
 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

INFORMASI JABATAN 
 

1. Nama Jabatan : Sekretaris Camat Batulayar 

2. Kode Jabatan : 44.01.01 

3. Unit Kerja : Kantor Camat Batulayar Kabupaten Lombok Barat 

 Eselon I  : - 
 Eselon II :  

 Eselon III : Sekretaris 

 Eselon IV :  

4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi : 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

5. Ikhtisar Jabatan : 

Menyusun bahan rumusan, rencana/ program kerja, membina, mengarahkan, 
memfasilitasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, memonitoring dan 

mengevaluasi, melaksanakan dan melaporkan kebijakan teknis pelaksanaan 
urusan pemerintahan dikesekretariatan pada Subag. Umum dan Kepegawaian, 

Program dan Keuangan 
 

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. Mempelajari dan mempedomi peraturan perundang-undangan yang belaku   

     c. Menyimpan dokumen ke dalam lemari/rak arsip 
2. Menyusun bahan rencana Program dan kegiatan  di Kesekretariatan pada 

Subag. Umum dan Kepegawaian, Subag. Program dan  Keuangan 

a. Menyiapkan bahan dan data terkait kegiatan tugas  
          b. Menyusun draf RKA 

 
CAMAT 

 

SEKCAM 



 

 

 c.  Menyusun DPA 

          d. Melakukan konsultasi 
3. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan 
         a. Menyiapkan bahan dan data terkait kegiatan tugas  

         b. Memfasilitasi kegiatan 
         c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan dinas terkait 

Melaporkan hasil pelasanaan tugas ke atasan 
4. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan validasi pengumpulan data umum 

maupun teknis dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan srategis 

dan laporan-laporan (RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, LAKIP, LKPJ, LPPD 
Laporan Tahunan Dll) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 

sebagai bahan pertanggung jawaban 
a. Mengkoordinasikan dan membagi tugas pengumpulan bahan 

b. Mengkoordinasikan penyusunan konsep pelaporan 
          c. Mengkonsultasikan konsep kepada pimpinan 

          d. Memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan perencanaan  

          e. Memfasilitasi dokumen pelaporan 
5. Menyusun bahan perumusan Rencana /Program kerja dan Anggaran 

Keuangan Kecamatan 
     a.   Mengumpulkan bahan dan data pendukung 

b. Membahas rencana dan program kerja serta anggaran Kecamatan dengan   
    bawahan  

c. Menyusun konsep rencana dan program kerja 
      d. Mengkonsultasikan konsep yang telah di buat ke atasan untuk 

mendapatkan arahan dan persetujuan 

6. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 
Sekretariat melalui kasubbag masing-masing sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang di berikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar 
a. Mengumpulkan bahan mareti 

b. b. Melaksanakan rapat persiapan 
c.  Melaksanakan kegiatan 

7. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, asset dan pengelolaan ke 
arsipan  

a. Menyiapkan bahan dan data terkait kegiatan tugas 

b. Pengadaan barang dan jasa keperluan kantor sesuai yang ada di DPA 
c. MMenyusun laporan pertanggung jawaban barang milik daerah dan barang 

milik kantorengawasi dan penanggung jawab 
8. Menyusun bahan dan menyelenggarakan Pengendalian di Kesekretariatan 

pada Subag. Umum dan Kepegawaian, Subag. Program dan Keuangan 
a. Menyiapkan bahan dan data terkait kegiatan tugas 

b. Menyiapkan sarana dan prasarana 

c. Memberikan fasilitasi 
9. Menyusun bahan koordinasi dan konsultasi di Kesekretariatan pada Subag. 

Umum dan Kepegawaian, Subag. Program dan  Keuangan dan unit 
kerja/instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan tugas 

a. Menyiapkan bahan dan data terkait kegiatan tugas 
b. Melakukan koordinasi dan konsultasi 

c. Membahas hasil kegiatan 
d. Menyusun konsep kegiatan 



 

 

10.  Menyusun bahan telaahan  dan menyelenggarakan Evaluasi kerja bawahan 

di Kesekretariatan pada Subag. Umum dan Kepegawaian, Subag. Program 
dan Keuangan 

a. Memberikan arahan 
b. Memeriksa hasil kerja 

c. Memberikan saran dan perbaikan 
11. Menilai hasil kerja bawahan dengan mencatat semua pekerjaan sebagai 

bahan penyusunan SKP 
a. Mengidentifikasi hasil kerja 

b. Mengoreksi hasil kerja 

c. Memberikan penilaian 
12. Perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan 

administrasi serta memberikan pelayanan teknis admininstrasi kepada 
seluruh satuan organisasi pemerintah Kecamatan 

a. Menyiapkan bahan dan data terkait kegiatan tugas 
b. Memfasilitasi kegiata 

c. Melaksanakan kegiatan 

d. Membuat laporan hasil kegiatan 
13.  Melakukan perjalanan dinas untuk konsultasi dengan instansi/SKPD lain 

bidang penyelenggaraan pelayanan di tingkat kecamatan sesuai dengan 
SPT (Surat Perintah Tugas)  

a. Menerima perintah dari atasan 
b. Melaksanakan perintah 

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan 
14. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, Melaporkan 

pelaksanaan tugas  di Kesekretariatan pada Subag. Umum dan 

Kepegawaian, Subag. Program dan Keuangan 
a. Menyiapkan bahan materi 

b. Melaksanakan kegiatan 
c. Memberikan laporan hasil kerja secara tertulis 

15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Camat 
sesuai tupoksi 

a.  Menerima Disposisi 
b. Memahami Materi tugas yang diberikan 

c. Melaksanakan kegiatan 

d. Melaporkan hasil 
e.  

7. Bahan Kerja : 

No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas 

1. ATK pakai habis Bahan penunjang kegiatan 

2. Surat/Naskah Dinas Dasar untuk melaksanakan kegiatan 

3. Telaahan staf Bahan pertimbangan atasan 

4. Data tentang penyusunan 

program dan kegiatan 

Kecamatan 

Dokumen  untuk melaksanakan 

kegiatan 

5. Data tentang penyelenggaraan Dokumen  untuk melaksanakan 



 

 

kegiatan pemerintahan umum di 

wilayah kecamatan 

kegiatan 

6. Data tentang pembinaan 

penyelenggaraan terhadap 

kegiatan di bidang ketentraman 

dan ketertiban umum 

Dokumen  untuk melaksanakan 

kegiatan 

7. Data tentang penyelenggaraan  

kegiatan pemberdayaan 

masyarakat 

Dokumen  untuk melaksanakan 

kegiatan 

8. Data tentang pembinaan 

penyelenggaraan bidang 

kesejahteraan sosial 

Dokumen  untuk melaksanakan 

kegiatan 

9. Data tentang pembinaan 

penyelenggaraan bidang 

pelayanan umum 

Dokumen  untuk melaksanakan 

kegiatan 

10. Data tentang pelaksanaan 

penatausahaan Kecamatan 
Dokumen  untuk melaksanakan 

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. Sarana transportasi Bahan pendukung untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas 

4. Peraturan perundang-undangan Acuan dan dasar pelaksanaan program 
kegiatan 

5. Keputusan Menteri Acuan dan dasar pelaksanaan program 

kegiatan 

6. Peraturan Daerah Kab.Lombok 
Barat  

Acuan dan dasar pelaksanaan program 
kegiatan 

 

9.  Hasil Kerja: 

No Hasil Kerja Satuan Hasil 

1. Terlaksananya pengumpulan dan 

mempelajari peraturan perundangan yang 

terkait dengan tugas pokok dan fungsi 
sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan 

Dokumen 



 

 

tugas 
2. Terlaksananya penyusun bahan rencana 

Program dan kegiatan  di Kesekretariatan 

pada Subag. Umum dan Kepegawaian, 
Subag. Program dan  Keuangan 

Kegiatan 

3. Terlaksananya melakukan koordinasi 

penyusunan program, anggaran dan 
perundang-undangan 

Kegiatan 

4. Terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan 

validasi pengumpulan data umum maupun 

teknis dalam rangka penyusunan dokumen 
perencanaan srategis dan laporan-laporan 

(RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, LAKIP, LKPJ, 
LPPD Laporan Tahunan Dll) sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku 
sebagai bahan pertanggung jawaban 

Kegiatan 

5. Terlaksananya penyusunan bahan 

perumusan Rencana /Program kerja dan 

Anggaran Keuangan Kecamatan 

Dokumen 

6. Terlaksananya pengelolaan urusan rumah 
tangga, asset dan pengelolaan ke arsipan  

Kegiatan 

7. Terlaksananya penyusun bahan dan 

menyelenggarakan Pengendalian di 
Kesekretariatan pada Subag. Umum dan 

Kepegawaian, Subag. Program dan 

Keuangan 

Kegiatan 

8. Trlaksananya penyusun bahan koordinasi 
dan konsultasi di Kesekretariatan pada 

Subag. Umum dan Kepegawaian, Subag. 
Program dan  Keuangan dan unit 

kerja/instansi lain yang berkaitan dengan 
kegiatan tugas 

Kegiatan 

9. Teerlaksananya penyusun bahan telaahan  

dan menyelenggarakan Evaluasi kerja 

bawahan di Kesekretariatan pada Subag. 
Umum dan Kepegawaian, Subag. Program 

dan Keuangan 

Kegiatan 

10. Terlaksananya penilaian hasil kerja 
bawahan dengan mencatat semua pekerjaan 

sebagai bahan penyusunan SKP 

Kegiatan 

11. Terlaksananya perencanaan, pengendalian 
dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan 

administrasi serta memberikan pelayanan 

teknis admininstrasi kepada seluruh satuan 
organisasi pemerintah Kecamatan 

Kegiatan 

12. Terlaksananya perjalanan dinas untuk 

konsultasi dengan instansi/SKPD lain 
bidang penyelenggaraan pelayanan di 

tingkat kecamatan sesuai dengan SPT (Surat 

Kegiatan 



 

 

Perintah Tugas) 

13. Terlaksananya pembinaan, pengawasan, 

pengelolaan, Melaporkan pelaksanaan tugas  
di Kesekretariatan pada Subag. Umum dan 

Kepegawaian, Subag. Program dan 
Keuangan 

Kegiatan 

14. Terlaksananya pelaksanaan tugas 
kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh 

Camat sesuai tupoksi 

Kegiatan 

 
10. Tanggung Jawab: 

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

2. Kebenaran catatan dan keakuratan data  penyusun bahan rencana 
Program dan kegiatan  di Kesekretariatan pada Subag. Umum dan 

Kepegawaian, Subag. Program dan  Keuangan 
3. Kebenaran cacatan dan keakuratan data  melakukan koordinasi 

penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan 
4. Kebenaran catatan dan keakuratan data  koordinasi, fasilitasi dan 

validasi pengumpulan data umum maupun teknis dalam rangka 

penyusunan dokumen perencanaan srategis dan laporan-laporan 

(RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, LAKIP, LKPJ, LPPD Laporan Tahunan 
Dll) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai 

bahan pertanggung jawaban 
5. Kebenaran catatan dan keakuratan data  penyusunan bahan 

perumusan Rencana /Program kerja dan Anggaran Keuangan 
Kecamatan 

6. Kebenaran catatan dan keakuratan dada pengelolaan urusan rumah 
tangga, asset dan pengelolaan ke arsipan  

7. Kebenaran catatan dan keakuratan dada penyusun bahan dan 

menyelenggarakan Pengendalian di Kesekretariatan pada Subag. 
Umum dan Kepegawaian, Subag. Program dan Keuangan 

8. Kebenaran catatan dan keakuratan dada penyusun bahan koordinasi 
dan konsultasi di Kesekretariatan pada Subag. Umum dan 

Kepegawaian, Subag. Program dan  Keuangan dan unit kerja/instansi 
lain yang berkaitan dengan kegiatan tugas 

9. Kebenaran catatan dan keakuratan dada penyusun bahan telaahan  
dan menyelenggarakan Evaluasi kerja bawahan di Kesekretariatan 

pada Subag. Umum dan Kepegawaian, Subag. Program dan Keuangan 
10.  Kebenaran catatan dan keakuratan dada penilaian hasil kerja 

bawahan dengan mencatat semua pekerjaan sebagai bahan 

penyusunan SKP 
11. Kebenaran catatan dan keakuratan dada perencanaan, 

pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi 
serta memberikan pelayanan teknis admininstrasi kepada seluruh 

satuan organisasi pemerintah Kecamatan 
12. Kebenaran catatan dan keakuratan dada perjalanan dinas untuk 



 

 

konsultasi dengan instansi/SKPD lain bidang penyelenggaraan 

pelayanan di tingkat kecamatan sesuai dengan SPT (Surat Perintah 
Tugas) 

13. Kebenaran catatan dan keakuratan dada pembinaan, 
pengawasan, pengelolaan, Melaporkan pelaksanaan tugas  di 

Kesekretariatan pada Subag. Umum dan Kepegawaian, Subag. 
Program dan Keuangan 

14. Kebenaran catatan dan keakuratan dada pelaksanaan tugas 
kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Camat sesuai tupoksi 

 

11. Korelasi Jabatan: 

No Jabatan 
Unit Kerja/  

Instansi 
Dalam Hal 

1. Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Menerima tugas, petunjuk 

kerja dan melaporkan 
hasil kerja 

2. Para Asisten Sekretaris 

Daerah Asisten Setda,  
Sekwan, Kepala Dinas, 

Badan dan Kantor 

Pemerintah 

Kabuapten Lombok 
Barat 

Konsultasi dan Koordinasi 

3. Sekretaris dan Para 

Kepala Seksi Lingkup 
Kecamatan  

Kantor Kecamatan 

Batulayar 
Memberi tugas, memberi 

petunjuk kerja dan 
menerima hasil kerja 

 

12. 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 

 

13.  Resiko Bahaya: 

No Fisik / Mental Penyebab 

1. Tidak Ada - 

  
14. Syarat Jabatan: 

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

b. Pendidikan        : S-1   

c. Kursus/Diklat    



 

 

1) Penjenjangan : Diklatpim Tingkat III (SPAMA) 

2) Teknis   :  

a. Diklat Administrasi dan Manajemen; 

 

d. Pengalaman kerja   :  

1) Pernah menjadi pejabat Struktural Eselon III b Lingkup 

Dinas/Badan/Kantor/Bagian pada Pemerintah Kab. Lombok Barat 
sekurang-kurangnya 2 tahun; 

2) Pernah menjadi pejabat Struktural Eselon III b Lingkup Kecamatan atau 

Dinas/Badan/Kantor lain pada Pemerintah Kab. Lombok Barat 

sekurang-kurangnya 4 tahun atau 2 kali mutasi jabatan eselon III b 
 

e. Pengetahuan kerja :  

1) Pengelolaan SDM Aparatur; 

2) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; 
3) Ketentuan Pengelolaan Keuangan; 

4) Ketentuan Pola koordinasi; 

5) Ketentuan Pengelolaan Proyek; 
6) Ketentuan masalah kepemerintahan umum. 

 

f. Keterampilan kerja : Keterampilan dalam mengelola Pemerintahan, 

Manajemen Keuangan , Administrasi Umum dan Kepegawaian 

 

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 

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 

(Menit) 
1 Terlaksananya pengumpulan dan mempelajari 

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

pelaksanaan kegiatan tugas 

1Dok 300 Menit 

2 Terlaksananya penyusun bahan rencana 
Program dan kegiatan  di Kesekretariatan pada 

Subag. Umum dan Kepegawaian, Subag. 

Program dan  Keuangan sesuai petunjuk dan 
ketentuan perundangan-undangan yang berlaku 

1 Dok 300 Menit 

3 Terlaksananya melakukan koordinasi 

penyusunan program, anggaran dan perundang-
undangan  sesuai petunjuk dan aturan yang 

berlaku  

1 Keg 150 Menit 

4 Terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan validasi 
pengumpulan data umum maupun teknis dalam 

rangka penyusunan dokumen perencanaan 

srategis dan laporan-laporan (RENSTRA, RENJA, 
RKA/DPA, LAKIP, LKPJ, LPPD Laporan Tahunan 

Dll) sesuai petunjuk dan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku 

1 DOK 300 Menit 

5 Terlaksananya penyusunan bahan perumusan 

Rencana /Program kerja dan Anggaran 
Keuangan Kecamatan sesuai petunjuk dan 

aturan yang berlaku 

1 Dok 1500 Menit 

6 Terlaksananya pengelolaan urusan rumah 

tangga, asset dan pengelolaan ke arsipan sesuai 
petunjuk juknis juklak yang berlaku 

12 Keg 1800 Menit 

7 Terlaksananya penyusun bahan dan 

menyelenggarakan Pengendalian di 
Kesekretariatan pada Subag. Umum dan 

1 Keg 300 Menit 



 

 

Kepegawaian, Subag. Program dan Keuangan 

8 Trlaksananya penyusun bahan koordinasi dan 

konsultasi di Kesekretariatan pada Subag. 
Umum dan Kepegawaian, Subag. Program dan  

Keuangan dan unit kerja/instansi lain yang 
berkaitan dengan kegiatan tugas 

12 Keg 1800   Menit 

9 Teerlaksananya penyusun bahan telaahan  dan 
menyelenggarakan Evaluasi kerja bawahan di 

Kesekretariatan pada Subag. Umum dan 
Kepegawaian, Subag. Program dan Keuangan 

1 Keg  300 Menit 

10 Terlaksananya penilaian hasil kerja bawahan 

dengan mencatat semua pekerjaan sebagai 
bahan penyusunan SKP 

1 Keg  60 Menit 

11 Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan 

mengevaluasi pelaksanaan pembinaan 

administrasi serta memberikan pelayanan teknis 
admininstrasi kepada seluruh satuan organisasi 

pemerintah Kecamatan 

12 Keg 1440 Menit 

12 Terlaksananya perjalanan dinas untuk 
konsultasi dengan instansi/SKPD lain bidang 

penyelenggaraan pelayanan di tingkat kecamatan 
sesuai dengan SPT (Surat Perintah Tugas) 

1 Keg 900 Menit 

13 Terlaksananya pembinaan, pengawasan, 
pengelolaan, Melaporkan pelaksanaan tugas  di 

Kesekretariatan pada Subag. Umum dan 
Kepegawaian, Subag. Program dan Keuangan 

12 Keg 1440 Menit 

14 Terlaksananya pelaksanaan tugas kedinasan 

lainnya yang diperintahkan oleh Camat sesuai 
tupoksi 

36 Keg 4320 Menit 

 

17 Butir Informasi Lain : -  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


