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WALI KOTA BONTANG 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN WALI KOTA BONTANG  

NOMOR 60 TAHUN 2019 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 

KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BONTANG,  

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi, perubahan nomenklatur 

jabatan serta penambahan pengaturan mengenai jenis dan 

jenjang jabatan, perlu mengubah susunan organisasi, 

tugas dan fungsi serta uraian tugas jabatan struktural 

pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;  

b.  bahwa Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 53 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu 

diganti;  

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan;  
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Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 

tentang    Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur 

dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3962);  

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402);  
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5.  Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Bontang Tahun 2018 Nomor 5);  

  
  

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA  TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.  
 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

  

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:  

                           1.  Daerah adalah Kota Bontang.  

                           2.  Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.  

                           3.  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya 

disingkat DPK adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kota Bontang.  

                           4.  Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 

seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin 

suatu satuan organisasi negara.  

                           5.  Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil 

yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan 

pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan.  
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                           6.  Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian atau 

keterampilan tertentu.  

  

BAB II 

KEDUDUKAN  

  

Pasal 2 

                           (1)  DPK merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 

bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi 

kewenangan Daerah.  

                           (2)  DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris 

Daerah.  

  

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI  

  

Pasal 3 

                           (1)  Susunan organisasi DPK terdiri atas:  

    a.  Kepala Dinas;  

    b.  Sekretariat, membawahkan dan mengoordinasikan:  

      1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan  

      2.  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;  

    c.  Bidang Perpustakaan, membawahkan dan 

mengoordinasikan:  

      1.  Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan;  

      2.  Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 

dan Koleksi Budaya Etnis; dan  

      3.  Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia;  
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    d.  Bidang Kearsipan, membawahkan dan 

mengoordinasikan:  

      1.  Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;  

      2.  Seksi Pengolahan dan Akses Layanan Arsip; dan  

      3.  Seksi Akuisisi dan Preservasi Arsip;  

    e.  Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan  

    f.  Jabatan Fungsional.  

                           (2)  Bagan susunan organisasi DPK sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran  yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.  

  

Pasal 4 

                           (1)  Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf b dipimpin oleh Sekretaris.  

                           (2)  Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas.  

  

Pasal 5 

                           (1)  Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang.  

                           (2)  Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas.  

  

Pasal 6 

                           (1)  Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf b angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian.  

                           (2)  Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

membawahkan dan mengoordinasikan Jabatan Pelaksana 
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                           (3)  Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris.  

  

Pasal 7 

                           (1)  Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 

c angka 1, angka 2, dan angka 3, dan huruf d angka 1, 

angka 2, dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Seksi.  

                           (2)  Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

membawahkan dan mengoordinasikan Jabatan Pelaksana.  

                           (3)  Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang.  

  

Pasal 8 

                           (1)  Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Unit 

Pelaksana Teknis Daerah.  

                           (2)  Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dibentuk untuk melaksanakan 

kegiatan teknis operasional DPK dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu pada DPK.  

                           (3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta 

tata kerja Unit Pelaksana Teknis DPK diatur dengan 

Peraturan Wali Kota.  

  

Pasal 9 

                           (1)  Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf f berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 

Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki 

keterkaitan dengan pelaksana tugas Jabatan Fungsional.  
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                           (2)  Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam 

berbagai kelompok sesuai dengan keahlian atau 

keterampilan tertentu.  

                           (3)  Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja pada DPK.  

                           (4)  Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh 

seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 

dan bertanggung jawab kepada Kepala DPK.  

                           (5)  Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

  

BAB IV 

KEPEGAWAIAN  

  

Pasal 10 

                           (1)  Pengisian Jabatan Struktural pada DPK dilakukan oleh 

Wali Kota.  

                           (2)  Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

                           (3)  Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam 

Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

                           (4)  Penempatan pegawai harus memenuhi standar kompetensi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

  

BAB V 

JENIS DAN JENJANG JABATAN  

  

Pasal 11 

                           (1)  Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon IIb 

atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.  
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                           (2)  Sekretaris merupakan Jabatan Struktural eselon IIIa atau 

Jabatan Administrator.  

                           (3)  Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon IIIb 

atau Jabatan Administrator.  

                           (4)  Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan 

Struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.  

                           (5)  Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

  

BAB VI 

TUGAS DAN FUNGSI  

  

Pasal 12 

                           (1)  DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai 

tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang 

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada Daerah.  

                           (2)  DPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:  

    a.  perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang 

administras perpustakaan dan kearsipan;  

    b.  pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang 

perpustakaan dan kearsipan;  

    c.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan 

pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;  

    d.  pelaksanaan administrasi DPK; dan  

    e.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 

terkait dengan tugas dan fungsi DPK.  
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Pasal 13 

                           (1)  Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

perpustakaan dan bidang kearsipan sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.  

                           (2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:  

    a.  perencanaan program dan kegiatan DPK;  

    b.  pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan 

program dan kegiatan DPK;  

    c.  pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;  

    d.  penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan;  

    e.  pengevaluasian dan pelaporan kinerja DPK; dan  

    f.  pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan 

fungsi Kepala DPK.  

                           (3)  Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Dinas memiliki uraian tugas:  

    a.  merumuskan kebijakan di lingkungan DPK sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

agar kegiatan berjalan dengan lancar;  

    b.  menyusun sasaran program dan kegiatan di 

lingkungan DPK berdasarkan rencana strategis sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

pencapaian outcome organisasi;  

    c.  mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam rangka mencapai sasaran program 

rencana strategis;  

    d.  mengoordinasikan sasaran program dan kegiatan 

berdasarkan rencana strategis agar kegiatan berjalan 

lancar;  
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    e.  membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 

lingkungan DPK sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

penegakan disiplin pegawai;  

    f.  mengarahkan jalannya program kegiatan berdasarkan 

perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi;  

    g.  menyelenggarakan urusan kesekretariatan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam rangka menunjang kegiatan 

organisasi;  

    h.  menyelenggarakan urusan perpustakaan;  

    i.  menyelenggarakan urusan kearsipan;  

    j.  melakukan monitoring dan evaluasi kinerja DPK 

berdasarkan rencana strategis sebagai bahan laporan 

kinerja instansi pemerintah;  

    k.  menyusun laporan kinerja DPK berdasarkan hasil 

evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas 

kinerja; dan  

    l.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah pimpinan/atasan baik lisan maupun tertulis 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  

  

Pasal 14 

                           (1)  Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

kesekretariatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.  

                           (2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:  

    a.  perencanaan program kerja Sekretariat;  

    b.  pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;  

    c.  penyelenggaraan urusan kesekretariatan;  
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    d.  pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program 

kerja Sekretariat; dan  

    e.  pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan 

fungsi Sekretariat.  

                           (3)  Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Sekretaris memiliki uraian tugas:  

    a.  menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan 

kebijakan dan sasaran program kegiatan DPK sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas;  

    b.  mengoordinasikan program kerja Sekretariat 

berdasarkan kebijakan dan sasaran program DPK agar 

kegiatan berjalan lancar;  

    c.  mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan 

Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsi agar tugas 

yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;  

    d.  memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas;  

    e.  menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 

Sekretariat secara berkala sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

mencapai target kinerja yang ditetapkan;  

    f.  membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 

lingkungan Sekretariat sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

penegakan disiplin pegawai;  

    g.  menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan 

ketatalaksanaan internal kantor sesuai dengan 

prosedur dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

tugas dan fungsi organisasi; 
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    h.  menyelenggarakan urusan kepegawaian sesuai dengan 

prosedur dalam rangka tertib administrasi 

kepegawaian;  

    i.  menyelenggarakan urusan perlengkapan dan rumah 

tangga kantor sesuai dengan prosedur dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi;  

    j.  menyelenggarakan urusan pelayanan informasi dan 

kehumasan berdasarkan prosedur dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi;  

    k.  menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai dengan 

prosedur dalam rangka mendukung pelaksanaan 

program dan kegiatan organisasi;  

    l.  menyelenggarakan urusan keuangan dan pelaporan 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dalam rangka mendukung 

pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;  

    m.  mengevaluasi pelaksanaan program kerja Sekretariat 

berdasarkan kebijakan dan sasaran program sebagai 

bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan 

datang;  

    n.  menyusun laporan pelaksanaan program kerja 

Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka 

penguatan akuntabilitas kinerja; dan  

    o.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah pimpinan/atasan baik lisan maupun tertulis 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  

  

Pasal 15 

                           (1)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan urusan umum dan kepegawaian sesuai 

dengan prosedur dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas organisasi.  
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                           (2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

memiliki uraian tugas:  

    a.  merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian sesuai dengan program kerja Sekretariat 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

    b.  membagi tugas kepada bawahan di Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

    c.  membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar;  

    d.  mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar terhindar dari kesalahan;  

    e.  membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk penegakan disiplin pegawai;  

    f.  melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas 

sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung 

administrasi persuratan;  

    g.  melaksanakan kearsipan sesuai dengan prosedur 

dalam rangka tertib administrasi;  

    h.  melaksanakan administrasi perjalanan dinas sesuai 

dengan peraturan Wali Kota untuk kelengkapan 

administrasi perjalanan dinas; 
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    i.  mengoordinir penyusunan sistem pengendalian 

internal di lingkungan DPK sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dalam rangka 

efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan;  

    j.  mengoordinir penyelenggaraan organisasi dan 

ketatalaksanaan internal kantor sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas;  

    k.  menyusun data dan laporan kepegawaian sesuai 

dengan prosedur dalam rangka tertib administrasi 

kepegawaian;  

    l.  memproses administrasi kepegawaian, menghimpun 

dan memperbarui data dan informasi kepegawaian di 

lingkungan kantor sesuai dengan prosedur sebagai 

bahan tindak lanjut proses kepegawaian;  

    m.  mengelola pengembangan kompetensi pegawai baik 

secara formal dan non formal dalam rangka 

peningkatan kompetensi pegawai;  

    n.  mengoordinir penyusunan dan pengisian penilaian 

prestasi kerja pegawai di lingkungan DPK sesuai 

dengan prosedur untuk mengukur pencapaian kinerja 

pegawai;  

    o.  menyusun rencana kerja operasional kegiatan 

pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan 

prosedur sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

    p.  memfasilitasi sarana prasarana kegiatan rapat dan 

pertemuan sesuai dengan prosedur untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas;  

    q.  menyusun kebutuhan perlengkapan kantor sesuai 

dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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    r.  melaksanakan pengadaaan barang dan jasa kebutuhan 

perlengkapan kantor sesuai dengan prosedur untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

    s.  melaksanakan pengelolaan barang dan jasa sesuai 

prioritas kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas;  

    t.  mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar 

kendaraan dinas sesuai prosedur untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas;  

    u.  mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para 

pengemudi sesuai dengan prosedur untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas;  

    v.  melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan 

gedung sesuai prosedur untuk mendukung 

penyelenggaraan kegiatan;  

    w.  mengatur dan memelihara kebersihan lingkungan 

kantor sesuai dengan prosedur untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas;  

    x.  mengatur dan mengelola keamanan lingkungan kantor 

sesuai dengan prosedur untuk menjaga keamanan 

lingkungan kantor;  

    y.  menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga 

kantor sesuai kebutuhan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas;  

    z.  mengatur urusan kehumasan dan keprotokolan 

internal kantor sesuai dengan prosedur dalam rangka 

memberikan informasi terkait program dan kegiatan 

perangkat daerah;  

    aa.  mengelola jadwal acara kedinasan lingkup kantor 

sesuai prosedur untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan kegiatan;  
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    bb.  memberikan pelayanan keprotokolan pada kegiatan 

lingkup kantor sesuai dengan prosedur untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;  

    cc.  memberikan pelayanan informasi Standar Operasional 

Prosedur (SOP) pelayanan sesuai prosedur untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;  

    dd.  melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai 

bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;  

    ee.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi 

dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan  

    ff.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah pimpinan/atasan baik lisan maupun tertulis 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  

  

Pasal 16 

                           (1)  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam rangka mendukung pelaksanaan 

program dan kegiatan organisasi.  

                           (2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

memiliki uraian tugas:  

    a.  merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan sesuai dengan program kerja Sekretariat 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

    b.  membagi tugas kepada bawahan di Sub Bagian 

Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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    c.  membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Sub 

Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar;  

    d.  mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Sub 

Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar terhindar dari kesalahan;  

    e.  membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk penegakan disiplin pegawai;  

    f.  mengelola bahan penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) DPK sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas organisasi;  

    g.  menyusun konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

DPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan 

anggaran;  

    h.  menyusun rencana anggaran kas berdasarkan kegiatan 

dalam rangka tertib penggunaan anggaran;  

    i.  menyusun realisasi anggaran kegiatan berdasarkan 

pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagai bahan 

laporan penggunaan anggaran kegiatan di lingkungan 

DPK;  

    j.  mengoordinir penyusunan rencana umum pengadaan 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk kelancaran proses 

pengadaan barang/jasa di lingkungan DPK;  
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    k.  mengoordinir penyusunan cascading indikator kinerja 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai acuan dalam penyusunan Indikator 

Kinerja Individu (IKI), Perjanjian Kinerja (PK) dan 

rencana aksi DPK;  

    l.  melaksanakan proses verifikasi pertanggungjawaban 

keuangan sesuai dengan prosedur sebagai dasar 

pembayaran;  

    m.  melaksanakan kegiatan perbendaharaan sesuai dengan 

prosedur untuk menunjang kelancaraan pelaksanaan 

tugas;  

    n.  melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai 

dengan prosedur dalam rangka tertib administrasi 

keuangan;  

    o.  mengoordinasikan pelaksanaan belanja kepada Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara 

dalam rangka pertanggungjawaban keuangan;  

    p.  menyusun konsep laporan keuangan semester, 

prognosis, dan akhir tahun sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagai 

pertanggungjawaban keuangan;  

    q.  menyusun konsep laporan pengelolaan keuangan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan;  

    r.  menyusun konsep laporan kinerja instansi pemerintah 

DPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam rangka penguatan akuntabilitas 

kinerja;  

    s.  menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan sesuai 

dengan prosedur sebagai bahan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan;  
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    t.  melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai 

bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;  

    u.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian 

Perencanaan dan Keuangan berdasarkan hasil evaluasi 

dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan  

    v.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah pimpinan/atasan baik lisan maupun tertulis 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  

  

Pasal 17 

                           (1)  Bidang Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan perpustakaan.  

                           (2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:  

    a.  perencanaan program kerja Bidang Perpustakaan;  

    b.  pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;  

    c.  penyelenggaraan urusan perpustakaan;  

    d.  pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program 

kerja Bidang Perpustakaan; dan  

    e.  pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan 

fungsi Bidang Perpustakaan.  

                           (3)  Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Bidang Perpustakaan memiliki 

uraian tugas:  

    a.  menyusun program kerja Bidang Perpustakaan 

berdasarkan kebijakan dan sasaran program kegiatan 

DPK sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

    b.  mengoordinasikan program kerja Bidang Perpustakaan 

berdasarkan kebijakan dan sasaran program DPK agar 

kegiatan berjalan lancar;  
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    c.  mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan 

Bidang Perpustakaan sesuai dengan tugas dan fungsi 

agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan 

efisien;  

    d.  memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan di lingkungan Bidang Perpustakaan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas;  

    e.  menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 

Bidang Perpustakaan secara berkala sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk mencapai target kinerja yang 

ditetapkan;  

    f.  membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 

lingkungan Bidang Perpustakaan sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk penegakan disiplin pegawai;  

    g.  menyelenggarakan urusan pengelolaan dan pelayanan 

perpustakaan;  

    h.  menyelenggarakan urusan pembinaan dan 

pengembangan perpustakaan dan koleksi budaya 

etnis;  

    i.  menyelenggarakan urusan kerja sama dan 

pengembangan sumber daya manusia;  

    j.  melakukan  monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program kerja Bidang Perpustakaan berdasarkan 

kebijakan dan sasaran program sebagai bahan laporan 

kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;  

    k.  menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bidang 

Perpustakaan berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka 

penguatan akuntabilitas kinerja; dan  
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    l.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah pimpinan/atasan baik lisan maupun tertulis 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  

  

Pasal 18 

                           (1)  Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan 

pelayanan perpustakaan.  

                           (2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelayanan 

Perpustakaan memiliki uraian tugas:  

    a.  merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan dan 

Pelayanan Perpustakaan sesuai dengan program kerja 

Bidang Perpustakaan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas;  

    b.  membagi tugas kepada bawahan sesuai di Seksi 

Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan dengan tugas 

dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas;  

    c.  membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi 

Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar;  

    d.  mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di 

Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar terhindar dari kesalahan;  

    e.  membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 

Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk penegakan disiplin pegawai;  

    f.  melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemanfaatan 

bahan pustaka untuk layanan yang berkualitas;  
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    g.  mengendalikan pelaksanaan tugas bidang layanan, 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan 

membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk 

optimalisasi tugas;  

    h.  melaksanakan kegiatan perpustakaan keliling, dan 

mengendalikan laporan perpustakaan keliling dan 

laporan bulanan perpustakaan sekolah dan khusus 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan;  

    i.  mengoordinasikan pengembangan layanan 

perpustakaan digital dengan instansi terkait agar 

tercipta sistem penginstalan digital dan dalam rangka 

mengimplementasikan layanan perpustakaan berbasis 

teknologi informasi;  

    j.  melakukan inovasi pelayanan perpustakaan berbasis 

informasi dan teknologi;  

    k.  melakukan penyelenggaraan pelayanan perpustakaan 

melalui layanan teknis, layanan pemustaka, tenaga 

perpustakaan dan sarana prasarana;  

    l.  melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pelayanan 

Perpustakaan berdasarkan target dan realisasi 

kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja 

yang akan datang;  

    m.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan berdasarkan 

hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas 

kinerja; dan  

    n.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah pimpinan/atasan baik lisan maupun tertulis 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  
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Pasal 19 

                           (1)  Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan 

Koleksi Budaya Etnis mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan 

koleksi budaya etnis.  

                           (2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan 

Perpustakaan dan Koleksi Budaya Etnis memiliki uraian 

tugas:  

    a.  merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan dan 

Pengembangan Perpustakaan dan Koleksi Budaya 

Etnis sesuai dengan program kerja Bidang 

Perpustakaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

    b.  membagi tugas kepada bawahan di Seksi Pembinaan 

dan Pengembangan Perpustakaan dan Koleksi Budaya 

Etnis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

    c.  membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi 

Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan 

Koleksi Budaya Etnis sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar;  

    d.  mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di 

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 

dan Koleksi Budaya Etnis sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terhindar dari kesalahan;  

    e.  membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 

dan Koleksi Budaya Etnis sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

penegakan disiplin pegawai; 
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    f.  menyiapkan bahan penyusunan literatur sekunder 

terbitan tentang Kota Bontang berdasarkan data yang 

diperoleh dari instansi pemerintah, swasta dan 

perorangan sebagai alat penelusuran bagi masyarakat 

dalam memperoleh informasi;  

    g.  melaksanakan dan mengelola karya cetak dan karya 

rekam terbitan tentang Kota Bontang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

dilestarikan dan didayagunakan bagi para pemustaka;  

    h.  menyiapkan bahan sosialisasi peraturan tentang 

kelestarian karya cetak dan karya rekam untuk 

meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap 

pentingnya kelestarian karya cetak dan karya rekam 

kekhasan Daerah;  

    i.  melaksanakan dan mengelola karya cetak dan karya 

rekam terbitan tentang Kota Bontang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan untuk dilestarikan 

dan didayagunakan bagi para pemustaka;  

    j.  melaksanakan pembinaan terhadap layanan, koleksi, 

tenaga, sarana prasarana, penyelenggaraan dan 

pengelolaan perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama /Madrasah 

Tsanawiyah;  

    k.  menginventarisir dan membuat daftar induk Koleksi 

Perpustakaan dengan cara mencatat kedalam buku 

induk agar koleksi dapat diketahui secara kuantitatif 

dan kualitatif;  

    l.  menyiapkan daftar seleksi bahan perpustakaan dengan 

membuat form seleksi dan berkoordinasi dengan 

bidang terkait untuk bahan pengadaan koleksi;  
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    m.  melaksanakan entry data koleksi, perbaikan bahan 

perpustakaan berdasarkan katalog dan hasil 

penyiangan koleksi agar data tersebut tercantum 

dalam database perpustakaan dan terjamin 

kelestariaannya;  

    n.  melaksanakan pembinaan terhadap layanan, koleksi, 

tenaga, sarana prasarana, penyelenggaraan dan 

pengelolaan perpustakaan masyarakat, perpustakaan 

kelurahan, perpustakaan kecamatan dan 

perpustakaan khusus serta perpustakaan perangkat 

daerah;  

    o.  melakukan pengelolaan naskah kuno Daerah melalui 

inventarisasi, pengumpulan, pengolahan koleksi 

naskah kuno;  

    p.  memfasilitasi pemilik naskah dalam hal pendaftaran 

naskahnya kepada perpustakaan nasional;  

    q.  melakukan sosialisasi kepada individu dan lembaga 

yang menyimpan, merawat dan melestarikan naskah 

kuno;  

    r.  membantu melakukan alih media (transmedia) naskah 

kuno yang dimiliki masyarakat Daerah;  

    s.  memberikan penghargaan kepada masyarakat yang 

merawat dan melestarikan naskah kuno;  

    t.  melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan 

Perpustakaan dan Koleksi Budaya Etnis berdasarkan 

target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan 

dan rencana kerja yang akan datang;  

    u.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan 

Koleksi Budaya Etnis berdasarkan hasil evaluasi dalam 

rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan  
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    v.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah pimpinan/atasan baik lisan maupun tertulis 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  

  

Pasal 20 

                           (1)  Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan kerja 

sama dan pengembangan sumber daya manusia.  

                           (2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Seksi Kerja Sama dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia memiliki uraian tugas:  

    a.  merencanakan kegiatan Seksi Kerja Sama dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan 

program kerja Bidang Perpustakaan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas;  

    b.  membagi tugas kepada bawahan di Seksi Kerja Sama 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas;  

    c.  membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi 

Kerja Sama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;  

    d.  mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di 

Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar terhindar dari 

kesalahan;  

    e.  membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 

Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan untuk penegakan 

disiplin pegawai;  
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    f.  melaksanakan kegiatan lokakarya, seminar 

perpustakaan dan kegiatan sejenisnya berdasarkan 

proposal pengembangan perpustakaan;  

    g.  mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan lokakarya, 

seminar perpustakaan berdasarkan proposal kegiatan 

untuk kegiatan pengembangan perpustakaan;  

    h.  menyusun direktori Perpustakaan dan Nomor Pokok 

Perpustakaan (NPP) berdasarkan kuesioner/data dan 

instansi masing-masing agar tersedianya direktori 

Nomor Pokok Perpustakaan (NPP);  

    i.  mengoordinasikan pelaksanaan magang, Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) sesuai permintaan pihak lain agar 

peserta menguasai teknik pengelolaan perpustakaan;  

    j.  menyiapkan bahan untuk melakukan kerja sama 

semua jenis perpustakaan;  

    k.  memfasilitasi dan mendorong pembudayaan 

kegemaran membaca masyarakat Daerah melalui 

promosi/pemasyarakatan gemar membaca;  

    l.  meningkatkan kualifikasi akademik, peningkatan 

karier tenaga perpustakaan dan kompetensi profesional 

tenaga perpustakaan yang mencakup aspek 

pengetahuan, keahlian dan sikap kerja serta 

kompetensi personal mencakup aspek kepribadian dan 

interaksi sosial;  

    m.  melakukan kerja sama penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan;  

    n.  melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia berdasarkan target dan realisasi 

kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja 

yang akan datang;  
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    o.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kerja 

Sama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan 

akuntabilitas kinerja; dan  

    p.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah pimpinan/atasan baik lisan maupun tertulis 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  

  

Pasal 21 

                           (1)  Bidang Kearsipan mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan kearsipan.  

                           (2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bidang Kearsipan menyelenggarakan fungsi:  

    a.  perencanaan program kerja Bidang Kearsipan;  

    b.  pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;  

    c.  penyelenggaraan urusan kearsipan;  

    d.  pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program 

kerja Bidang Kearsipan; dan  

    e.  pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan 

fungsi Bidang Kearsipan.  

                           (3)  Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Bidang Kearsipan memiliki uraian 

tugas:  

    a.  menyusun program kerja Bidang Kearsipan 

berdasarkan kebijakan dan sasaran program kegiatan 

DPK sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

    b.  mengoordinasikan program kerja Bidang Kearsipan 

berdasarkan kebijakan dan sasaran program DPK agar 

kegiatan berjalan lancar;  
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    c.  mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan 

Bidang Kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi agar 

tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;  

    d.  memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan di lingkungan Bidang Kearsipan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas;  

    e.  menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 

Bidang Kearsipan secara berkala sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk mencapai target kinerja yang 

ditetapkan;  

    f.  membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 

lingkungan Bidang Kearsipan sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

penegakan disiplin pegawai;  

    g.  menyelenggarakan urusan pembinaan dan pengawasan 

kearsipan;  

    h.  menyelenggarakan urusan pengolahan dan akses 

layanan arsip;  

    i.  menyelenggarakan akuisisi dan preservasi arsip;  

    j.  melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program kerja Bidang Kearsipan berdasarkan 

kebijakan dan sasaran program sebagai bahan laporan 

kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;  

    k.  menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bidang 

Kearsipan berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka 

penguatan akuntabilitas kinerja; dan  

    l.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah pimpinan/atasan baik lisan maupun tertulis 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  
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Pasal 22 

                           (1)  Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai 

tugas melaksanakan urusan pembinaan dan pengawasan 

kearsipan.  

                           (2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan 

Kearsipan memiliki uraian tugas:  

    a.  merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan dan 

Pengawasan Kearsipan sesuai dengan program kerja 

Bidang Kearsipan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

    b.  membagi tugas kepada bawahan di Seksi Pembinaan 

dan Pengawasan Kearsipan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

    c.  membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi 

Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar;  

    d.  mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di 

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar terhindar dari kesalahan;  

    e.  membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk penegakan disiplin pegawai;  

    f.  menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis 

pembinaan dan pengawasan kearsipan;  

    g.  melaksanakan penyusunan kebutuhan peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia kearsipan;  

    h.  melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap 

pencipta arsip di perangkat daerah, perusahaan, 

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan 

perseorangan;  
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    i.  melaksanakan pembinaan dan pengawasan kearsipan 

terhadap pencipta arsip di perangkat daerah, 

perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan dan perseorangan;  

    j.  melaksanakan pemantauan, supervisi dan evaluasi 

pelaksanaan kearsipan; melaksanakan audit kea  

    k.  melaksanakan audit kearsipan di perangkat daerah;  

    l.  melaksanakan penilaian hasil pengawasan kearsipan di 

perangkat daerah;  

    m.  melaksanakan monitoring hasil pengawasan kearsipan 

di perangkat daerah;  

    n.  melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 

berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai 

bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;  

    o.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan berdasarkan 

hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas 

kinerja; dan  

    p.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah pimpinan/atasan baik lisan maupun tertulis 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  

  

Pasal 23 

                           (1)  Seksi Pengolahan dan Akses Layanan Arsip mempunyai 

tugas melaksanakan urusan pengolahan dan akses 

layanan arsip.  

                           (2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan dan Akses Layanan 

Arsip memiliki uraian tugas:  

    a.  merencanakan kegiatan Seksi Pengolahan dan Akses 

Layanan Arsip sesuai dengan program kerja Bidang 

Kearsipan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  
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    b.  membagi tugas kepada bawahan di Seksi Pengolahan 

dan Akses Layanan Arsip sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

    c.  membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi 

Pengolahan dan Akses Layanan Arsip sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar;  

    d.  mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di 

Seksi Pengolahan dan Akses Layanan Arsip sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar terhindar dari kesalahan;  

    e.  membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 

Seksi Pengolahan dan Akses Layanan Arsip sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk penegakan disiplin pegawai;  

    f.  melakukan penataan dan penyimpanan arsip statis 

dan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) tahun;  

    g.  melakukan pengaturan fisik arsip, pengolahan 

informasi arsip, penyusunan daftar arsip statis dan 

arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 

10 (sepuluh) tahun;  

    h.  melaksanakan layanan informasi arsip statis;  

    i.  melaksanakan pemanfaatan arsip statis;  

    j.  melaksanakan penataan fisik arsip statis;  

    k.  melaksanakan penataan informasi arsip statis;  

    l.  menyediakan akses dan layanan informasi kearsipan 

melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);  

    m.  menyusun guide, daftar dan inventaris arsip statis;  
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    n.  melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Seksi Pengolahan dan Akses Layanan Arsip 

berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai 

bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;  

    o.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pengolahan dan Akses Layanan Arsip berdasarkan 

hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas 

kinerja; dan  

    p.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah pimpinan/atasan baik lisan maupun tertulis 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  

  

Pasal 24 

                           (1)  Seksi Akuisisi dan Preservasi Arsip mempunyai tugas 

melaksanakan urusan akuisisi dan preservasi arsip.  

                           (2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Seksi Akuisisi dan Preservasi Arsip 

memiliki uraian tugas:  

    a.  merencanakan kegiatan Seksi Akuisisi dan Preservasi 

Arsip sesuai dengan program kerja Bidang Kearsipan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

    b.  membagi tugas kepada bawahan di Seksi Akuisisi dan 

Preservasi Arsip sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

    c.  membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi 

Akuisisi dan Preservasi Arsip sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar;  

    d.  mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di 

Seksi Akuisisi dan Preservasi Arsip sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar terhindar dari kesalahan;  
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    e.  membina dan memberikan teguran kepada bawahan di 

Seksi Akuisisi dan Preservasi Arsip sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk penegakan disiplin pegawai;  

    f.  melaksanakan monitoring penilaian dan verifikasi 

terhadap fisik arsip dan daftar arsip statis dan arsip 

inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) tahun;  

    g.  melaksanakan persiapan penetapan status arsip statis;  

    h.  melaksanakan persiapan penyerahan arsip statis dan 

pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi 

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)  tahun;  

    i.  menerima fisik arsip dan daftar arsip statis dan arsip 

inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) tahun;  

    j.  melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan 

perlindungan arsip statis dan arsip inaktif yang 

memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 

tahun;  

    k.  melaksanakan alih media dan reproduksi arsip statis;  

    l.  melaksanakan pengujian autentisitas arsip statis;  

    m.  melaksanakan perawatan dan perbaikan arsip statis 

serta penyelamatan arsip statis akibat bencana;  

    n.  melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Seksi Akuisisi dan Preservasi Arsip 

berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai 

bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;  

    o.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Akuisisi dan Preservasi Arsip berdasarkan hasil 

evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas 

kinerja; dan  

   



35 

 

    p.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah pimpinan/atasan baik lisan maupun tertulis 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  

  

Pasal 25 

                           (1)  Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi DPK 

berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.  

                           (2)  Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Jabatan Fungsional pada setiap jenisnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

  

BAB VII 

TATA KERJA  

  

Pasal 26 

                           (1)  Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, 

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala 

Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib 

menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan 

kerja, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam 

lingkungan DPK maupun antar satuan organisasi di 

lingkungan Pemerintah Kota Bontang serta instansi lain di 

luar Pemerintah Kota Bontang sesuai dengan tugas dan 

fungsi DPK.  

                           (2)  Kepala DPK wajib bertanggung jawab untuk:  

    a.  melaksanakan proses bisnis;  

    b.  meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan 

menetapkan standar pelayanan, melaksanakan survei 

kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;  

    c.  meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah; dan  

    d.  meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.  
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                           (3)  Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala 

Seksi bertanggung jawab mengawasi bawahannya masing-

masing dan apabila terjadi penyimpangan harus 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

                           (4)  Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala 

Seksi bertanggung jawab memimpin dan 

mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 

tugas bawahannya.  

                           (5)  Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala 

Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung 

jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan 

laporan secara berkala tepat pada waktunya.  

                           (6)  Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris, Kepala 

Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dari 

bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan 

untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan 

petunjuk kepada bawahannya.  

                           (7)  Sekretaris, Kepala Bidang, Sepala Sub Bagian dan Kepala 

Seksi dalam menyampaikan laporan kepada atasan, 

tembusan laporan disampaikan kepada unit kerja terkait.  

                           (8)  Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris, Kepala Bidang, 

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh pejabat 

dan pegawai dibawahnya dan dalam rangka pemberian 

bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib 

mengadakan rapat berkala.  
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BAB VIII 

PEMBIAYAAN  

  

Pasal 27 

  Pembiayaan untuk mendukung kegiatan DPK dibebankan 

pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber 

lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN  

  

Pasal 28 

                           (1)  Jumlah Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan hasil 

analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggara 

unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  

                           (2)  Pembinaan terhadap Jabatan Pelaksana dilakukan oleh 

Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan 

pelaksanaan tugas Jabatan Pelaksana.  

                           (3)  Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan.  

                           (4)  Jenis dan uraian tugas Jabatan Pelaksana pada setiap 

jenisnya sesuai dengan hasil analisis jabatan.  

                           (5)   Jenis dan uraian tugas Jabatan Pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali 

Kota.  
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BAB X 

KETENTUAN PENUTUP  

  

Pasal 29 

  Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan 

Wali Kota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kota Bontang 

Tahun 2016 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku.  

  

Pasal 30 

  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.  
 

  

   
  

 

 
Ditetapkan di Bontang   

 
pada tanggal  31 Desember 2019 

 
WALI KOTA BONTANG,   

  
  

  
  

 
   NENI MOERNIAENI   

        

Diundangkan di Bontang 
  

  

pada tanggal 31 Desember 2019  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, 

        

        

   
  

AJI ERLYNAWATI  
  

  

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 61  
 

 

 


