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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Provinsi Riau 

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau 

Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang berarti 

sungai. Riau dirujuk hanya kepada wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawahan 

Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie 

Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang; dan 

Riouw oleh masyarakat setempat dieja menjadi Riau. 

Riau merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah 

berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri 

Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga 

(1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya , seperti Tambusai, Rantau Binuang 

Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis.  

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat  

No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 

1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha keras dalam kurun waktu 

hampir 6 tahun 17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).  

Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 

No.258/M/1958, Mr.S.M. Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau
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pertama pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri 

yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu berdasarkan keputusan Menteri 

Dalam Negeri No. Desember /I/44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru 

secara resmi menjadi ibukota Provinsi Riau menggatikan Tanjung Pinang.  

Berikut, Nama-nama Gubernur Riau dan Periode Jabatannya:  

No Nama Gubernur Periode Jabatan 

1 Mr. S.M. Amin 1958 – 1960 

2 H. Kaharuddin Nasution 1960 – 1966 

3 H. Arifin Ahmad  1966 – 1978 

4 Hr. Subrantas.S  1978 – 1980 

5 H. Prapto Prayitno  (Plt) 1980 

6 H. Imam Munandar  1980 – 1988 

7 H. Baharuddin Yusuf  (Plh) 1988 

8 Atar Sibero  (Plt) 1988 

9 H. Soeripto  1988 – 1998 

10 H. Saleh Djasit  1998 – 2003 

11 H.M. Rusli Zainal Periode  2003 - September 2008  

November 2008 -2013 

12 H. Wan Abubakar MSi  (Plt) September 2008 - Nopember 2008  

13 H. M. Rusli Zainal  2008 – 2013 

14 Prof.Dr.Djohermansyah Djohan,MA  (Plt) 2013 – 2014 

15 Drs. H. Annas Maamun  Februari 2014 – September 2014 

16 Ir. Arsyadjuliandi Rachman. MBA  2014 – Sekarang 
 

4.1.2 Visi dan Misi Provinsi Riau  

a. Visi Pembangunan Provinsi Riau 

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2020 

merupakan cerminan dari komitmen seluruh masyarakat Riau yang telah disepakati 
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dan ditetapkam berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 36 tahun 2001 tentang pola 

dasar pembangunan daerah Provinsi Riau 2001-2005, yakni: 

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan 

Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di 

kawasan Asia Tenggara tahun 2020” 

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah 

visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua oleh kepala daerah yang 

kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi 

Riau tahun 2009-2013, yaitu:  

“Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pengembangan budaya 

Melayu secara profesional melalui kesiapan Infrastruktur dan peningkatan 

dalam masyarakat yang agamis” 

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah 

visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua oleh kepala daerah yang 

kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD). 

Sebagai gambaran nyata dari penjabaran misi pembangunan Riau 2020, perlu 

adanya visi 5 tahun agar pada tiap tahap periode pembangunan jangka menengah 

tersebut dapat dicapai secara optimal. Sehingga dengan adanya pertimbangan 

terhadap tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan 
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tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskanlah visi dan 

misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2019 sebagai berikut. 

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya 

Melayudan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya 

lapangan kerja serta pemantapan aparatur” 

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur 

2. Meningkatkan PelayananPendidikan 

3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan 

4. Menurunkan Kemiskinan 

5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan 

Kehidupan Politik 

6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa 

7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan 

8. Meningkatkan Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup serta 

Pariwisata 

9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan  
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4.1.3 Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim 

Provinsi Riau secara georgrafis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur 

yang sangat strategus baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena 

terletak pada wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan 

ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau terletak 

antara 01
o
05’00’’ Lintang Selatan sampai 02

o
25’00’’ Lintang Utara dan 100

o
00’00’’ 

sampai 105
o
05’00’’ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. 

Sebelah Utara              : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara 

Sebelah Selatan           : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat 

Sebelah Barat              : Provinsi Sumatera Barat 

Sebelah Timur  : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka 

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga 

Selat Malaka dengan luas wilayah ±8.915.016 Ha. Indragiri hilir merupakan 

kabupaten yng memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 

1.379.837 Ha atau sekitar 15,48% dari luas wilayah Provinsi Riau. 
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Di wilayah daratan Provinsi Riau terdapat 15 sungai yang diantaranya 

terdapat 4 sungai yang berperan penting sebagai prasarana perhubungan dengan 

kedalam antara 6 meter sampai 12 meter, yaitu:  

 Sungai Siak (300 Km) dengan kedalamam 8 – 12 m,  

 Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m,  

 Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m  

 dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m. Sungai-sungai 

tersebut membelah dari   pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan dan 

bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina. 

Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara 

maksimum berkisar antara 35,1
0
C dan suhu minimum berkisar antara 21,8

0
C. 



54 
 

 
 

Wilayah Provinsi Riau tergolong dalam klasifikasi tidak mudah hingga sangat mudah 

terbakar dengan Indeks potensi membaranya api berkisar 0 – 330 (rendah – tinggi). 

Oleh karena itu, wilayah provinsi Riau pada tiap tahunnya selalu ditemukan banyak 

titik api yang berdampak pada terjadinya bencana kabut asap di sebagaian/seluruh 

wilayah Provinsi Riau.  Sementara itu, intensitas curah hujan berkisar 1700 mm - 

4000 mm/Tahun. 

4.2 Sejarah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau  sebelumnya bernama 

Badan Administrasi dan Diklat Pegawai Provinsi Riau (BADP). Kemudian dengan 

dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 , maka Badan Administrasi 

dan Diklat Pegawai Provinsi Riau (BADP) tersebut berganti nama menjadi Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau yang mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau merupakan perangkat 

daerah yang diserahkan wewenang tugas dan tanggung jawab pada bidang 

kepegawaian yang merupakan organisasi pendukung dalam peningkatan Sumber 

Daya Aparatur Pemerintah di daerah. 

Kemudian pada tahun 2014 BKD berubah nama menjadi Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang di singkat dengan (BKP2D) Provinsi 

Riau,yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang 
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Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau yang sudah beberapa kali mengalami revisi. 

Selanjutnya mengalami perubahan kembali menjadi Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) Provinsi Riau yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 04 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan 

Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Badan Kepegawaian daerah Provinsi Riau. 

4.3 Visi Misi dan Disiplin Kerja BKD Provinsi Riau 

a. Visi 

Menjadikan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai 

pusat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang Profesional dan 

Sejahtera Menuju Visi Riau 2020.  

b. Misi 

Misi yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi 

Riau, sebagai berikut: 

1. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah 

Daerah Provinsi Riau; 

2. Mengembangkan sistem Manajemen SDM Pegawai Negeri Sipil yang 

sesuai dengan tata kelola Pemerintah yang baik (good governance); 
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3. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Provinsi Riau untuk mewujudkan pelayanan prima;  

c. Disiplin Kerja 

Pelaksanaan hari jam kerja bagi selurush sekretaris/badan/dinas /kantor 

dan satuan unit kerja di lingkungan pemerintah provinsi riau, ditetapkan 5 

hari kerja mulai hari senin sampai dengan jumat, sebagai berikut: 

1. Jadwal masuk 

 Hari Senin s/d Jumat pukul 07.30 WIB 

2. Jadwal keluar 

 Hari Senin s/d Rabu pukul 16.00 WIB 

 Hari Kamis s/d  Jumat pukul 16.30 WIB 

3. Istirahat 

 Hari Senin s/d Jumat pukul 12.00 – 13.30 WIB 

4. Mengenai penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan pemerintahan Provinsi Riau yakni hari senin sampai jumat, 

sebagai berikut: 

a. Hari Senin  : Pakaian Dinas Harian dan atribut lengkap 

b. Hari Selasa : Pakaian Dinas Harian dan atribut lengkap 

c. Hari Rabu  : Pakaian Putih Hitam dan atribut lengkap 

d. Hari Kamis : Pakaian Olahraga 

e. Hari Jumat  : Pakaian  Melayu  
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4.4 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau  

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Riau, dapat dilihat pada Gambar di bawah ini: 

  

4.5 Kepegawaian / Job Description BKD Provinsi Riau 

Kepegawaian / Job Description di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

Provinsi Riau, sebagai berikut: 
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4.5.1 Kepala Badan 

a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah pada bidang Kepegawaian Daerah;  

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 

Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan 

teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis 

penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah, dan 

pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur terkait dengan tugas 

dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah. 

4.5.2 Sekretaris 

a. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi 

pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan 

dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian  Kepegawaian dan 

Umum; 

b. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sekretaris menyelenggarakan 

fungsi, sebagai berikut: 

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada sekretariat; 

2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; 
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3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan  kepada Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah. 

1. Kepala Subbagian Perencanaan Program 

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Perencanaan Program; 

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program; 

c. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program atau 

kegiatan dari masing-masing bidang; 

d. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Pemerintah 

Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit 

kerja; 

e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur; 

f. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat 

koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat 

koordinasi teknis; 

g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
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2. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik 

Daerah mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

c. Melakukan urusan pembendarahan dan akuntansi keuangan dan aset; 

d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai; 

e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan 

keuangan dan aset; 

f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik 

daerah; 

g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada 

penguasaan Badan Kepegawaian Daerah; 

h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau 

pemuktahiran dan hasil pemeriksaan pelaksaan kegiatan; 

i. Melakukan fasilitas rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja; 

j. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Pembendaharaan dan 

Tuntutan Ganti Rugi; 
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k. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran; 

l. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan 

aset; 

m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan pada Subbagian Keuangan, 

Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

n. Melaksanajan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program dan kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Kepegawaian dan Umum; 

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum; 

c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat; 

d. Melaksanakan fasilitas administrasi kepegawaian; 

e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Beban Kerja, Peta Jabatan, 

proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; 

f. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai; 

g. Membuat laporan perkembangan kepegawaian; 

h. Menyelenggarakan urusan kehumasan; 

i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; 
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j. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta 

melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas; 

k. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah 

berkoordinasi dengan Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 

l. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, 

keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor; 

m. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk 

kepentingan umum; 

n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

4.5.3 Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian 

a. Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian, dan Subbidang Pensiun. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 

Bidang menyelenggarakan tugas: 

 Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Adminstrasi Kepegawaian; 
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 Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Administrasi Kepegawaian; 

 Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan 

Kepegaeaian Daerah; 

 Pelaksaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

1. Kepala Subbagian Pengadaan dan Tata Usaha Kepegawaian 

Kepala Subbagian Pengadaan dan Tata Usaha Kepegawaian mempunyai 

tugas: 

a. Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Pengadaan dan Tata Usaha Kepegawaian; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Pengadaan dan Tata Usaha 

Kepegawaian; 

c. Melaksanakan perencaan dan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara; 

d. Melaksanakan dan mengevaluasi pengadaan Aparatur Sipil Negara; 

e. Melaksanakan Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil; 

f. Melaksanakan pengelolaan penerbitan Kartu Pegawai, Peneribitan Kartu 

Pegawai Elektronik dan Penerbitan Kartu suami/istri; 
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g. Melaksanakan proses administrasi cuti pejabat pimpinan tinggi pratama 

dam madya serta cuti besar Pegawai  Negeri Sipil Provinsi Riau dan 

kabupaten/kota se-Provinsi Riau; 

h. Melaksanakan dan memfasilitasi ujian dinas dan kenaikan pangkat 

penyesuaian ijazah pegawai Provinsi Riau dan kabupaten/kota se-Provinsi 

Riau; 

i. Melaksanakan dan memfasilitasi administrasi tata usaha kepegawaian 

Provinsi Riau dan kabupaten/kota se-Provinsi Riau; 

j. Melaksanakan pengelolaan izin keluar negeri Aparatur Sipil Negara 

kedinasan atau non kedinasan; 

k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbagian Pengadan dan Tata Usaha 

Kepegawaian; 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

2. Kepala Subbagian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 

Kepala Subbagian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian mempunyai 

tugas: 

a. Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; 
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b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian; 

c. Melaksanakan pengelolaan data Aparatur Sipil Negara; 

d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan pemeliharaan data 

kepegawaian secara manual dan elektronik serta penyajian data dan 

Informasi dan Komunikasi Badan; 

e. Melaksanakan teknis pembangunan pengembangan dan pemeliharaan 

sistem manajemen, teknologi informasi kepegawaian dan Media internal 

elektronik serta koordinasi kerjasama di bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Badan; 

f. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Tata Naskah Dinas 

Kepegawaian manual dan elektronik; 

g. Melaksanakan pemuktahiran data Aparatur Sipil Negara di kabupaten/kota 

se-Provinsi Riau; 

h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan Subbagian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3. Kepala Subbagian Pensiun 

Kepala Subbagian Pensiun mempunyai tugas: 
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a. Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Kepala 

Subbagian Pensiun; 

b. Membagi tugas, pembimbing,memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Pensiun; 

c. Melaksanakan pengelolaan administrasi pensiun Pegawai Negeri Sipil; 

d. Melakukan inventarisasi data dan memberikan informasi data pensiun 

kepada Pegawai Negeri Sipil dan PT. TASPEN; 

e. Melaksanakan pembekalan Pegawai Pemerintah Provinsi yang memasuki 

masa persiapan pensiun atau purna bhakti; 

f. Melaksanakan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil 

Pemerintah Provinsi yang memasuki masa persiapan pensiun atau purna 

bhakti; 

g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada Subbagian pensiun; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

4.5.4 Kepala Bidang Mutasi 

1. Kepala Bidang Mutasi mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi 

dan evaluasi tugas pada Subbidang Kepangkatan, Subbidang Jabatan 

Pimpinan Tinggi dan Administrasi, dan Subbidang Jabatan Fungsional. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 

Bidang menyelenggarakan fungsinya: 
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 Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Mutasi; 

 Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Mutasi; 

 Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 

Badan Kepegawaian Daerah; 

 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

1. Kepala Subbagian Kepangkatan 

Kepala Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Kepala 

Subbagian Kepangkatan; 

b. Membagi tugas, pembimbing,memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepangkatan; 

c. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi atau usulan atau petunjuk 

teknis dalam pengelolaan administrasi dan penetapan kenaikan pangkat 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Provinsi dan Pegawai 

Negeri Sipil Golongan IV di lingkungan Kabupaten/kota se Provinsi Riau; 
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d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi atau usulan atau petunjuk 

teknis dalam perumusan penetapan Peminjauan Masa Kerja bagi Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; 

e. Melaksanakan pengadministrasian keputusan kenaikan pangkat Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil 

Golongan IVa dan Ivb di lingkungan Kabupaten/kota se Provinsi Riau; 

f. Melaksanakan pembinaan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil ke 

Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/kota se Provinsi 

Riau; 

g. Melaksanakan pengadministrasian keputusan gaji berkala jabatan 

Pimpinan Tinggi; 

h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada Subbagian Kepangkatan; 

i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

2. Kepala Subbagian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi 

Kepala Subbagian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi mempunyai 

tugas: 

a. Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Kepala 

Subbagian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi; 
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b. Membagi tugas, pembimbing,memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Jabatan Pimpinan Tinggi dan 

Administrasi; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan 

Tinggi, Administrator Pengawas; 

d. Melaksanakan administrasi keputusan pengangkatan dan pemberhentian 

Jabatan Tinggi Madya; 

e. Melaksanakan pengadministrasian keputusan pengangkatan dan 

pemberhentian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan 

Pengawas; 

f. Melaksanakan penyusunan pola pengembangan karier Jabatan Tinggi, 

Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana; 

g. Menyiapkan bahan penetapan perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar 

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan antar 

Kabupaten/kota dalam Provinsi; 

h. Menyiapkan bahan penetapan perpindahan Pegawai Pemerintah Provinsi 

dan Kabupaten/kota ke Provinsi lain atau ke Pusat dan dari Pusat atau 

Provinsi lain ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota; 

i. Menyiapkan bahan evaluasi Jabatan Tinggi, Administrator dan Pengawas 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan funsi yang sesuai dengan standar 

kompetensi dan Sasaran Kinerja Pegawai; 
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j. Melaksanakan persiapan administrasi pelantikan dan serah terima Jabatan 

Tinggi, Administrator dan Pengawas; 

k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada Subbagian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi; 

l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3. Kepala Subbagian Jabatan Fungsional 

Kepala Subbagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Jabatan Fungsional; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanakan 

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Jabatan Fungsional; 

c. Melaksanakan penyusunan pola pengembangan karier Jabatan Fungsional 

tertentu; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan pengangkatan Jabatan 

Fungsional tertentu dan kenaikan dalam jabatan; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan Pembebasan Sementara dan 

pemberhentian dari atau dalam jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri 

Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi; 

f. Melaksanakan tugas Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan 

Fungsional Tertentu; 
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g. Melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional ke Organisasi Perangkat 

Daerah dan Pemerintah Kabupaten/kota se Provinsi Riau; 

h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada Subbagian Jabatan Fungsional; 

i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

4.5.5 Kepala Bidang Pengembangan Pegawai 

a. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan 

Koordinasi, Fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Pengembangan 

Pendidikan Formal Pegawai, Subbidang Pengembangan Pendidikan 

Kepemimpinan dan Teknis, dan Subbidang Pengembangan Pendidikan 

Fungsional. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 

Bidang menyelenggarakan fungsi: 

 Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Pengembangan Pegawai; 

 Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengembangan Pegawai; 

 Menyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah; 
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 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

1. Kepala Subbagian Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai 

Kepala Subbagian Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai mempunyai 

tugas: 

a. Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanakan 

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Pengembangan Pendidikan 

Formal Pegawai; 

c. Melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan formal Pegawai Negeri Sipil 

untuk starta 1, Starta 2 dan Starta 3 berdasarkan analisis jabatan; 

d. Melaksanakan perencanaan, penyeleksian dan pengusulan Pegawai Negeri 

Sipil untuk mengikuti pendidikan starta 1, Starta 2 dan Starta 3 dengan 

pola tugas belajar dan izin belajar berdasarkan formasi pegawai; 

e. Menyelenggarakan Administrasi kerjasama peningkatan pendidikan 

formasi Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan starta 1, Starta 

2 dan Starta 3 dengan lembaga dan instansi pemerintah serta pihak ketiga 

lainnya; 

f. Menyelenggarakan fasilitas dan monitoring peserta didik pada lembaga 

pendididkan ikatan kedinasan dan alumni ikatan kedinasan; 
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g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada Subbagian Jabatan Fungsional; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

2. Kepala Subbagian Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan 

Teknis 

Kepala Subbagian Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan Teknis 

mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan Teknis; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanakan 

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Pengembangan Pendidikan 

Kepemimpinan dan Teknis; 

c. Melaksanaka penyusunan analisis Kebutuhan Diklat Kepemimpinan dan 

Teknis; 

d. Melaksanakan seleksi dan pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan dan 

Teknis; 

e. Melenggarakan Administrasi kerjasama Diklat Kepemimpinan dan Teknis 

dengan lembaga dan instansi pemerintah serta pihak ketiga lainnya; 

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan Peserta Diklat 

Kepemimpinan dan Teknis; 
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g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada Subbagian Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan 

dan Teknis; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3. Kepala Subbagian Pengembangan Pendidikan Fungsional 

Kepala Subbagian Pengembangan Pendidikan Fungsional mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Pengembangan Pendidikan Fungsional; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanakan 

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Pengembangan Pendidikan 

Fungsional; 

c. Melaksanakan penyusunan analisis Kebutuhan Diklat Fungsional; 

d. Melaksanakan seleksi dan pengiriman Peserta Diklat Fungsional; 

e. Melenggarakan Administrasi kerjasama Diklat Fungsional dan dengan 

lembaga dan instansi pemerintah serta pihak ketiga lainnya; 

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan Peserta Fungsional; 

g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada Subbagian Pengembangan Pendidikan Fungsional; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya.  
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4.5.6  Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 

1. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas 

menyelenggarakan Subbidang Kedudukan Hukum, Subbidang Kesejahteraan 

Pegawai, dan Subbidang Pembinaan Pegawai.  

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 

Bidang menyelenggarakan fungsi: 

 Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Kepala Bidang 

Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; 

 Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Kepala Bidang Pembinaan dan 

Kesejahteraan Pegawai; 

  Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah; 

 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai  tugas 

dan fungsinya; 

1. Kepala Subbagian Kedudukan Hukum 

Kepala Subbagian Kedudukan Hukum mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada 

Subbagian Kedudukan Hukum; 
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b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanakan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kedudukan 

Hukum; 

c. Melaksanakan administrasi penjatuhan hukuan disiplin Aparatur Sipil 

Negara dan kasus hukum lainnya; 

d. Melaksanakan penyusunan kebijakan Gubernur berkaitan dengan 

disiplin Aparatur Sipil Negara; 

e. Melaksanakan pengelolan tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara 

dalam pelaksanaan tugas; 

f. Melaksanakan Kegitan Pemantauan disiplin Aparatur Sipil Negara ke 

Organisasi Perangkat Daerah dan tempat umum pada saat jam kerja; 

g. Melaksanakan Administrasi proses izin perkawinan dan penceraian 

Aparatur Sipil Negara; 

h. Melakukan mediasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan 

penceraian dan bekerjasama dengan institut Agama; 

i. Proses pemberhentian Pegawai bukan mencapai batas usia pensiun dan 

pensiun dini atas permintaan sendiri; 

j. Melaksanakan proses pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi 

Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani proses hukum pidana; 

k. Melaksanakan administrasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara 

dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; 
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l. Melaksanakan koordinasi dan monitoring dengan pemerintah 

Kabupaten/kota tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara; 

m. Melaksanakan proses izin Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti 

pilihan Kepala Daerah, pemantauan netralitas Aparatur Sipil Negara 

dalam pilihan Kepala Daerah serta pemberhentian Aparatur Sipil Negara 

yang mengikuti pilihan Kepala Daerah bukan pensiun atas permintaan 

sendiri; 

n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbagian Pengembangan Pendidikan 

Fungsional; 

o. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

2. Kepala Subbagian Kesejahteraan Pegawai 

Kepala Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Kesejahteraan Pegawai; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanakan 

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kesejahteraan Pegawai; 

c. Melaksanakan proses Pengurusan Tabungan Perumahan, Kartu Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial dan Tabungan dan Asuransu Pegawai 

Negeri Sipil; 
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d. Melaksanakan penyusunan kebijakan Gubernur dibidang Pengajian dan 

Tunjangan untuk meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil; 

e. Melaksanakan fasilitas pemeriksan kesehatan Aparatur Sipil Negara; 

f. Melaksanakan proses administrasi pemberian penghargaan Satya Lancana 

Karya Satya; 

g. Melaksanakan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil 

Berprestasi Kerja Baik; 

h. Melaksanakan pengelolaan Penilaian Kerja bagi Aparatur Sipil Negara; 

i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada Subbagian Kesejahteraan Pegawai; 

j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3. Kepala Subbagian Pembinaan Pegawai 

Kepala Subbagian Pembinaan Pegawai mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Pembinaan Pegawai; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanakan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Pembinaan 

Pegawai; 

c. Melaksanakan pembinaan kerohanian melalui bimbingan, konseling dan 

motivasi; 

d. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesegaran jasmani; 
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e. Melaksanakan Pembinaan wawasan kebangsaan dan jiwa korsa; 

f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbagian Pembinaan Pegawai; 

g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

4.5.7 UPT Penilaian Kompetensi 

UPT Penilaian Kompetensi mempunyai tugas: 

1. Mengkoordinasikan perencanaan tugas, program dan kebijakan subbagian 

tata usaha, seksi Assessment Pegawai dan seksi pembinaan rohani 

pegawai; 

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas program dan kebijakan subbagian 

tata usaha, seksi assessment pegawai dan seksi pembinaan rohani 

Pegawai;  

3. Mengkoordinasikan analisa dan pelaporan penyelenggaraan tugas, 

program dan kebijakan pelatihan dan subbagian tata usaha, seksi 

assessment pegawai dan seksi pembinaan rohani;  

4. Mengkoordinasikan Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur 

pemerintah bagian subbagian tata usaha, seksi assessment pegawai dan 

seksi pembinaan rohani Pegawai;  

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

Penyelenggaraan tugas, program dan kebijakan subbagian tata usaha, seksi 

assessment pegawai dan seksi pembinaan rohani Pegawai;  
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6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

1. Kepala Subbag Tata Usaha 

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas: 

a. Merencanakan Program kegiatan pertahun anggaran subbagian tata usaha 

berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

kegiatan; 

b. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil 

kerja dengan petunjuk kerja untuk menyempurnakan hasil kerja; 

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan bahan lainya yang 

berhubungan dengan subbagian tata usaha secara rutin maupun berkala 

untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan; 

d. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok subbbagian tata usaha 

berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang 

dibutuhkan; 

e. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok subbbagian tata usaha 

berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang 

dibutuhkan; 

f. Mengevaluasi hasil kegiata pertahun anggaran subbagian tata usaha 

berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan 

penyempurnaanya; 
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g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala UPT 

secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban; 

h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarka peraturan 

perundang undangan. 

2. Kepala Seksi Assessment Pegawai  

Kepala Seksi Assessment Pegawai mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi assessment 

pegawai berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan; 

b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan 

secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis untuk 

menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan; 

d. Memeriksa hasi pekerjaan bawahan dengan membandingkan antar hasil 

kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang di capai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainya yang 

berhubungan dengan seksi assessment pegawai secara rutin maupun 

berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan; 
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g. Memberikan saran pertimbangan kepada kepala UPT tentang langkah-

langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan 

sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan; 

h. Menginterpensi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok 

assessment pegawai secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar 

pemecahan masalah; 

i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok fungsi assessment 

pegawai berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas 

yang dibutuhkan; 

j. Melakukan proses persiapan assessment untuk pemetaan pegawai negeri 

sipil, potensi jabatan struktural dan jabatan fungsional. 

3. Kepala Pembinaan Rohani Pegawai 

Kepala Pembinaan Rohani Pegawai mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi pendidikan dan 

pelatihan fungsional/ teknik berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;  

b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan 

secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas  

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil 

kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  
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e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang di capai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;  

f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainya yang 

berhubungan dengan seksi pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis 

secara rutin maupun berkala; 

g. Memberikan saran pertimbangan kepada kepala UPT tentang langkah 

langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan 

sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan;  

h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok 

seksi pendidikan dan pelatihan fungsional/teknik secara rutin maupun 

berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;  

i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi pendidikan dan 

pelatihan fungsional/teknik berdasarkan disposisi atasan agar tersedia 

konsep naskah dinas yang dibutuhkan. 

 


