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TENTANG

URAIAN TUGAS DAN F'UITG$I BADAN KEPreAUIAIAN DAERATI DAN
PEITDIDIKAIT PTLATIHAN I{ABUPATEN PAI(PAK BIIARAT
DEITGAN RAHMAT TUIIAII YAITG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2011 terrtang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dipandang
perlu diatur Uraian Ttrgas dan Fungsi Badan Kepegawaian
Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Pakpak Bharat
dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 7974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun L974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Irrdonesia Nomor 3O41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
t974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3S9O);

2. Undang-Undang

Nomor

Tahun 2003

tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak
Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2721;
9

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 44371sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor L2 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aaafi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindah an dan Pemberhentian
Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a263\;

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun zA11 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ke{a
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
{Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun ?OLL
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 99).

MEMUTUSKAN:
Menetapkaa

:

PERATURAN BITPATI TEIITAIIG URAIAII TITGAS DAlt

TUNGSI BADAH KEPEGAtrIAIAIY DATRAII

DA.H

PENDIDIKAN PELITTIIIAN KABUPATEN PANPAK BHARAT.

BAB I
KETENTUAIT TIMIIM

Pasal

I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabrrpaten Pakpak Bharat,
selanjutnya disebut Sekda;
4. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan adalah Badan
Kepegawaian Daerah Pendidikan Pelatihan Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat.
BAB II
BN)AN I{EPBEAIIIAIAIT DAERAII DAN PEITDIDITGIT PEI.ATTIIAIY

Bagian Kesatu

I.uagri
Pasal 2

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan dalam melaksanakan
tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kepegawaian daerah
dan diklat;
b. Pengkoordinasian pengelolaan kepegawaiaa daerah dan diklat;
c. Pembinaan dan pelaksanaa.n tugas di bidang kepegawaian dan diklat;
d. Pelaksarraerrr tugas lain yang diberikan oleh Bupa-ti sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Kedua
Uraian Tugas

'i:lffi'rff:"
Pasat 3

(1) Uraian tugas Kepala Badan adalah :
a. Membuat kebijakan dalam pen5rusunan program kerja dan rencana
allggaran badan;

b. Memimpin, mengendalikan, menga\f,rasi dan mengkoordinasikan semua
kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan;

c. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati
untuk dijadikan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan dan
membuat keputusan yang menyangkut dengan kepegawaian daerah;
d. Melaksanakan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana
dan prasarana di lingkungan badan;
e. Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;
f. Melaksanakan kontrol terhadap aktilitas Sekretaris Badan dan para
Kepala Bidang di lingkungan badan;
g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertrrlis;
h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
i. Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;
j. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Paragraf Kedua

Sekretariat
Pasat 4

(1) Uraian tugas Sekretaris adalah :
a. Mengkoordinasikan dan men5rusun program kerja dan anggaran badan;
b. Melaksanakan urLrsan rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan,
kepegawaian dan kerrangan badan;
c. Mengawasi pelaks€ulaan tugas subbagian;
d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keuangan badan;
e. Melaksanakan administrasi dan ketatausahaan badan;
f. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian
termasuk tenaga harian di lingkungan badan;
g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat badan;
h. Memberi petuqiuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbaagan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala badan;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umurn adalah :
a. Men5rusun program kerja dan renc€rna anggaran sub bagian;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum;
c. Menyeleoggarakan urusar!, srrrat-menSrurat, kearsipan, kepustakaan,
dokumentasi, informasi, peralatan dan rumah tangga badan;

d. Penyusrtnan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan
pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pnrbinaan pegawai
serta tata usaha kepegawaian lingkup badan;

e. Melaksanakan urusa-n rumah tangga badan meliputi kebersihan,
keamanan, ketertiban dan keindahan lingkuagan lingkup badan;
f. Menyiapkan dan melaksartakan pengadaan alat tulis kantor;
g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertutris;
h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertirnbaagan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
sekretaris;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah :
a. Merqrusun program kerja dan rencana anggaran sub bagran;
b. Melaksanakan penatanrsahaan keuangan ba.dan;

c. Menyiapkan bahan dan men5rusun rencana anggaran badan;
d. Menyiapkan bahan dan melaksalakan urusan keuangan badan;
e. Melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan badan;
f. Melaksanakan pendataan dan penatausahaan tenaga harian lepas di

lingkungan badan;
g. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian;
h. Melaksanakan pengendalian daftar hadir di lingkungan badan;
i. Memproses/pengajuan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan badan;
j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupull tertulis;
k. Melakukan penilaian dan evaluasi atas ke-rja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
1. Mernbuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
sekretaris;
m. Melaksanakan tugas-tugas laia yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah :
a. Men5rusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub
bagran program;

c. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan-bahan penlru$unan
prCIgram kerja dan kegiatan badan;

'^r

dan laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup badan;
e. Menyiapkan bahan-bahan dalam pemberian usul, pertimbangan, saran
pendapat kepada Kepala Badan tentang kebijakan serta langkahlangkah yang perlu dilakukan;
f. Melaksanakan koordinasi pengelolaan data elektronik di bidang
d. Menyiapkan bahan, men5rusun rencana strategis

kepegawaian;

g. Mengurnpulkan bahan-bahan dari masing*masing bidang

di

lingkup

badan dalam rangka pen)rusunan laporan Kepala Badan;
h. Mengolah dan menyiapkan konsep laporan Kepala Badan;
i. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun terfulis;
j. Melakukan penilaian dan'evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
k. Membuat dan menyarnpaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
sekretaris;
1. Melaksanakan tugas-fugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

hragraf Ketiga

Kepala Bidaag psrgladaan dar Mutaei
Pasal 5

{1} Uraian tugas Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi adalah :
a. Menlrusun program dan rencana kegiatan dan anggaran bidang;
b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sub bidang pada
bidang pengadaan dan mutasi;
c. Mengkoordinasikaa penylaparl bahan-bahan penyusunfiI pedoman
petunjuk teknis perencanaan pengadaan dan mutasi;
d. Mel,aksanakan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan dan mutasi
pegawai;

e. Mengkoordinasikan penyiapan dan penJrusunan bahan Baperjakat

berkaitan dengan pengisian jabatan dan mutasi jabatan;
f. Mengkoordinasikan pengusnlan penerbitan kartrr pegawai dan karlu
istri/suami bagi PNS;
g. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelak$anaan kegiataa perencanaa.n,
peagadaan dan mutasi pegawai;
h. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penJrusunan pedoman dan
petunjuk teknis penyelenggaraan pengadaan dan mutasi pegawai;
i. Men5rusun bahan pertimbangan kenaikan pangkat PNS;
j. Men3rusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan perencanaarr,
pengadaan dan mutasi pegawai;
k. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
1. Melalmkan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalarn menetapkan penilaian DP-3 Pegawai;
m. Membuat dan menyafilpaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Badan;
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Uraian

tugas Kepala Sub Bidang Pengadaan dan

Kepegawaian adalah

Pengangkatan

:

a. Menyusun program, rerrcana kegiatan dan anggaran sub bidang;
b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub
bidang;
c. Menyiapkan bahan-bahal pen5rusunan pedoman dan petunjuk teknis
perencanaan kebutuhan dan pengangkatan pegawai;
d. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan
kebutuhan dan pengangkatan pegawai;
e. Mengumpulkan dan mengolah data pegawai untuk perencanaan
kebutuhan pengada.an pegawai;
f. Menghimpun dan menyiapkan usulan formasi pengadaan CPNS;
g. Menyu$un perencanaan pengadaan CPNS;
h. Merencanakan dan melaksanakan penerimaan CPNS;
i. Menyiapkan usulan Nomor Induk Pegawai (NIP);
j. Menyiapkan administrasi proses pengangkatan CPNS menjadi PNS;
k. Menyiapkan bahan-bahan pengusulan penerbitan kartu pegawai dan
kartu istri/suami bagi PNS ;
1. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
m. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam rnenetapkan penilaian DP-3 pegawai;
n. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang;
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Mutasi adalah :
a. Men5rusun prograrn, rencana kegiatal dan anggaran sub bidang;
b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub
bidang;

c. Menyiapkan bahan-bahan pen5rusullan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan mutasi pegawai;

d. Menyiapkan dan men5rusun bahan-bahan Baperjakat berkaitan dengan

pengisian jabatan dan mutasi jabatan;
e. Menyiapkan bahan proses pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam
jabatan struktural dan fungsional;
f. Melaksanakan penatausahaan dan kearsipan keputusan pengangkatan

jabatan;
Menghimpuil, mengolah kebutuhan PNS dari masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk batran mutasi;
h. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan per{rusunaa pedoman
petunjuk teknis penyelenggaraar mutasi pegawai;
i. Melaksanakan kebljakan teknis penyelenggaraan kepangkatan;
j. Men5rusun bahan pertimbangan kenaikan pangkat PNS:
k . Menyiapkan bahan untuk mutasi dan perpindahan PNS antar Satuan
Kerja Perangkat Daerah dari dan keluar daerah;
l. Melaksanakan penyelesaian adminstrasi perpindahan pegawai;
m. Mernberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
n. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil peiaksanaan fugas kepada
Kepala Bidang;
p. Melaksanakar:. tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
o
b'

Paragraf Keeapat
Bidang Pengembangan, Pembinaaa dan Kesejahteraan Pegawai

ksal

6

(1) Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Kesejahteraan
Pegawai adalah :
a. Men5rusun program kerja dan rencana anggaran bidang;
b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Kepa1a Sub
Bidang pada Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Kesejahteraan
Pegawai;

c. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penJrusunan pedoman
petunjuk teknis kegiatan pengembangan, pembinaan dan kesejahteraan
pegawai;

d. Men5rusun pedoman dalam rangka pembinaan

dan

peraturan disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan

penegakan
perundang-

undangan yang berlaku;
e. Mengkoordinasikan pen5riapan bahan-bahan penjatuhan hukuman

disiplin PNS ;

f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka

pembinaan dan penegakan disiplin PNS;
g. Mengkoordinasikan pengumpulan dan penyajian bahanldata penilaian
pegawai sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

h. Mengkoordinasikan pen5rusuna/I bahanldata untuk penerbitan dan
penyempurnaan standar pembinaan pengembangan disiplin pegawai;
i. Melaksanakan usaha-usaha dalam rangka pembinaan disiplin pegawai
dan mengusulkan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan standar yang

j.

ditetapkan;
Melaksanakan monitoring atas proses penjatuhan hukuman disiplin

PNS;

k. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekapitulasi absensi

seluruh SKPD
serta menindaklanjuti penjatuhan hukuman untuk tingkat yang lebih

tinggi berdasarkan usulan SKPD;
l. Memproses pemberhentian PNS daerah tidak atas permintaan sendiri;
m. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data PNS yang akan
memasuki Batas Usia Pensiun;
proses
n. Mengkoordinasikan penyiapan administrasi dalam
pemberhentiaa pegawai ;
o. Mengkoordinasikan penyiapan bahan administrasi dan peilJru$unarl
surat keputusan pensiun PNS sesuai kewenangan daerah;
p. Memf,asilitasi penyiapan bahan-bahan pengajuan usul kepada
Pemeri*tah atasan untuk pro$es penerbitan surat keputusan pensiun
PNS;

q. Memfasilitasi pengambilan sumpah janji PNS;

r.

Mengusulkan dan mengolah biagkisan ucapan terima kasih Bupati bagi
PNS yang memasuki batas usia pensiun;
s. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ujian dinas PNS dan
penyesuaian ljazah;
t. Melaksakan analisa dan evaluasi kegiatan pada bidangnya;
u. Menyusun rencana tindak lanjut pernbinaan kegiatan pada bidangnya;
v. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
w. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
x. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Badan;
y. Melaksanakan tugas-tugae lain yang diberikar oleh pimpinan.
{2}

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan

kgawai adalah :
a. Men5rusun prografir, rencana kegiatan dan a:rggaran sub bidang;
b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada *ub
bidangnya;
c. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan dan kesejahteraan
pegawai;
d. Menyusun pedoman dalam rangka pengembangan dan kesejahteraan
pegawai;
e" Melaksanakan kebi.iakan teknis penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;

f. Mengkaji, menelaah dan menyarnpaikan usul menyangkut

pengembangan dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;
g. Melaksanakan penyelesaian administrasi kesejahteraan pegarvai berupa
kenaikan gqii berkata, penghargaan sat5ra lencana;
h. Melaksanakan penyelesa.ian administrasi penyesuaian iaza}. dan
pencantuman gelar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
i. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
j. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian Dp-3 pegawai;
k. Membuat dan menyampa.ikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang;
l" Melaksanakan tugas*tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
t3) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian adalah

:

a. Meayusun program, reRcana
dan anggaran sub bidang;
b. Mengkoordinasikan dan mengarrasi pelaksanaan tugas staf pada sub
bidangnya;
c. Menyiapkan bahan-bahan penyusrlnan pedoma.n dan petunjuk tek*is
kegiatan pembinaan dan pemberhentian;

d. Menyusun pedoman dalam rangka pembinaan

dan

peraturan disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan

penegakan
perundang*

undangan yang berlaku;
e. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin
pegawai;
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam
rangka pembinaan dan penegakan disiplin PNS;
g. Mengumpulkan dan menyajikan bahan/data penilaian pegawai sesuai
stand.ar dan ketentuan yang ditetapkan;
h. Menyiapkan bahan /data" untuk penerbitan dan penyempufiraan standar
pemhinaan dan pengembangan disiplin pegawai;
i. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan disiplin pegawai dan
mengusulkan tindak lanjut dalam rangka penegakan disiplin pegawai,
sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
j. Menghimpun dan mengolah bahan dari pelaksarlaan monitoring atas
proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai;

k. Menghimpun dan mengolah rekapitulasi absensi/daftar hadir dari

seluruh SKPD;
Menyiapkan bahan sebagai tindak lanjut penjatuhan hukuman untuk
tingkat yang lebih tinggi berdasarkan usulan SKPD;
m. Menyiapkan dan mengolah bahan untuk proses pemberhentian PNS
tidak atas permintaan sendiri;
n. Melaksanakan pengambilan sumpah janji PNS;
o. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupurr terfulis;
p. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
q. Membuat dan menytunpaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang;
r. Melaksalakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

l.

Paragraf Kelipa
Btdang Pendidi&aa dan Pelatihan
Pasal 7

(1) Uraian tugas Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah :
a. Men5rusur1 program kerja dan rencana anggarar bidang;
b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas kepala sub
bidang pendidikan dan pelatihan dan sub bidang pengolahan data;
c. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penJrusunan pedoman
petunjuk teknis kegiatan sub bidang pendidikan dan pelatihan dan sub
bidang pengolahan data;

d. Men3rusun pedoman

dan petunjuk teknis dalam rangka kegiatan sub

bidang pendidikan daa pelatihan dan sub bidang pengolahan data;
Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan pendidikan dan pelatihan;
f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka
pendidikan, pelatihan dan pengolahan data;
(} Mengkoordinasikan pen]rusunan
bahanldata untuk penyempur:laan
b'
standar pendidikan, pelatihan dan pengolahan data;
h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan berupa pra,jabatan bagi cpNS
dan diklat penjenjangan serta pengolahan data kepegawaian;
i. Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
e.

j. Mengkoordinasikan pengumpulan
kepegawaian;

k. Mengkoordinasikan

l.

dan penyajian bahan /data
penyiapan bahan dan data pNS yang akan

mengikuti pendidikan dan pelatihan;
Melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan pada bidangaya;

petunjuk kepada bawahan baik lisal maupun tertulis;
n. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian Dp-3 pegawai;
o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
m. Memberi

Kepala Badan;
p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

tzl Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai

berikut:
a. Menyusun program rencana kegiatan dan anggaran sub bidang;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendidikan dan

pelatihan;
c. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian perr5rusunal
analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian program pendidikan dan
pelatihan;
e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana
kerja sub bidang;
f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian Dp-3 pegawai;
h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3) Uraian tugas Kepa1a sub Bidang Pengolahan Data sebagai berikut :
a. Men5rusun program, rencana kegiatan dan anggaran sub bidang;
b. Menyiapkan bahan-bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
pengolahan data kepegawaian;
c. Melaksanakan kebijakan teknis pengolahan data kepegawaian;
d. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub
bidang;
e. Melaksanakan pen5rusunan anggaran pegawai dari setiap Satuan Kerja

f.

Perangkat Daerah;

Melaksanakan evaluasi dan pen5rusunan laporan pelaksanaan rencana
kerja sub bidang;
g. Memberi petunjuk kepada bawahal baik lisan maupull tertulis;
h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
i. Membuat dan menyarnpaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB III
KBTENTUAIT PERALIIIAN
PasaI 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peratqran Bupati Noraor 4
Tahun 2OOg tentang Rincian Ttrgas Pokok d4n Fungsi Mgsing-Masing Jabatan
Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupateq Fakpak Bharat pada Bab vl pasal 26
sampai dengan Pasa] 29 dicabut dqn drqyafehfl+ tidak berlaku lagi.

BAB ff
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
padatanggal 2Q toto,bri*. 2O11
BT'PATI PAKPAK BHARAT,

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 2/,.1 Nohwr

20tL

DAERAH
,AKPAK BHARAT,

SINAMO
.A DAERAH I{ABUPATEN PAI(PAK
BHARAT TAHUN 2A1-1-

rs8

