
SEKRETARIS DINAS 

Ikhtisar Jabatan : 

Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan menyelenggarakan 

tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi aset perlengkapan, keuangan, 

kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumahtangga, organisasi, tatalaksana dan analis 

jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. 

1. Uraian Tugas: 

a. Pengoordinasian kegiatan Kementrian Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

di tingkat Provinsi; 

Tahapan :  

1) Melakukan persiapan dalam melakukan koordinasi perencanaan pelaksanaan kegiatan di tingkat 

Provinsi 

2) Melakukan koordinasi bersama Kepala Dinas pada tingkat Pusat dan Provinsi 

 

b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 

Tahapan : 

1) Melakukan konsultasi kepada Kepala Dinas dalam penyusunan rencana dan program Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga 

2) Melakukan koordinasi kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan dalam penyusunan rencana 

dan program Dinas Kepemudaan dan Olahraga  

3) Menelaah Rencana Kerja, Program Kerja dan kegiatan bidang kesekretariatan 

4) Menyusun konsep program kerja bersama tim perumus  

5) Mempresentasikan hasil penyusunan konsep program kerja kepada Kepala Badan/ Pimpinan 

Tinggi Pratama  

6) Membubuhkan paraf pada konsep perumusan program kerja  

7) Memfinalisasi konsep program kerja kepada Kepala Dinas/Pimpinan Tinggi Pratama  

 

c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM, 

aparatur, keuangan, kerumahtanggan, arsip, dan dokumentasi Dinas kepemudaan dan Olahraga; 

Tahapan : 

1) Melakukan pembinaan kepada bawahan 

2) Memberikan perintah kepada bawahan untuk melakukan layanan adminstrasi yang berhubungan 

dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

3) Menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus dilaksanakan masing-masing 

Kepala Sub Bagian/Pengawas  

4) Memaparkan rencana kegiatan Sekretariat  

5) Menghimpun saran dan masukan dari masing-masing Kepala Sub Bagian/Pengawas  

6) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada masing-masing Kepala Sub Bagian/Pengawas  

7) Menentukan target waktu penyelesaian  

8) Melakukan kegiatan bidang perencanaan, umum dan administrasi kepegawaian, administrasi 

keuangan  

 

d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerjasama dan hubungan masyarakat:  

Tahapan : 

1) Melakukan pembinaan kepada bawahan terhadap penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, 

kerjasama dan hubungan masyarakat 

2) Mempelajari peraturan yang berkaitan dengan bidang perencanaan, umum dan administrasi 

kepegawaian, administrasi keuangan  

3) Menerima data atau dokumen perencanaan, umum dan administrasi kepegawaian, administrasi 

keuangan  

4) Mengkonsultasikan permasalahan perencanaan, umum dan administrasi kepegawaian, 

administrasi keuangan kepada Kepala Badan/Pimpinan Tinggi Pratama  

 



e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;  

Tahapan : 

1) Menyiapkan bahan yang diperlukan dalam kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan 

dan bantuan hukum 

2) Mengidentifikasi kesulitan yang dialami dalam pelaksanaan tugas bidang perencanaan, 

keuangan, umum dan aparatur  

3) Mengatasi permasalahan pelaksanaan kegiatan dengan mengkonsultasikan permasalahan yang 

dihadapi kepada Kepala Dinas/Pimpinan Tinggi Pratama untuk menentukan solusi terbaik  

4) Memberi arahan pelaksanaan tugas terkait permasalahan yang dihadapi  

 

f. Penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Negara; dan 

Tahapan : 

1) Memberikan perintah untuk pengelolaan barang milik/ kekayaan negara  

2) Menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus dilaksanakan para Kepala Sub 

Bagian/Pengawas dan Staf/Pelaksana/Fungsional Umum  

3) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada penyimpan dan pengurus barang 

4) Menentukan target waktu penyelesaian 

 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Tahapan : 

1) Memberikan laporan terhadap pimpinan  

2) Menganalisis permasalahan bidang kesekretariatan yang diterima dari Kepala Badan/Pimpinan 

Tinggi Pratama  

3) Membahas permasalahan dengan Kepala Sub Bagian/Pengawas  

4) Menyusun Pertimbangan Staf 

5) Menyampaikan saran kepada Kepala Dinas/Pimpinan Tinggi Pratama melalui Pertimbangan  

6) Menerima disposisi perintah pelaksanaan tugas dari Kepala Dinas/Pimpinan Tinggi Pratama  

7) Mempelajari tugas yang diberikan  

8) Menjalankan tugas yang diberikan 

9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas 

 

2. Tanggung Jawab: 

a. Tercapainya target kinerja program dan kegiatan  

b. Pemberian laporan yang sesuai dan tepat kepada pimpinan 

c. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program dan terselenggaranya kegiatan 

kesekretariatan   

d. Bertanggung jawab terhadap pengawasan internal kesekretariatan  

e. Bertanggung jawab terhadap kebenaran, ketepatan dan kecepatan pelaksanaan tugas  

f. Bertanggung jawab terhadap pembinaan seluruh pegawai dan penerapan disiplin kerja 

kesekretariatan  

g. Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi bidang perencanaan, 

keuangan, umum dan aparatur 

3. Wewenang: 

a. Membagi tugas kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan rencana dan program kegiatan  

b. Menentukan prioritas pekerjaan  

c. Menerima dan meneliti laporan capaian target kinerja program dan kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh pejabat dibawahnya 

d. Menilai kinerja pejabat di bawahnya 

e. Menandatangani surat/ dokumen dinas sesuai dengan aturan yang berlaku 

f. Melakukan koordinasi dengan pihak lain sesuai program dan kegiatan 

g. Memberikan laporan kepada pimpinan tentang hambatan dan capaian kinerja program dan kegiatan 


