
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

Ikhtisar Jabatan : 

Melaksanakan koordinasi teknis administrasi umum, administrasi urusan kepegawaian, mengelola 

barang milik negara (BMN), mengelola kerumahtanggaan dan ketatausahaan, serta hubungan 

masyarakat dan sistem informasi. 

1. Uraian Tugas: 

a. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum; 

Tahapan :  

1) Melakukan persiapan dalam pelaksanaan koordinasi 

2) Melakukan koordinasi teknis administrasi umum 

3) Menelaah Rencana Kerja Tahunan Subbag Umum dan Kepegawaian 

4) Mengkonsultasikan rencana kerja dengan Sekretaris/Jabatan Administrator untuk mendapatkan 

pengarahan  

5) Menyusun konsep rencana kerja bersama tim perumus  

6) Mempresentasikan hasil penyusunan konsep rencana kerja kepada Sekretaris/Jabatan 

Administrator 

7) Membubuhkan paraf pada konsep perumusan rencana kerja 

8) Memfinalisasi konsep perumusan rencana kerja kepada Sekretaris/Jabatan Administrator 

 

b. Melaksanakan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian; 

Tahapan : 

1) Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengusulan pembuatan Kartu 

Istri/Suami, Kartu Pegawai (Karpeg), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP), Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Tabungan dan Asuransi Pensiun 

(Taspen), BPJS Kesehatan, Ujian Dinas, Pendidikan dan Pelatihan, Satya Lencana, Ijin Cuti, 

Laporan Pajak-Pajak pribadi (LP2P), Inventarisasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN), usulan Formasi dan Mutasi pegawai, Pensiun PNS, Analisis 

Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Pelayanan Data dan 

Informasi, serta Administrasi Kepegawaian Internal sesuai dengan peraturan perundang-

undangan untuk tertib administrasi kepegawaian. 

2) Melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyusunan administrasi urusan kepegawaian  

3) Menelaah hasil kerja yang dilakukan para Staf/Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum di 

Subbag Umum dan Kepegawaian 

4) Mengawasi seluruh Staf/Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum dengan berpedoman 

pada standar kualitas dan kuantitas kinerja Pejabat Struktural dan staf/Jabatan 

Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum 

5) Mengidentifikasi kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan 

6) Membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan tertulis 

7) Membuat teguran secara lisan dan tulisan terhadap kesalahan dan penyimpangan dalam 

pelaksanaan tugas  

8) Memberi arahan terkait koreksi hasil kerja seluruh Staf/Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional 

Umum 

9) Memimpin, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang 

umum dan aparatur sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 

tugas berjalan efektif dan efisien 

10) Membuat surat edaran pengumpulan data kepegawaian kepada seluruh bidang  

11) Menerima arsip bidang kepegawaian 

 

c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); 

Tahapan : 

1) Melakukan pemeriksaan dan inventarisasi terhadap Barang Milik Negara 

2) Memeriksa dan membuat laporan terhadap kondisi Barang Milik Negara  

3) Membentuk tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang  



4) Mengumpulkan data jenis dan klasifikasi barang 

5) Mengolah data untuk merumuskan kebutuhan barang 

6) Memferivikasi hasil olahan data untuk memastikan kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian 

dengan realitas pekerjaan 

7) Memperbaiki hasil olahan data berdasarkan masukan dari anggota tim 

8) Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Sekretaris/Jabatan Administrator untuk 

memperoleh masukan tindak lanjut dan persetujuan pengesahannya 

 

d. Melaksanakan dan pengelolaan kerumahtanggan dan ketatausahaan;  

Tahapan :  

1) Melakukan pengelolaan terhadap kerumahtanggaan dan ketatausahaan  

2) Mengumpulkan data penghapusan, pengadaan dan pemeliharaan barang, Alat Tulis Kantor dan 

logistik  

3) Mengolah data penghapusan, pengadaan dan pemeliharaan barang, Alat Tulis Kantor dan 

logistic 

4) Memferivikasi hasil olahan data penghapusan, pengadaan dan pemeliharaan barang, Alat Tulis 

Kantor dan logistik untuk memastikan kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian dengan realitas 

pekerjaan 

5) Menyampaikan hasil olahan data penghapusan, pengadaan dan pemeliharaan barang, Alat Tulis 

Kantor dan logistik untuk memastikan kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian dengan realitas 

pekerjaan kepada Sekretaris/Jabatan Administrator untuk memperoleh masukan tindak lanjut 

dan persetujuan pengesahannya 

6) Melakukan kegiatan keamanan, kebersihan, keindahan, operasional kantor, dokumentasi surat 

menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas 

 

e. Melaksanakan hubungan masyarakat, dan sistem informasi; dan  

Tahapan : 

1) Menyiapkan bahan yang diperlukan dalam kegiatan hubungan masyarakat 

2) Melakukan pengelolaan dalam system informasi 

3) Membentuk tim penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, Survey 

Kepuasan Masyarakat, pengaduan masyarakat dan budaya kerja  

4) Mengumpulkan data Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, Survey 

Kepuasan Masyarakat, pengaduan masyarakat dan budaya kerja 

5) Mengolah data untuk merumuskan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, 

Survey Kepuasan Masyarakat, pengaduan masyarakat dan budaya kerja 

6) Memferivikasi hasil olahan data untuk memastikan kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian 

dengan realitas pekerjaan 

7) Memperbaiki hasil olahan data berdasarkan masukan dari anggota tim 

8) Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Sekretaris/Jabatan Administrator untuk 

memperoleh masukan tindak lanjut dan persetujuan pengesahannya 

 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Tahapan : 

1) Mengumpulkan dan menyusun bahan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh pimpinan 

2) Memberikan laporan terhadap pimpinan  

3) Menerima disposisi perintah pelaksanaan tugas dari Sekretaris/Jabatan Administrator  

4) Mempelajari tugas yang diberikan 

5) Menjalankan tugas yang diberikan 

6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas 

 

2. Tanggung Jawab: 

a. Ketepatan waktu dalam penyelesaian hasil kerja  

b. Terlaksananya kegiatan di bagian umum dan kepegawaian 

c. Pemberian laporan yang sesuai dan tepat kepada pimpinan 



3. Wewenang: 

a. Menyusun agenda dan prosedur pelaksanaan tugas 

b. Melakukan koordinasi tugas kepada bidang lain 

c. Mengumpulkan bahan/data  

d. Memberikan pembagian tugas kepada bawahan 

e. Membimbing dan membina bawahan 

f. Memberikan penilaian terhadap kinerja bawahan 

g. Memberikan laporan kepada pimpinan 

 


