12 Lap 720 Menit 



 

 

 

 

petunjuk dan aturan yang berlaku 
kependudukan  

13 Terlaksananya catatan evaluasi pemberian 
pelayanan adm. Kependudukan di Kecamatan 

12 Keg 720 Menit 

14 Terlaksananya pemberian tanda paraf berkas 

adm. Kependudukan  

4900 Ber 24500 Menit 

15 Terlaksananya pembuatan laporan perjalanan 
dinas sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku 

1 Lap 60 Menit 

16 Terlaksananya penilaian hasil kerja bawahan 

berdasarkan produktivitas kerja dan  ketepatan 

waktu penyelesaian tugas sebagai bahan 
pertimbangan untuk peningkatan karier  

1 Keg 60 Menit 

17 Terlaksananya penilaian disiplin kerja bawahan  12 Keg 120 Menit 

18 Terlaksananya catatan hasil rapat teknis 

maupun koordinasi dengan komponen dinas 
lainnya 

24 Keg 120 Menit 

19 Terlaksanany catatan hasil undangan rutin yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

maupun instansi lain 

48 Keg 480 Menit 

20 Terlaksananya catatan fasilitasi permintaan Data 
bidang pemerintahan dari SKPD 

12 Dok 720 Menit 

21 Terlaksananya catatan identifikasi permasalahan 
yang timbul dalam pelaksanaan tugas  

48 Keg 480 Menit 

22 Terlaksananya catatan pembuatan surat  nota 

persetujuan  

9 Surat 135 Menit 

23 Terlaksananya catatan laporan hasil monitoring 

Pansel Perangkat Desa 

9 Lap 1350 Menit 

24 Terlaksananya pembuatan laporan pelaksanaan 

kegiatan Seksi Pemerintahan sesuai petunjuk 

dan aturan yang berlaku 

12 Lap 1440 Menit 

25 Terlaksananya pelaksanaan tugas kedinasan lain 
yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis 

maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku agar kediatan kedinasan dapat berjalan 

lancar 

36 Keg 5400 Menit 

17. Butir informasi lain :- 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
INFORMASI JABATAN 

 
1. Nama Jabatan : Pengadministrasi Pemerintahan 

2. Kode Jabatan  : 44.01.01.03.01 

3. Unit Kerja : Kantor Camat Batulayar Kabupaten Lombok Barat 

 Eselon I  : - 

 Eselon II  : - 
      Eselon III : Camat 

 Eselon IV : Kepala Seksi Pemerintahan 

4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi : 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5.  Ikhtisar Jabatan : 

Menelaah dan menganalisa Administrasi Kependudukan Desa Administrasi Tata 

Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Pemberhentian dan Pelantikan Kepala 

Desa/Perangkat Desa dan Mempersiapkan Administrasi persiapan Penjaringan, 
Agraria, Tata Batas Desa, Penyaringan Pembentukan Musyawarah Mufakat Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) serta Pendampingan Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) sesuai dengan prosedur yang berlaku agar 

semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasilguna di Seksi 
Pemerintahan Kecamatan Batulayar 

 

6. Uraian Tugas 
1. Mengumpulkan bahan-bahan terkait dengan Pengadministrasi 

Pemerintahan Desa sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk 

keperluan penyelesaian pekerjaan di Seksi Pemerintahan. 

a. Menyiapkan buku peraturan dan refrensi bidang terkait 
b.  Membaca dan memahami buku Peraturan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas 

c. Menyimpan dokumen ke dalam lemari/rak arsip 

 

CAMAT 

KEPALA SEKSI 

PEMERINTAHAN 
 

 

PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN 



 

 

 

 

2. Mengetik konsep program dan rencana kerja Seksi Pemerintahan 

a. Menerima perintah dari atasan 

b. Menerima dan membaca konsep 

c. Mengetik surat sesuai konsep 

d. Menyerahkan hasil ketikan keatasan untuk dikoreksi dan memberikan 
tanda paraf 

e. Penanda tanganan dan pemberian nomor surat 

f. Menyimpan dokumen kedalam lemari/rak arsip 
3. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan yang terjadi 

dilapangan mengenai Kegiatan pansel Perangkat Desa  agar 
mendapatkan informasi untuk disampaikan kepada Pimpinan. 

a. Menerima Instruksi pimpinan secara tertulis maupun lisan 

b. Melaksanakan Tugas 

c. Membuat catatan terkait permasalahan yang terjadi 

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke atasan 

4. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan lomba Desa tingkat Kecamatan. 

a. Menerima tugas dari atasan 

b. Memahami tugas 

c. Menyiapkan bahan materi 

d. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kegiatan tugas 

e. Memeriksa kelengkapan bahan dan data 

f. Melaporkan hasil kegiatan ke atasan 

g.Mengarsipkan data ke dalam lemari/rak arsip 
5. Mengumpulkan dan Menyiapkan bahan evaluasi Laporan 

penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) 

a. Mengumpulkan bahan dan  data  

b. Menyiapkan bahan dan data evaluasi  

c. Memeriksa kelengkapan bahan dan data 

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke atasan 

6. Mengetik Konsep surat dinas, Nota dinas dan Telaahan Staf 

a. Melaksanakan perintah atasan 

b. Menerima dan membaca konsep surat     

c. Mengetik surat sesuai konsep 
d.Menyerahkan hasil ketikan ke atasan untuk di koreksi dan memberikan 

tanda paraf 

e. Penananda tanganan dan pemberian nomor surat 

f.  Menyimpan arsip surat kedalam lemari/rak arsip 

7. Merekap data laporan Kependudukan  

a. Mengumpulkan data laporan penduduk      

b. Memeriksa dan meneliti kebenaran data laporan 

c. Merekap data laporan penduduk 

d. Menyerahkan hasil rekapan data dan surat pengantar yang telah di buat ke 

atasan untuk di koreksi dan memberikan tanda paraf  

e. Penanda tanganan dan pemberian nomor surat 

f.  Menyimpan data kependudukan di file arsip komputer    

g. Mengirim laporan ke Dinas Dukcapil Kabupaten 

8. Memfasilitasi permintaan Data bidang pemerintahan dari SKPD 

a. Menyiapkan baha dan data sesuai kebutuhan     

b. Memberikan data sewaktu-waktu diperlukan/dibutuhkan atasan  



 

 

 

 

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke atasan 
9. Memberikan pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi 

pemerintahan Desa  yang telah di instruksikan pimpinan yang sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

a. Menerima tugas dari atasan baik secara tertulis maupun secara lisan  

b. Menyiapkan bahan materi pembinaan  
c. Memeriksa kelengkapan bahan dan data 

d. Membuat jadwal kegiatan 

f.    Melaksanakan tugas 

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke atasan 
10. Melaksanakan penanganan/monitoring urusan administrasi dan  

persiapan Pendaftaran dan pelaksaan PANSEL Perangkat Desa. 

a. Menerima tugas dari atasan 

b. Menyiapkan bahan materi 

c. Membuat jadwal kegiatan 

c. Melaksanakan tugas 

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke atasan 
11. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan Desa yang telah ditugaskan oleh atasan. 

a. Mengumpulkan bahan materi 
b. Memeriksa kelengkapan bahan dan data 

c. Mengolah data sebagai bahan evaluasi 
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke atasan 

f.  Menyimpan arsip kedalam lemari/rak arsip 

12. Membuat laporan kegiatan pada Seksi Pemerintahan 

a. Mengumpulkan arsip-arsip surat masuk/dokumen yang berkaitan dengan 
kegiatan tugas  

b. Memeriksa kelengkapan bahan dan data yang telah terkumpul 

c. Menyusun konsep laporan 
d. Menyerahkan laporan ke atasan untuk di baca sebagai bahan penelaahan 

hasil kerja bawahan 

e. Menyimpan arsip ke lemari/rak arsip 
13. Melaksakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik 

tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 
kediatan kedinasan dapat berjalan lancar 

a. Menerima tugas dinas 

b. Mempelajari tugas dinas 

c. Melaksanakan tugas dinas 

d.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas kepada atasan sesuai prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas. 

4) Bahan Kerja : 

No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas 

1. ATK pakai habis; 
 

Bahan penunjang kegiatan 

2. Disposisi atasan Dasar untuk melaksanakan kegiatan 

3. Surat/Naskah Dinas  Dasar untuk melaksanakan kegiatan 

4. Konsep surat Bahan Kerja 



 

 

 

 

5. Materi juklak dan juknis 
penyelenggaraan 

pengadministrasian 

Pemerintahan 

Dokumen  untuk melaksanakan 
kegiatan 

 

5) Perangkat/ Alat Kerja: 

No Perangkat Kerja Digunakan Untuk Tugas 

1. ATK tidak pakai habis; 

 
Bahan pendukung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

2. Computer/Printer Bahan pendukung untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas 

3. Kursi/Meja Bahan pendukung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

4. Juklak dan juknis 

penyelenggaraan 
pengadministrasian 

Pemerintahan 

Bahan pendukung untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas 

 

6) Hasil Kerja: 

No Hasil Kerja 
Satuan 
Hasil 

1 Terlaksananya pengumpulan bahan-bahan terkait dengan 

Pengadministrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan prosedur 

yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan di 
Seksi Pemerintahan. 

Dok 

2 Terlaksananya pengetikan konsep program dan rencana kerja 

Seksi Pemerintahan 
Dok 

3 Terlaksananya penelitian berdasarkan permasalahan yang 
terjadi dilapangan mengenai Kegiatan pansel Perangkat Desa  

agar mendapatkan informasi untuk disampaikan kepada 
Pimpinan. 

Keg 

4 Terlaksananya penyiapan bahan pembinaan kegiatan lomba 
Desa tingkat Kecamatan. 

Keg 

 5 Terlaksananya pengumpulan dan Menyiapkan bahan evaluasi 

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) 
Keg 

6 Terlaksananya pengetikan konsep surat dinas, Nota dinas dan 
Telaahan Staf 

Surat 

7 Terlaksananya rerekapan data laporan Kependudukan Data 
8 Memfasilitasi permintaan Data bidang pemerintahan dari 

SKPD 
Data 

9 Terlaksananya kegiatan  pembinaan dan Penyelenggaraan 
Administrasi pemerintahan Desa  yang telah di instruksikan 

pimpinan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. 

Keg 

 
 

Terlaksananya penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang telah 

ditugaskan oleh atasan. 

Keg 

10 Terlaksananya penanganan/monitoring urusan administrasi 
dan  persiapan Pendaftaran dan pelaksaan PANSEL Perangkat 

Desa 

Keg 



 

 

 

 

11 Terlaksananyya pembuatan laporan kegiatan pada Seksi 
Pemerintahan 

Lap 

12 Terlaksanaya pelaksanaan tugas kedinasan lain yang 
diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kediatan 
kedinasan dapat berjalan lancar 

 

 

7)  Tanggung Jawab: 

1 Kebenaran dan keakuratan data pengumpulan bahan-bahan terkait dengan 

Pengadministrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan prosedur yang berlaku 
untuk keperluan penyelesaian pekerjaan di Seksi Pemerintahan. 

2 Kebenaran dan keakuratan data pengetikan konsep program dan rencana 
kerja Seksi Pemerintahan 

3 Kebenaran dan keakuratan data mengadakan penelitian berdasarkan 
permasalahan yang terjadi dilapangan mengenai Kegiatan pansel Perangkat 

Desa  agar mendapatkan informasi untuk disampaikan kepada Pimpinan. 
4 Kebenaran dan keakuratan data penyiapan bahan pembinaan kegiatan 

lomba Desa tingkat Kecamatan. 
 5 Kebenaran dan keakuratan data pengumpulan dan menyiapkan bahan 

evaluasi Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) 
6 
 
7 
8 

 
9 

 

 
10 

 
 

11 
 

12 

 
 

 

Kebenaran dan keakuratan data pengetikan konsep surat dinas, Nota dinas 
dan Telaahan Staf 
Merekap data laporan Kependudukan 

Kebenaran dan keakuratan data Memfasilitasi permintaan Data bidang 
pemerintahan dari SKPD 

Memberikan pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan 
Desa  yang telah di instruksikan pimpinan yang sesuai dengan peraturan 

dan perundang-undangan yang berlaku. 
Kebenaran dan keakuratan data penyiapan bahan pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang telah 
ditugaskan oleh atasan. 

Melaksanakan penanganan/monitoring urusan administrasi dan  persiapan 

Pendaftaran dan pelaksaan PANSEL Perangkat Desa 
Kebenaran dan keakuratan data penyiapan bahan pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang telah 
ditugaskan oleh atasan. 

 

8) Wewenang:  

9) a. Memotivasi dan kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditangani 

sehari-hari 

b. Memberikan informasi pelaksanaan tugas kepada atasan 

c. Meminta petunjuk atasan 

d. Memberi/tidak memberi data kepada pihak lain 

e. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan di seksi pemerintahan 

10) Korelasi Jabatan: 

No Jabatan 
Unit Kerja/  

Instansi 
Dalam Hal 

1. Kepala Seksi 

Pemerintahan 
Kantor Camat 

Batulayar 
Menerima tugas, petunjuk 

kerja dan melaporkan hasil 
kerja 

2. Fungsional Umum Seksi Pemerintahan Konsultasi dan Koordinasi 



 

 

 

 

Lingkup Seksi 
Pemerintahan 

Kantor Camat 
Batulayar 

 
 

11) Kondisi Lingkungan Kerja: 

No Aspek Faktor 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Tempat kerja 
Suhu 
Udara 
Keadaan Ruangan 
Letak 
Penerangan 
Suara 
Keadaan tempat kerja 
Getaran 

Normal 
Dingin 
Sejuk 
Normal 
Rata 
Terang 
Tidak Bising 
Normal 
Tidak Ada 

 

12)  Resiko Bahaya: 

No Fisik / Mental Penyebab 
1. Tidak Ada - 

 

13) Syarat Jabatan: 

a. Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda (II/a) 

b. Pendidikan           : SLTA  

c.Kursus/Diklat    

1) Penjenjangan : - 

2) Teknis   :  

d.  Pengalaman kerja   :  

Sebagai PNS dan ditugaskan di bidang pemerintahan sekurang-kurangnya 

selama  2 tahun 

e. Pengetahuan kerja :  

1) Sistem Informasi Manajemen  Pemerintahan 

2) Ketentuan Pengelolaan Data 

3) Ketentuan Pengelolaan Kearsipan 

f. Keterampilan kerja : Keterampilan dalam mengelola data dan administrasi 

pemerintahan 

g. Bakat Kerja : 

1) G : Intelegensia 

2) V : Bakat Verbal 

3) Q : Ketelitian 

h. Temperamen Kerja   : 

1) R (REPCON) : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang 
berulang-ulang (REPETITIVE), atau terus menerus  (CONTINUOSLY) 

melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan 
atau kecepatan yang tertentu; 

2) V (VARCH) : kemampuan menyesuaikan diri dengan ketentuan untuk 

melaksanakan berbagai tugas (VARIATY),  sering berganti (CHANGING) dari 



 

 

 

 

tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang berbeda sifatnya tanpa 

kehilangan efisiensi atau ketenangan diri. 

 
 

i. Minat Kerja :  

1) Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda 

dan obyek-obyek; 
2) 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang; 

3) Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data 

j. Upaya Fisik :  

1) Duduk 

2) Berbicara 

3) Melihat 

k. Kondisi Fisik :  

1) Jenis Kelamin  :  Laki-laki atau Perempuan 

2) Umur   :  - 

3) Tinggi badan :  - 

4) Berat badan :  - 

5) Postur badan :  - 

6) Penampilan :  - 

l. Fungsi Pekerja : 

1) D3 : Menyusun  

2) O7 : Melayani  

3) O8 : Menerima instruksi 

4) B7 : Memegang  

14)   Prestasi Kerja Yang Diharapkan 

No Hasil Kerja 
Jumlah Satuan 

(1 Tahun) 

Waktu 

Penyelesaian 

(Menit) 

1 Terlaksananya pengumpulan bahan-
bahan terkait dengan Pengadministrasi 

Pemerintahan Desa sesuai dengan 
prosedur yang berlaku untuk keperluan 

penyelesaian pekerjaan di Seksi 

Pemerintahan. 

1Dok 300 Menit 

2 Terlaksananya pengetikan konsep 
program dan rencana kerja Seksi 

Pemerintahan sesuai konsep dari atasn 

1 Keg 90 Menit 

3 Terlaksananya kegiatan penelitian 
berdasarkan permasalahan yang terjadi 

dilapangan mengenai Kegiatan pansel 
Perangkat Desa  agar mendapatkan 

informasi untuk disampaikan kepada 

Pimpinan. 

3 Keg 90 Menit 

4 Terlaksananya penyiapan bahan 
pembinaan kegiatan lomba Desa tingkat 

Kecamatan sesuai kebutuhan 

1 Keg 60 Menit 

 5 Terlaksananya pengumpulan dan 
penyiapan bahan evaluasi laporan 

penyelenggaraan pemerintahan desa 

12 Lap 1440 Menit 



 

 

 

 

(LPPD) 

6 

 
Terlaksananya pengetikan konsep surat 
dinas, Nota dinas dan Telaahan Staf 

45 Surat 675 Menit 

7 Terlaksananya rekapan data laporan 

Kependudukan sesuai petunjuk dan 

aturan yang berlaku 

12 lap 1440 menit 

8 Terlaksananya kegiatan pembinaan dan 
Penyelenggaraan Administrasi 

pemerintahan Desa  yang telah di 
instruksikan pimpinan yang sesuai 

dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku. 

12 Keg 1440 Menit 

9 Memfasilitasi permintaan Data bidang 

pemerintahan dari SKPD 
6 Data 60 Menit 

10 Terlaksananya penyiapan bahan 

pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa yang telah 
ditugaskan oleh atasan. 

 

12 keg 720 Menit 

11 Terlaksananya penanganan/monitoring 
urusan administrasi dan  persiapan 

Pendaftaran dan pelaksaan PANSEL 
Perangkat Desa  

9 Keg 1620 Menit 

12 Terlaksananyya pembuatan laporan 
kegiatan pada Seksi Pemerintahan sesuai 

petunjuk dan ketentuan yang berlaku 

12 Lap 1440 menit 

13 Terlaksanaya pelaksanaan tugas 
kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik tertulis maupun lisan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

agar kediatan kedinasan dapat berjalan 

lancar 

24 Keg 3600 Menit 

 

18. Butir Informasi Lain : -  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
INFORMASI JABATAN 

 

1. Nama Jabatan : Pengadministrasi Persuratan ( Seksi Pem) 

2. Kode Jabatan  : 44.01.01.03.02 

3. Unit Kerja : Kantor Camat Batulayar  Kabupaten Lombok Barat 

Eselon I  : - 
 Eselon II  : - 

      Eselon III : Camat  
 Eselon IV : Kepala Seksi Pemerintahan 

4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi : 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
5.  Ikhtisar Jabatan : 

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan 

petunjuk teknis pengadministrasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
6. Uraian Tugas 

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman 

dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, disposisi atasan yang 
berkaitan dengan bidang tugas sebagai pedoman kerja dan kelancaran 

pelaksanaan tugas 

b.   Membaca dan memahami buku pedoman pelaksanaan tugas 

c. Mempelajari dan mempedomi peraturan yang berlaku 

d. Menyimpan dokumen kedalam lemari/rak arsip 

2. Mengelola surat masuk pada seksi pemerintahan 

a. Menerima dan mempelajari surat masuk 

b. Menyortir surat masuk menurut jenis dan sifatnya 

c. Mencatat dan mengagendakan surat masuk 

 

CAMAT 

KASI 
PEMERINTHAN 

 

 

PENGADMINISTRASI 

PERSURATAN (SEKSI PEM) 



 

 

 

 

d. Menyampaikan surat pada pimpinan sebagai bahan administrasi dan 

laporan untuk disposisi pimpinan 

e. Menyiapkan maf forder, otner, boks arsip dan rak arsip. 

f.  Mengarsipkan surat masuk  ke dalam lemari/ rak arsip   

3. Mengelola surat keluar  pada seksi pemerintahan. 

a. Mengelola surat keluar 

b. Mengelompokkan surat keluar/disposisi pimpinan 

c.Mencatat dan mengagendakan surat keluar 

d. Menyiapkan maf forder, otner, boks arsip dan rak arsip. 

e. Mengarsipkan surat keluar kedalam lemari/rak arsip 
4. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya agar 

memudahkan pendistribusian. 

A .Mengumpulkan arsip/dokumen/surat yang berhubungan dengan 
pelaksanaan tugas 

b. Menyiapkan maf forder, otner, boks arsip dan rak arsip. 

5. Menyelesaikan administrasi surat keluar  

a. Menyortir surat menurut jenis dan sifatnya  

b. Memberikan nonor surat keluar 

c. Memasukkan surat kedalam amplop 

d. Menulis alamat surat 

e. Mendistribusikan surat 

6. Menyimpan dokumentasi perangkat Desa sesuai dengan perosedur agar 

tertib administrasi. 
a. Mengumpulkan arsip-arsip /dokumen/surat yang berhubungan dengan 

pelaksanaan tugas. 

b. Menyiapkan maf forder, otner, boks arsip dan rak arsip. 

c. Menyimpan dokumen kedalam lemari/rak aesip 

7. Membantu menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang telah ditugaskan 
oleh atasan. 

a. Mengumpulkan bahan materi 

b. Memeriksa kelengkapan bahan dan data 

c. Mengolah data sebagai bahan evaluasi 

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke atasan 
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Seksi Pemerintahan ke atasan 

sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

a. Mengumpulkan bahan dan data 

b. Memeriksa kelengkapan bahan dan data 

c. Membuat laporan 

d. Mengarsipkan laporan kedalam lemari/rak arsip 

9. Membantu menyiapkan bahan pembinaan administrasi Pemerintahan 
Desa 

a.  Mengumpulkan bahan materi  

b. Memeriksa kelengkapan bahan dan data 

c.Melaporakan hasil pelaksanaan tugas ke atasan 

d.Menyimpan arsip data kedalam lemari/rak arsip 

10. Melaksakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik 
tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 

kediatan kedinasan dapat berjalan lancar 



 

 

 

 

a. Menerima tugas dinas 

b. Memahami tugas dinas 

c. Melaksanakan tugas dinas 
d.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas kepada atasan sesuai prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas. 
 

7. Bahan Kerja : 

No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas 
1. ATK pakai habis; 

 
Bahan penunjang kegiatan 

2. Disposisi atasan Dasar untuk melaksanakan kegiatan 

3. Surat/Naskah Dinas  Dasar untuk melaksanakan kegiatan 

4. Konsep surat Bahan Kerja 

5. Materi juklak dan juknis 

penyelenggaraan 
pengadministrasian Persuratan 

Dokumen  untuk melaksanakan 

kegiatan 

 
8. Perangkat/ Alat Kerja: 

No Perangkat Kerja Digunakan Untuk Tugas 

1. ATK tidak pakai habis; 

 
Bahan pendukung untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas 

2. Perangkat Keras/perangkat 
lunak 

Bahan pendukung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

3. Juklak dan juknis 

penyelenggaraan 
pengadministrasian persuratan 

Bahan pendukung untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas 

4. Kursi/Meja Bahan pendukung untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas 

 

9. Hasil Kerja: 

No Hasil Kerja 
Satuan 

Hasil 
1. Terlaksananya penghimpunan dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis, disposisi atasan yang berkaitan dengan 

bidang tugas sebagai pedoman kerja dan kelancaran 
pelaksanaan tugas 

Dokumen 

2. Terlaksananya pengelolaan surat masuk pada seksi 

pemerintahan 
Surat 

3. Terlaksananya pengelolaan surat keluar  pada seksi 
pemerintahan. 

surat 

4. Terlaksananya pengelompokkan surat atau dokumen 

menurut jenis dan sifatnya agar memudahkan 

pendistribusian. 

Surat 



 

 

 

 

5. Terlaksananya penyelesaian administrasi surat keluar  surat 

6. Terlaksananya penyimpanan dokumentasi perangkat Desa 

sesuai dengan perosedur agar tertib administrasi. 
Dok 

7. Membantu menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang telah 

ditugaskan oleh atasan. 

Keg 

8. Terlaksananya pelaporkan hasil pelaksanaan tugas pada 

Seksi Pemerintahan ke atasan sesuai prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas. 

Lap 

9. Terlaksananya pelaksanaan tugas kedinasan lain yang 
diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kediatan 
kedinasan dapat berjalan lancar 

Keg 

 

10.  Tanggung Jawab: 

1. Kebenaran dan keakuratan data penghimpunan dan mempelajari 

peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis, disposisi atasan yang berkaitan dengan bidang tugas 

sebagai pedoman kerja dan kelancaran pelaksanaan tugas 

2. Kebenaran dan keakuratan data pengelolaan surat masuk pada seksi 
pemerintahan 

3. Kebenaran dan keakuratan data pengelolaan surat keluar  pada seksi 
pemerintahan. 

4. Kebenaran dan keakuratan data  pengelompokkan surat atau dokumen 
menurut jenis dan sifatnya agar memudahkan pendistribusian. 

5. Kebenaran dan keakuratan data penyelesaian administrasi surat keluar  
6. Kebenaran dan keakuratan data  penyimpanan dokumentasi perangkat 

Desa sesuai dengan perosedur agar tertib administrasi. 
7. Kebenaran dan keakuratan data membantu menyiapkan bahan pembinaan 

dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang 
telah ditugaskan oleh atasan. 

8. Kebenaran dan keakuratan data pelaporkan hasil pelaksanaan tugas pada 
Seksi Pemerintahan ke atasan sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan 

evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

9. Kebenaran dan keakuratan data pelaksanaan tugas kedinasan lain yang 
diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar kediatan kedinasan dapat berjalan lancar 

11. Wewenang:  

a. Memotivasi dan kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditangani 

sehari-hari 

b. Memberikan informasi pelaksanaan tugas kepada atasan 

c. Meminta petunjuk atasan 

d. Memberi/tidak memberi data kepada pihak lain 

e. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan di seksi pemerintahan 

12. Korelasi Jabatan: 

No Jabatan 
Unit Kerja/  

Instansi 
Dalam Hal 

1. Kasi Pemerintahan Kecamatan 

Batulayar 
Menerima tugas, petunjuk 

kerja dan melaporkan hasil 



 

 

 

 

kerja 
2. Fungsional Umum 

Lingkup Seksi 
Pemerintahan 

Seksi Pemerintahan 

Kecamatan 
Batulayar 

Konsultasi dan Koordinasi 

 

13. Kondisi Lingkungan Kerja: 

No Aspek Faktor 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Tempat kerja 
Suhu 
Udara 
Keadaan Ruangan 
Letak 
Penerangan 
Suara 
Keadaan tempat kerja 
Getaran 

Normal 
Stabil 
Sejuk 
Normal 
Rata 
Terang 
Tidak Bising 
Normal 
Tidak Ada 

 

14.  Resiko Bahaya: 

No Fisik / Mental Penyebab 
1. Tidak Ada - 

 

15. Syarat Jabatan: 

a.Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda (II/a) 

b.Pendidikan          : SLTA 

c. Kursus/Diklat    

1. Penjenjangan : - 

2. Teknis   :  

3. Diklat Pengelolaan Data 

4. Diklat Administrasi pemerintahan 

d. Pengalaman kerja   :  

Sebagai PNS dan ditugaskan di seksi pemerintahan sekurang-kurangnya 

selama  2 tahun 

e. Pengetahuan kerja :  

1. Sistem Informasi Manajemen  Pemerintahan 

2. Ketentuan Pengelolaan Data 

3. Ketentuan Pengadministrasi persuratan 

f. Keterampilan kerja : Keterampilan dalam mengelola  administrasi persuratan  

g. Bakat Kerja : 

1. G : Intelegensia 

2. V : Bakat Verbal 

3. Q : Ketelitian 

h. Temperamen Kerja   : 

1. R (REPCON) : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang 
berulang-ulang (REPETITIVE), atau terus menerus  (CONTINUOSLY) 



 

 

 

 

melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan 

atau kecepatan yang tertentu; 

2. V (VARCH) : kemampuan menyesuaikan diri dengan ketentuan untuk 

melaksanakan berbagai tugas (VARIATY),  sering berganti (CHANGING) dari 

tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang berbeda sifatnya tanpa 

kehilangan efisiensi atau ketenangan diri. 

 

i. Minat Kerja :  

1. Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda 
dan obyek-obyek; 

2. 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang; 

3. Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data 
j. Upaya Fisik :  

1. Duduk 

2. Berbicara 

3. Melihat 

k. Kondisi Fisik :  

7) Jenis Kelamin  : Laki-laki atau Perempuan 

8) Umur   :  - 

9) Tinggi badan :  - 

10) Berat badan :  - 

11) Postur badan :  - 

12) Penampilan :  - 

l. Fungsi Pekerja : 

1. D3 : Menyusun  

2. O7 : Melayani  

3. O8 : Menerima instruksi 

4. B7 : Memegang 

16.   Prestasi Kerja Yang Diharapkan 

No Hasil Kerja 
Jumlah 
Satuan 

Waktu 
Penyelesaian 

1. Terlaksanany penghimpunan dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan, 

pedoman dan petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis, disposisi atasan yang 

berkaitan dengan bidang tugas sebagai 
pedoman kerja dan kelancaran pelaksanaan 

tugas 

1 Dok 300 Menit 

2. Terlaksananya pengelolaan surat masuk pada 
seksi pemerintahan 

90 Surat 450 Menit 

3. Terlaksananya pengelolaan surat keluar  pada 

seksi pemerintahan. 
25 Surat 250 Menit 

4. Terlaksananya pengelompokkan surat atau 

dokumen menurut jenis dan sifatnya agar 
memudahkan pendistribusian. 

115 Surat 575 Menit 

5. Terlaksananya penyelesaian administrasi 

surat keluar  
25 surat 750 Menit 

6. Terlaksananya penyimpanan dokumentasi 
perangkat Desa sesuai dengan perosedur agar 

tertib administrasi. 
136 Dok 1360 Menit 



 

 

 

 

7. Membantu menyiapkan bahan pembinaan 
dan pengawasan penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan Desa yang telah 

ditugaskan oleh atasan. 

12 Keg 720 Menit 

8. Terlaksananya pembuatan laporan hasil 
pelaksanaan tugas pada Seksi Pemerintahan 

ke atasan sesuai prosedur yang berlaku 
sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

12 Lap 1080 Menit 

9. Membantu menyiapkan bahan pembinaan 

administrasi Pemerintahan Desa 
12 Keg 720 Menit 

10. Terlaksananya pelaksaan tugas kedinasan 
lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik 

tertulis maupun lisan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku agar kediatan 

kedinasan dapat berjalan lancar 

24 Keg 3600 Menit 

 

17. Butir Informasi Lain : -  

 

 

 


