
GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR    37  TAHUN  2012

TENTANG

URAIAN JABATAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  PROVINSI JAWA TIMUR  

       
GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang    : a. bahwa  dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran tugas-tugas 
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah   Provinsi  Jawa  Timur, 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Lain  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat,  Bidang, 
Sub  Bagian  dan  Seksi  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah 
Provinsi  Jawa  Timur  serta  menindaklanjuti  Surat  Gubernur  Jawa 
Timur  tanggal  30  April  2009  Nomor   061/5228/041/2009  perihal 
Pelaksanaan  Analisis  Jabatan,  Analisis  Beban  Kerja,  serta 
Penyusunan  Standar  Kompetensi  Jabatan  Struktural  Pegawai 
Negeri  Sipil,  perlu  menjabarkan  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-
masing  unit  menjadi  tugas  Jabatan  Struktural  maupun  Non 
Struktural Umum; 

                    b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a,  perlu 
menetapkan  Uraian  Jabatan  pada  Badan  Penanggulangan 
Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur 
Jawa Timur.

Mengingat   :  1. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok 
Kepegawaian  (Lembaran  Negara  Tahun  1974  Nomor  55, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3041)  sebagaimana  telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara  Tahun  1999  Nomor  169,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Nomor 3890);

2. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan 
Lembaran  Negara  Nomor  4437)  sebagaimana  telah  diubah 
beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim                                                                  1



3. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan 
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Tahun  2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah  Nomor  41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2007  Nomor  89, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

5. Keputusan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara 
Nomor  Kep/61/M.PAN/6/2004  tentang  Pedoman  Pelaksanaan 
Analisis Jabatan;

6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2005  tentang 
Pedoman  Analisis  Jabatan  di  Lingkungan  Departemen  Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  2  Tahun  2009 
tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Lain  Provinsi  Jawa 
Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Seri E); 

8. Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  27  Tahun  2009  tentang 
Uraian  Tugas  Sekretariat,  Bidang,  Sub  Bagian  dan  Seksi  Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.

  
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan   : PERATURAN  GUBERNUR  TENTANG  URAIAN  JABATAN  PADA 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA 
TIMUR.

 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal   1
                    Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
b. Pemerintah  Daerah  Provinsi  adalah  Pemerintah  Daerah  Provinsi 

Jawa Timur.
c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
d. Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah adalah  Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.
e. Kepala  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  adalah  Kepala 

Badan  Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.
f. Uraian  Tugas  adalah  rincian  atau  paparan  atas  semua  tugas 

jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang 
jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan 
menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan kerja 
tertentu.

g. Nama  Jabatan  Non  Struktural  Umum  adalah  sebutan  untuk 
memberi  ciri  dan  gambaran  atas  isi  jabatan  sebagai  identitas 
terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil  diluar  Jabatan  Struktural  dan 
Jabatan Fungsional.    
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BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Kedudukan, Tugas  dan  Fungsi  Badan  Penanggulangan  Bencana 
Daerah  adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 Bab III  Pasal 3.

Pasal 3

(1) Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  adalah  Satuan  Kerja 
Perangkat  Daerah  yang  merupakan  unsur  pendukung  Gubernur, 
dipimpin  oleh  Kepala  Badan  yang  secara  ex-officio  dijabat  oleh 
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.   

(2) Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  mempunyai  tugas 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 
bidang penanggulangan bencana. 

          
BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi  Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri 
dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan , membawahi :
1. Seksi Pencegahan; 
2. Seksi Kesiapsiagaan; 

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
1. Seksi Kedaruratan;
2. Seksi Logistik;

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
1. Seksi Rehabilitasi;
2. Seksi Rekonstruksi; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional
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BAB IV
NAMA JABATAN NON STRUKTURAL UMUM

Pasal  5

(1) Formasi Jabatan Non Struktural Umum dibawah eselon terendah 
ditetapkan berdasarkan Analisis Jabatan.

(2) Jabatan  Non  Struktural  Umum  berada  dibawah  dan 
bertanggungjawab   langsung  kepada  Pejabat  Struktural  eselon 
terendah.

(3) Rumusan-rumusan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tersebut 
dalam  Lampiran. 

Pasal  6

Penetapan Jabatan Non Struktural  Umum setiap pegawai  ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

BAB V
PENUTUP

Pasal  7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan  di Surabaya
pada tanggal   1  Mei  2012

 
GUBERNUR  JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO
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DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl 1-5-2012 No. 37 Tahun 2012/D



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
                            NOMOR :  37  TAHUN  2012
                                 TANGGAL :  1  MEI  2012

URAIAN JABATAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  

 PROVINSI JAWA TIMUR

URAIAN JABATAN 

1.NAMA JABATAN : Kepala Badan Penanggulangan Bencana

      Daerah

2.UNIT ORGANISASI : Pemerintah Daerah Provinsi 

3. RINGKASAN TUGAS  : Memimpin  Badan,  menetapkan  program-
program  dan  kegiatan,  kebijakan  umum/  teknis,  mengatur,  mengkoordinasikan  pelaksanaan
organisasi dan mengevaluasi program dan kegiatan, pengelolaan SDM, Anggaran, Perlengkapan,
Kelembagaan  dan  Ketatalaksanaan,  untuk  mengetahui  pencapaian  kinerja  optimal  dan sesuai
dengan visi, misi dan tujuan organisasi program Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4.HASIL KERJA :
a.Program Kerja Badan ;
b.Kerjasama dengan Instansi ;
c.Koordinasi ;
d.Distribusi tugas ;
e.Nilai prestasi tugas ;
f.Petunjuk kerja (Juklak / Juknis) ;
g.Naskah-naskah dinas, keputusan, kebijakan, dan edaran ;
h.Hasil Evaluasi ;
i.Laporan ;
j.Data Kepegawaian.

5.RINCIAN TUGAS :
a. Merumuskan program dan kebijakan – kebijakan strategis pembangunan Badan sesuai

Rencana Strategis dan pola dasar pembangunan ;

b. Menetapkan  kebijakan  pembangunan  Badan  sesuai  dengan  visi  dan  misi  Pemerintah
Daerah Provinsi ;

c. Mengkoordinasikan  pelaksanaan  program  kerja  dan  kegiatan  Badan  Penanggulangan
Bencana Daerah ;

d. Membina,  menggerakkan  dan  memberdayakan  Sumber  Daya  Manusia  dalam  rangka
peningkatan kinerja dan pelayanan kepada yang memerlukan ;

e. Mengendalikan  dan  mengawasi  serta  mengkoordinasikan  pelaksanaan  pengelolaan
program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

f. Mengawasi  dan menyempurnakan Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah di
lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
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g. Mengendalikan  dan  mengawasi  pengelolaan  administrasi,  anggaran  rutin  dan
pembangunan, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pengadaan barang di lingkungan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna mendukung peningkatan kinerja instansi ;

h. Meneliti,  menyempurnakan  dan  menandatangani  naskah-naskah dinas  intern/ekstern  di
lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;

i. Memimpin rapat dinas intern dan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pelaksanaan tugas, pengembangan sistem dan metode, serta teknis pelaksanaan program
kerja ;

j. Mengkaji  dan  mengevaluasi  program kerja  tahunan  berdasarkan  realisasi  pelaksanaan
program dalam rangka perumusan dan penetapan program kebijakan lebih lanjut ;

k. Meneliti dan menyempurnakan konsep di bidang pelaksanaan penanggulangan bencana di
Jawa Timur ;

l. Meneliti, menyempurnakan dan menanda tangani surat usulan kenaikan pangkat pegawai ;

m. Meneliti  dan  menyempurnakan  usulan  mutasi  dan  promosi  dalam  rangka  perputaran
pegawai ;   

6.KEADAAN TEMPAT KERJA  :
-Keadaan ruangan kerja : Baik
-Suhu : Baik
-Udara : Segar
-Penerangan : Baik
-Suara : Tenang / Tidak Berisik

7.UPAYA FISIK  :
-Duduk : Sering
-Melihat : Sering
-Bicara : Kadang

8.KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA : -

9.TANGGUNG JAWAB :
a. Kelancaran pelaksanaan tugas ;
b. Program dan kegiatan ;
c. Hasil kerja selesai 100% ;
d. Kebenaran data dan informasi ;
e. Disiplin bawahan ;
f. Pengelolaan anggaran ;
g. Ketepatan waktu penyelesaian tugas ;
h. Product / out put pelaksanaan tugas ;
i. Kebenaran penyusunan LAKIP.

10.  WEWENANG :
a. Membuat program dan kegiatan badan ;
b. Mengelola anggaran badan ;
c. Melakukan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan ;
d. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ;
e. Mengevaluasi dan menyempurnakan pekerjaan bawahan ;
f. Menilai kinerja dan prestasi bawahan dalam melaksanakan tugas ;
g. Mengambil keputusan ;
h. Memberikan teguran, sanksi kepada bawahan yang kurang disiplin dalam melaksanakan

tugas.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim                                                                  2



11.  SYARAT JABATAN  :
a. Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
b. Pendidikan formal : Minimal  S1  Manajemen  dan  diutamakan  S2

yang relevan dengan jabatannya
c. Pendidikan dan Latihan :

-Pimpinan : Diklat Pimpinan Tingkat II
-Teknis/Fungsional : -Manajemen Perencanaan Pembangunan

-Manajemen Keuangan Daerah
-Manajemen SDM
-AKIP / LAKIP
-Manajemen Strategis

d. Pengetahuan : - Bencana / kebencanaan
-Daerah-daerah yang rawan bencana

e. Ketrampilan : -Mampu  merumuskan  dan  menetapkan  
kebijakan  penanggulangan  bencana  dan  
penanganan pengungsi

-Mampu  melakukan  pengkoordinasian
pelaksanaan  kegiatan  penanggulangan
bencana

f. Pengalaman kerja : Pernah 2 x menduduki jabatan struktural eselon
III.a yang berbeda

g. Syarat kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V  =  Kemampuan  untuk  memahami  kata-kata
dan  menggunakannya  secara  efektif,
berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang
berkaitan  dalam  obyek,  gambar  dalam
grafik

Q  =  Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya
perbedaan huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b  Kegiatan  yang  berhubungan  dengan
komunikasi data

3a  Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P  =  Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam
berhubungan dengan orang lain

M  =  Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk
pengambilan  kesimpulan,  pembuatan
pertimbangan, pembuatan kesimpulan

R  =  Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk
kegiatan berulang-ulang, rutin.
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U R A I A N   J A B A T A N

1.NAMA JABATAN  :   Sekretaris 

2.UNIT ORGANISASI  :   Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 

                Jawa Timur

3.RINGKASAN TUGAS :    Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan serta
rencana  strategis,  melakukan  tugas  di  bidang  administrasi  surat  menyurat,  administrasi
kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga, humas dan protokol serta mengawasi dan
mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SDM untuk memastikan capaian kinerja optimal.

4.HASIL KERJA :
a. Rencana program dan rencana kerja Badan;

b. Terbagi  habisnya  tugas  kepada  bawahan  sesuai  tugas  pokok  dan  fungsinya  masing-
masing;

c. Petunjuk kepada bawahan;

d. Koordinasi pelaksanaan tugas dan bawahan;

e. Naskah-naskah dinas;

f. Dokumen administrasi kepegawaian dan surat menyurat;

g. Administrasi keuangan dan laporan pertanggung jawabannya;

h. Administrasi perlengkapan, barang dan inventaris;

i. Evaluasi laporan pelaksanaan program dan anggaran.

5.RINCIAN TUGAS:

a. Mengkoordinasikan  penyusunan  program  dan  kegiatan  Badan  untuk  bahan
penetapan kebijakan rencana strategis dan rencana kerja;

b. Membagi  tugas  kepada  bawahan  dan  mengikuti  perkembangannya  untuk
memastikan pelaksanaan tugas dapat habis dan berjalan lancar;

c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana
serta upaya meningkatkan kinerja SDM bawahan;

d. Mengkoordinasikan  dan  membimbing  bawahan  dalam  melaksanakan  tugas  agar  tidak
terjadi overlapping;

e. Meneliti dan memberi paraf pada naskah-naskah dinas yang akan disediakan ke pimpinan
untuk menghindari kesalahan;

f. Meneliti  konsep  usulan  rencana  belanja  operasional  serta  mengkoordinasikan
penatausahaan,  pelaporan,  pertanggung  jawaban  dan  pengawasan  keuangan  di
lingkungan Badan  untuk menjamin akuntabilitasnya;

g. Melakukan  pembinaan  administrasi  kepegawaian  dan  pengembangan  kapasitas  dalam
rangka peningkatan kesejahteraan dan kompetensi SDM;

h. Melakukan pembinaan terhadap pembayaran gaji  pegawai  di  lingkungan Badan dalam
rangka tertib administrasi;

i. Melakukan  pembinaan  terhadap  urusan  rumah  tangga,  surat  menyurat,  kearsipan,
kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Badan;

j. Melakukan  pembinaan  terhadap  pengelolaan  perlengkapan  dan  administrasi  barang-
barang inventaris badan;
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k. Memantau  dan  mengendalikan  pengelolaan  anggaran  dan  operasional  masing-masing
bidang yang disesuaikan dengan DPA;

l. Melaksanakan  perencanaan  pengembangan  program  badan  berdasarkan  realisasi
program tahun berjalan dengan isu sentral dan lokal;

m. Memberikan saran dan pertimbangan melalui telaah staf kepada pimpinan sebagai bahan
pengambilan keputusan;

n. Memverifikasi  laporan  pertanggung  jawaban  pelaksanaan  tugas  dan  anggaran  dalam
rangka perwujudan akuntabilitas;

o. Mengikuti  rapat-rapat  dinas  intern  dan  ekstern  atas  penugasan  pimpinan  baik  di
lingkungan eksekutif, intansi terkait dan DPRD.

2.KEADAAN TEMPAT KERJA  :
-Keadaan ruangan kerja : Cukup
-Suhu : Baik
-Udara : Baik
-Penerangan : Baik
-Suara : Baik

7.UPAYA FISIK  :
-Duduk : Sering
-Melihat : Sering
-Bicara : Sering

8.KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA : -

9.TANGGUNG JAWAB :
a. Terlaksananya program kerja dan kegiatan di Sekretariat;
b. Terkoordinasinya kegiatan di bidang Sekretariat;
c. Tersusunnya laporan pertanggung jawaban kegiatan;
d. Tersusunnya AKIP/LAKIP;
e. Disiplin dan kualitas kinerja pegawai;
f. Tertib administrasi kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan anggaran;

10.  WEWENANG :
a. Mengelola anggaran rutin dan operasional dinas;
b. Menilai kinerja dan prestasi bawahan dalam melaksanakan tugas
c. Memberi  teguran,  sanksi  kepada bawahan yang kurang disiplin  dalam melaksanakan

tugas;
d. Memberi masukan kepada atasan. 

11.  SYARAT JABATAN               :
a. Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
b. Pendidikan formal : Minimal S1 Administrasi / Ilmu sosial Diutamakan S2

yang relevan dengan jabatannya
c. Pendidikan & Latihan :

-Pimpinan : Diklat Pimpinan Tingkat III
-Teknis/Fungsional : - Manajemen Program

- Manajemen Kediklatan
- Manajemen Penyusunan Anggaran
- Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa
- Manajemen Pembangunan Berwawasan 
   Lingkungan 

- Manajemen Penanggulangan Bencana
d. Pengetahuan : -   Peraturan tentang Kepegawaian
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-   Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan
-   Peraturan tentang Kebencanaan  
-    Sistim Keuangan Daerah
-    Sistim Administrasi Kepegawaian

e. Ketrampilan : - Mengelola anggaran operasional dinas
-Mengelola barang inventaris dan asset Badan
-  Mengendalikan urusan kerumah tanggaan Badan
-   Mengendalikan urusan kehumasan
-    Menyusun konsep-konsep naskah Badan

f. Pengalaman kerja : Pernah dua kali menduduki jabatan struktural eselon
IV a dan 1 kali eselon III

g. Syarat kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : G  =  Kemampuan  untuk  memahami  instruksi  dan
prinsip  yang  mendasari  untuk  menyusun
alasan dan membuat pertimbangan

V  =  Kemampuan  untuk  memahami  kata-kata  dan
menggunakannya secara efektif berbicara dan
menulis (mengarang) 

Q  =  Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya
perbedaan huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan  yang  berhubungan  dengan
komunikasi data 

3a  Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P  =  Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam
berhubungan dengan orang lain

M  = Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk
pengambilan  kesimpulan,  pembuatan
pertimbangan, pembuatan kesimpulan

R = Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN  JABATAN

1.NAMA JABATAN :  Kepala Sub Bagian  Umum dan Kepegawaian

 

2.UNIT ORGANISASI :  Sekretariat 

3.RINGKASAN TUGAS :  
Melaksanakan  pengelolaan  surat  menyurat,  kearsipan,
kepegawaian,  perlengkapan,  kehumasan  dan  kerumah
tanggaan sesuai peraturan yang berlaku.

4.HASIL KERJA  :
a. Jadwal rencana kegiatan;
b. Arahan distribusi surat masuk dan keluar;
c. Administrasi kepegawaian;
d. Pengelolaan dan administrasi perlengkapan;
e. Urusan kerumah tanggaan;
f. Evaluasi daftar hadir dan disiplin pegawai;
g. Konsep pembinaan dan penataan pegawai;
h. Laporan pelaksanaan kegiatan;

2.RINCIAN TUGAS :

a. Menyusun  rencana  kerja  dan  schedule   pelaksanaan  tugas  Sub  Bagian  Umum  dan
Kepegawaian sesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai acuan pelaksanaan tugas;

b. Membagi  tugas  kepada  bawahan  dan  mengikuti  perkembangannya  dengan  cara
memantau agar penyelesaiannya tepat waktu;

c. Mengawasi dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, agar diperoleh hasil kerja
yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi;

d. Mengarahkan surat sesuai disposisi  pimpinan, penggandaan dan tata kearsipan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada unit pengolah;

e. Meneliti dan menyempurnakan data base administrasi kepegawaian di lingkungan Badan
dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;

f. Memberi  petunjuk dan memantau pelaksanaan inventarisasi  dan pemeliharaan barang-
barang inventaris Badan dan barang habis pakai untuk memudahkan pengamanan asset
dan penyediaan kebutuhan dinas;

g. Memberi  petunjuk  dan  memantau  pelaksanaan  kegiatan  kerumahtanggaan  dan
kehumasan serta keprotokolan di lingkungan badan agar pelaksanaan tugas kedinasan
berjalan dengan baik;

h. Meneliti konsep-konsep naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan dengan
cara mengecek dan memeriksa agar hasilnya terhindar dari kesalahan/kekeliruan;

i. Memberikan arahan dan petunjuk pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
j. Menyusun konsep usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, promosi jabatan serta

kesejahteraan pegawai lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
k. Membimbing  dan  memberi  petunjuk  penyusunan  data  dan  informasi  di  bidang

kepegawaian dan ketatalaksanaan di lingkungan badan;
l. Membimbing  dan  memberi  petunjuk  penyusunan  data  dan  informasi  tentang  Badan

Penanggulangan  Bencana Daerah  kepada yang memerlukan dalam rangka pelayanan
prima;

m. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang ketatausahaan.

3.KEADAAN TEMPAT KERJA  :
-Keadaan ruangan kerja : Baik
-Suhu : Baik
-Udara : Baik
-Penerangan : Baik
-Suara : Baik
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7.UPAYA FISIK  :
-Duduk : Sering
-Melihat : Sering
-Bicara : Sering

8.KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA : -

9.TANGGUNG JAWAB :
a. Kebenaran penyusunan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Kebenaran pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
c. Ketepatan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan,

kehumasan dan keprotokolan;
d. Ketelitian menginventarisasi barang inventaris dan pengelolaan perlengkapan;
e. Disiplin dan laporan kepegawaian.

10.  WEWENANG :
a. Menilai kinerja dan prestasi bawahan dalam melaksanakan tugas
b. Memberi  teguran,  sangsi  kepada  bawahan  yang  kurang  disiplin  dalam  melaksanakan

tugas;
c. Mengelola administrasi kepegawaian;
d. Mengelola barang inventaris dan barang pakai habis untuk keperluan dinas; 

11.  SYARAT JABATAN               :
a. Pangkat / Golongan : Penata (III/c)

b. Pendidikan formal : Minimal S1 Administrasi Negara

c. Pendidikan & Latihan :
-Pimpinan : Diklat Pimpinan Tingkat IV
-Teknis/Fungsional : a. Tata Naskah Dinas 

b. Manajemen Perkantoran
c. Manajemen Kepegawaian
d. Manajemen Kearsipan Manajemen

Perpustakaan 
e. Tata Laksana Keprotokolan dan Kehumasan

d. Pengetahuan : a. Peraturan Perundangan tentang Kepegawaian
b. Peraturan Perundangan ttg pengadaan barang &

jasa
c. Tata kearsipan
d. Tata Naskah Dinas
e. Pengelolaan barang, inventaris dan asset
f. Klasifikasi  pengkodean Perpustakaan

e. Ketrampilan : - Mengelola sumber daya manusia aparatur
- Mengolah administrasi kearsipan
- Mengatur kegiatan kehumasan dan keprotokolan
- Menyusun konsep naskah-naskah dinas
- Mengolah administrasi kepegawaian dan

perlengkapan

f. Pengalaman kerja : -
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g. Syarat kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V  =  Kemampuan  untuk  memahami  kata-kata  dan
menggunakannya secara efektif berbicara dan
menulis (mengarang) 

Q=  Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya
perbedaan huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan  yang  berhubungan  dengan
komunikasi data 

3a  Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P  =  Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam
berhubungan dengan orang lain

R = Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Pengadministrasi Umum

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Ringkasan Tugas : Mengadministrasikan naskah-naskah dinas masuk dan naskah
dinas keluar guna memudahkan pengurusan dan menunjang
kelancaran  tugas  kedinasan  serta  penemuan  kembali  bila
diperlukan. dan 

4. Hasil Kerja :

a. Pendistribusian surat masuk dan keluar;

b. Administrasi Perpustakaan dan  kearsipan;

c. Agenda surat masuk dan surat keluar;

5. Rincian Tugas :
a. Menerima, membuka dan meneliti serta mengklasifikasi surat masuk yang bukan rahasia

sesuai dengan sifat surat untuk di beri nomor agenda surat masuk;

b. Mencatat  asal  surat  dan  memberi  nomor  dan  kode  surat,  sesuai  dengan  klasifikasi,
tanggal, bulan, tahun dan bentuk surat serta melampiri kartu kendali dan lembar disposisi
untuk segera dimintakan disposisi pimpinan;

c. Mencatat  tujuan  dari  disposisi  dan  mendistribusikan  ke  unit  pengolah  untuk  segara
ditindak lanjuti  dengan menyertakan kartu kendali sebagai bukti pengiriman surat;

d. Menerima dan memberi nomor agenda surat keluar serta mencatat tujuan surat keluar
dari unit pengolah;

e. Mencatat  dan  meneliti  pegawai  yang  melakukan  perjalanan  ke  Dinas untuk  tertib
administrasi.

f. Membuat  dan  mengadaministrasikan  SPT  perjalanan  Dinas untuk  memu-dahkan
pembuatan laporan.

g. Menata dan menyimpan arsip surat  keluar dan kartu kendali  pada tempat  yang telah
ditentukan guna memudahkan penemuan kembali apabila diperlukan.

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar
Penerangan : Baik
Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
-
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9. Tanggung Jawab :
a. Kebenaran pemberian nomor agenda dan kode surat masuk ;
b. Kebenaran pemberian nomor agenda surat keluar;
c. Kebenaran menyimpan arsip surat keluar dan kartu kendali.

10. Wewenang :
a. Meminta arsip surat keluar;

b. Meminta kartu kendali sebagai bukti pengiriman surat masuk

11. Syarat Jabatan :

a. Pangkat / Golongan : Pengatur (II/c)

b. Pendidikan Umum : Minimal D3 Administrasi

c. Pendidikan dan Pelatihan : 
- Pimpinan : -
- Teknis/Fungsional : - Tata Naskah Dinas 

                                                -  Kearsipan

d. Pengetahuan : - Pemberian kode dan nomor surat masuk
- Tata cara pengadministrasian arsip surat keluar

e. Ketrampilan : - Menata dan merawat arsip surat keluar
- Menata dan merawat kartu kendali masuk

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat jasmani dan rohani

h. Bakat : V = Kemampuan  untuk  memahami  kata-kata  &
menggunakannya  secara  efektif,  berbicara  dan
menulis

Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan
huruf dan angka/ketelitian

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Pramu Pimpinan

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Ringkasan Tugas : Menyediakan  naskah-naskah  dinas  kepada  pimpinan  dan
mencatat semua kegiatan dinas pimpinan dalam melaksanakan
tugas.Me

D, kan dan 
4. Hasil Kerja :

a. Naskah- naskah dinas untuk pimpinan;
b. Jadwal kegiatan pimpinan;
c. Penerimaan tamu untuk pimpinan;

5. Rincian Tugas :

a. Menerima,  menelti  dan  mencatat  naskah-naskah dinas  masuk  yang  akan  dimintakan
disposisi ke pimpinan;

b. Menerima,  meneliti  dan mencatat  naskah-naskah dinas dari  unit  pengolah yang akan
dimintakan tanda tangan atau paraf;

c. Mencatat  kegiatan  dinas  pimpinan  pada papan jadual  dan lembar  kegiatan  pimpinan
serta buku acara kedinasan;

d. Menanyakan  keperluan  dan  mencatat  nama  serta  memberitahukan  kepada  pimpinan
apabila ada tamu yang akan bertemu pimpinan;

e. Menerima  telepon  dan  meneruskan  kepada  pimpinan  serta  mencatat  berita  telepon
apabila pimpinan kebetulan tidak ada di tempat;

f. Menelepon  ke  Pejabat  yang  dikehendaki  pimpinan  guna  menyampaikan
perintah/permintaan pimpinan dalam tugas kedinasan;

g. Mendistribusikan surat masuk yang sudah diberi  disposisi  ke Pengadministrasi  Umum
untuk segera diteruksan ke unit pengolah;

h. Mendistribusikan surat keluar yang sudah ditanda tangani pimpinan ke unit pengolah.

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar
Penerangan : Baik
Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat   : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
-

9. Tanggung Jawab :
a. Ketersediaan naskah- naskah dinas untuk pimpinan;

b. Kebenaran menulis jadual kegiatan pimpinan;

c. Ketepatan dan keramahan penerimaan tamu untuk pimpinan.
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10. Wewenang :
a. Menolak naskah dinas yang tidak sesuai dengan peraturan tata naskah dinas;

b. Menolak tamu yang tidak jelas kepentingannya;

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Pengatur  Muda (II/a)

b. Pendidikan Umum : SLTA

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Pelayanan Prima 
                                                  - Tata Naskah Dinas

d. Pengetahuan : - Cara melayani tamu dengan ramah
- Tata naskah dinas yang baik dan baku

e. Ketrampilan : - Mengoreksi naskah-naskah dinas
- Berbicara dengan sopan dan baik

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat jasmani dan rohani

h. Bakat : V = Kemampuan  untuk  memahami  kata-kata  &
menggunakannya  secara  efektif,  berbicara  dan
menulis

Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan
huruf dan angka/ketelitian

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komuni-kasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Penyimpan Barang

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Ringkasan Tugas : Menerima,  menyimpan  dan  mengeluarkan  barang  serta
membuat laporan pertanggung jawaban.

, merumuskan dan 
4. Hasil Kerja :

a. Tersedianya barang kebutuhan unit ;

b. Tersusunnya RTBU dan RTPBU Badan;

c. Tersedianya barang dalam gudang dengan rapi dan aman;

d. Laporan pertanggung jawaban pengadaan, penerimaan dan pengeluaran barang.

5. Rincian Tugas :
a. Menerima  dan  mempelajari  Rencana  Alokasi  Pemenuhan  Barang  Unit  dan  Rencana

Kebutuhan Pemeliharaan  Barang Unit  dari  masing-masing  unit  kerja  guna menyusun
Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit;

b. Menyusun  Rencana  Tahunan  Barang  Unit  sesuai  Rencana  Kebutuhan  Barang  Unit
setelah DIPDA disahkan sebagai acuan pengadaan kebutuhan barang;

c. Menyusun  Rencana  Tahunan  Pemeliharaan  Barang  Unit  sesuai  Rencana  Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Unit  setelah DIPDA disahkan sebagai  acuan pemeliharaan dan
perbaikan barang-barang unit;

d. Membuat  perjanjian kontrak kerja  tentang pengadaan barang dan jasa serta  rencana
perbaikan dan pemeliharaan sesuai dengan tender dan peraturan yang berlaku;

e. Menerima,  meneliti  dan  menyimpan  barang sesuai  faktur  pengiriman  untuk  dilakukan
pengecekan;

f. Membukukan setiap penerimaan ke dalam buku penerimaan barang dalam rangka tertib
administrasi;

g. Mendistribusikan  barang  sesuai  Delivery  Order  ke  masing-masing  unit  kerja  sebagai
penunjang kelancaran tugas unit kerja;

h. Membukukan  semua  pengeluaran  berdasar  bukti-bukti  yang  ada  dalam rangka  tertib
administrasi;

i. Melakukan Stock Opname secara berkala untuk mengetahui jumlah dan kondisi barang
dalam gudang;

j. Membuat  laporan  pertanggung  jawaban  mengenai  pengadaan,  penerimaan  dan
pengeluaran barang berdasar bukti yang ada sebagai laporan pelaksanaan tugas.

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar
Penerangan : Baik
Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Kadang

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Kehilangan barang
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9. Tanggung Jawab :
a. Kebenaran penyusunan RTBU dan RTPBU ;

b. Kebenaran menyusun administrasi perlengkapan;

c. Ketepatan menyediakan kebutuhan barang unit.

10. Wewenang :
a. Menolak pengiriman barang yang tidak sesuai pesanan;

b. Menolak mengeluarakan barang yang tidak jelas peruntukannya.

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Pengatur (II/c)

b. Pendidikan Umum : D3 Administrasi

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Bendaharawan Barang 
                                                    - Manajemen Perlengkapan

d. Pengetahuan : - Adminstrasi pengelolaan aset 
- Pengelolaan Barang Daerah
- Pengadaan Barang Unit

e. Ketrampilan : - Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit
- Menyusun Rencana Pemeliharaan Barang Unit
- Mengelola Barang Unit

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

Q=Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Pemroses Mutasi dan Diklat Pegawai

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Ringkasan Tugas : Mendata, menghimpun dan mengolah usulan mutasi dan diklat
pegawai dalam rangka pengembangan Sumber Daya Aparatur.
dan 

4. Hasil Kerja :
a. Usulan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala;

b. Usulan mengikuti Diklat;

c. Usulan pensiun dan pindah.

5. Rincian Tugas :
a. Meneliti  dan  mencatat  dalam  buku  penjagaan  data  pegawai  yang  akan  mengalami

perubahan mutasi kepegawaiannya sebagai acuan pelaksanaan tugas;

b. Menghimpun, menyiapkan dan meneliti berkas lampiran untuk proses Kenaikan Pangkat,
Kenaikan Gaji Berkala dan Pensiun;

c. Membuat surat usulan pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Pensiun yang ditujukan ke
Bagian Mutasi Badan Kepegawaian Daerah sebagai pengantar dalam pengiriman berkas;

d. Membuat konsep usulan Kenaikan Gaji Berkala untuk dimintakan tanda tangan pimpinan;

e. Meneliti,  mencatat  dan  mendistribusikan  SK  Kenaikan  Pangkat  dan  Kenaikan  Gaji
Berkala ke pegawai yang bersangkutan sebagai pemberitahuan; 

f. Memberikan  fotocopy  SK  Mutasi  Kepegawaian  kepada  Pengadministrasi  Data
Kepegawaian agar di simpan dalam file perorangan pegawai;

g. Melakukan  analisa  kebutuhan  diklat  dalam  rangka  meningkatkan  pengetahuan  dan
ketrampilan bagi pegawai;

h. Meneliti  dan  menyusun  konsep  usulan  mengikuti  Diklat  bagi  pegawai  yang  telah
memenuhi syarat dalam rangka pengembangan ketrampilan pegawai;

i. Membuat surat tugas bagi pegawai yang mengikuti diklat sebagai pengantar;

j. Menyusun formasi pegawai sesuai dengan petunjuk atasan.

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar
Penerangan : Baik
Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Kadang

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada
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9. Tanggung Jawab :
a. Kebenaran dan ketepatan menyusun usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun ;
b. Kebenaran menyusun usulan mengikuti diklat;
c. Kebenaran dan ketelitian menyusun berkas lampiran.Ketelitian menginventarisasi 

d. arang inventaris dan pengelolaan perlengkapan;
10. Wewenang :

a. Meminta kelengkapan berkas yang kurang kepada pegawai bersangkutan;

b. Menolak membuat usulan bagi yang tidak memenuhi syarat.

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Pengatur (II/c)

b. Pendidikan Umum : D3 Administrasi

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Manajemen Kediklatan 
- Manajemen Kepegawaian
- Evaluasi Program Diklat

                                                    - Analisa Kebutuhan Diklat

d. Pengetahuan : - Peraturan Perundangan Bidang Kepegawaian
- Menganalisa kebutuhan diklat

e. Ketrampilan : - Menyusun berkas lampiran KP, KGB dan Pensiun;
- Menyusun Analisis, Formasi dan Kompetensi Jabatan;
- Menyusun rencana kebutuhan diklat pegawai;

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk memahami kata-kata & meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan
huruf dan angka/ketelitian

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Pengurus Barang

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Ringkasan Tugas : Mengadministrasikan, menginventarisir dan mengurus barang-
barang inventaris di luar kewenangan Penyimpan Barang yang
menjadi milik Badan.Memimpin BKD, merumuskan dan 

4. Hasil Kerja :
a. Daftar inventaris barang-barang milik badan;

b. Terurusnya barang-barang inventaris milik badan.

5. Rincian Tugas :

a. Menerima, meneliti dan menghitung setiap penerimaan barang inventaris dari Penyimpan
Barang;

b. Menginventarisasi  barang bergerak maupun tidak bergerak dengan mencocokan data
dan data riel barang untuk mengetahui kondisinya;

c. Membuat Daftar Inventaris Ruangan guna mengetahui barang apa yang ada di ruangan
tersebut;

d. Membuat  Daftar  Inventaris Barang guna mengetahui  jumlah dan kondisi  barang yang
dimiliki oleh Badan;

e. Memberi  kode  penomoran  barang  sesuai  data,  KIR  dan  KIB  guna  memudahkan
pengecekan dan penginventarisasiang;

f. Mendata  asset  milik  Badan  dengan  melihat  kondisi  riel  yang  ada  sebagai  acuan
penyusunan rencana perbaikan dan pemeliharaan serta penghapusan;

g. Merencanakan  perbaikan  dan  atau  pemeliharaan  berdasarkan  pendataan  lapangan
supaya asset terjaga dengan baik;

h. Membuat  laporan  tentang  keadaan  barang  inventaris  dan  asset  sebagai
pertanggungjawaban;

i. Menghimpun dan meneliti  kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat  untuk
mengetahui kondisinya;

j. Mengurus pembayaran pajak dan perpanjangan STNK guna tertib pajak;

k. Mengurus perbaikan dan perawatan barang inventaris dan asset agar tetap terjaga dan
dalam keadaan layak pakai;

l. Mengadministrasikan semua bukti  pembayaran pajak,  biaya perbaikan dan perawatan
guna tertib administrasi.

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar
Penerangan : Baik
Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Kadang
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8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
-

9. Tanggung Jawab :
a. Kebenaran dan ketelitian menyusun KIR dan KIB ;
b. Kebenaran dan ketelitian menyusun Daftar Inventaris Barang;
c. Ketepatan mengurus perpanjangan dan pajak kendaraan dinas;
d. Kebenaran mengelola barang-barang inventaris dan asset milik badan.

10. Wewenang :
a. Mendata barang-barang inventaris dan asset milik badan;
b. Mengecek kondisi barang dan asset milik badan.

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Pengatur (II/c)

b. Pendidikan Umum : D3 Administrasi 

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Bendaharawan Barang 
- Pengelolaan Barang Daerah

d. Pengetahuan : - Teknis mengelola barang inventaris
- Peraturan perundangan bidang pengelolaan barang

daerah
- Penyusunan KIR, KIB dan DIB

e. Ketrampilan : - Memberi nomor inventaris barang
- Mendata dan merencanakan perbaikan/pemeliharaan
- Mengurus pajak kendaraan bermotor

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat jasmani dan rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk memahami kata-kata & meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan
huruf dan angka/ketelitian

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN   JABATAN

1. Nama Jabatan : Pembantu Penyimpan Barang

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Ringkasan Tugas : Melakukan  kegiatan  penyimpanan,  penataan  barang/
perlengkapan kantor dalam gudang dan melayani permintaan
barang sesuai  kebutuhan.    Memimpin BKD, merumuskan
dan 

4. Hasil Kerja :
a. Tersedianya barang kebutuhan unit ;

b. Tersedianya barang dalam gudang dengan rapi dan aman.

5. Rincian Tugas :
a. Menerima,  menata barang dalam gudang menurut  jenis  dan macam pada rak/tempat

yang ditentukan untuk memudahkan pengambilan, pengawasaan dan perhitungannya   ;

b. Melakukan perawatan barang dalam gudang dengan cara membersihkan agar barang
tetap dalam keadaan baik ;

c. Melayani permintaan barang sesuai dengan DO permintaan dan peraturan yang berlaku;

d. Membantu melakukan stock opname barang yang ada dalam gudang untuk mengetahui
sisa persediaan keadaan barang ;

e. Mencatat keluar masuknya barang ke dalam kartu barang,kartu stock, Buku Penerimaan
Barang  , Buku Barang Inventaris , Buku Barang Habis Pakai . 

f. Menghitung dan mengecek data barang untuk bahan laporan triwulan ;

g. Menyiapkan data penyusunan penggunaan RKBU dan RKPBU.

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Berdiri : Kadang
Berjalan : Kadang

Bicara : Kadang

Melihat : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Kehilangan barang

9. Tanggung Jawab :
a. Kebenaran menata barang dalam gudang;

b. Terawatnya barang dalam gudang dengan baik.
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10. Wewenang :
-  Menolak mengeluarkan barang yang tidak sesuai dengan DO.

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Pengatur Muda Tingkat I  (II/b)

b. Pendidikan Umum : SLTA

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Bendaharawan Barang 

d. Pengetahuan : - Adminstrasi perlengkapan
- Pengelolaan Barang Daerah

e. Ketrampilan : - Menyusun barang dalam gudang
- Menata dan merawat barang dalam gudang

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

R= Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Pengadministrasi Data Kepegawaian

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Ringkasan Tugas : Menghimpun,  mengklasifikasi  dan  memproses  usulan  mutasi
pegawai di lingkungan Badan.Memimpin BKD, merumuskan
dan 

4. Hasil Kerja :
a. Data file perorangan pegawai;

b. Tata naskah Kepegawaian;

c. Daftar Urut Kepangkatan.

5. Rincian Tugas :
a. Menghimpun,  meneliti  dan  mengadministrasikan  fotocopy  naskah  dinas  kepegawaian

perorangan yang mengalami  perubahan/penambahan ke dalam file  pribadi  peroangan
guna tertib administrasi;

b. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan sesuai  dengan perubahan data perorangan guna
mengetahui posisi pegawai yang bersangkutan;

c. Menyiapkan,  menghimpun  dan  merekap  daftar  hadir  pegawai  di  lingkungan  Badan
Penanggulangan Bencana Daerah  untuk mengetahui kehadiran tiap pegawai;

d. Membuat laporan tentang kehadiran pegawai guna menunjang tertib pegawai;

e. Membagi, menghimpun dan meneliti blangko dan isian LP2P untuk pegawai golongan III
ke atas sebagai laporan pajak;

f. Menghimpun dan mensetting perjabatan isian model DK dan DP3 sebagai kelengkapan
naskah kepegawaian;

g. Memproses dan mengadministrasikan surat ijin cuti pegawai sebagai hak para pegawai;

h. Mencatat ke dalam buku induk Perorangan Pegawai setiap ada perubahan data pegawai
guna mengetahui semua perubahan pegawai;

i. Memelihara  setiap  file  naskah  kepegawaian  perorangan  pada  tempat  yang  telah
ditentukan untuk memudahkan kembali penemuan bila diperlukan;

j. Menyusun daftar nominatif pegawai untuk mengetahui keberadaan pegawai.

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar
Penerangan : Baik
Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering

Melihat : Sering

Bicara : Kadang

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada
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9. Tanggung Jawab :
a. Kebenaran penyusunan file perorangan pegawai ;

b. Kebenaran dan ketelitian menghimpun blangko isian LP2P;

c. Kebenaran dan ketelitian mensetting Model DK dan DP3;

d. Keamanan dan kerapian menyimpan file-file perorangan pegawai.

10. Wewenang :
- Meminta berkas yang kurang lengkap;

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Pengatur (II/c)

b. Pendidikan Umum : D3 Administrasi 

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Administrasi Kepegawaian 
- Tata Naskah Dinas

                                                    - Kearsipan

d. Pengetahuan : - Tata urutan kearsipan
- Tata urutan naskah kepegawaian

e. Ketrampilan : - Mengadministrasikan data file perorangan pegawai
- Merawat naskah-naskah kepegawaian 

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat jasmani dan rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk memahami kata-kata & meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan
huruf dan angka/ketelitian

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Petugas Kerumah Tanggaan

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Ringkasan Tugas : Menyiapkan sarana prasarana kegiatan dinas dan memantau
kebersihan agar semua berjalan dengan baik.Memimpin BKD,

4. Hasil Kerja :
a. Pelaksanaan apel, upacara dan acara kedinasan ;

b. Kebersihan ruangan, halaman dan sarana prasarana kantor;

c. Kelancaran saluran air, saluran telepon dan penerangan. 

5. Rincian Tugas :
a. Menyiapkan sarana prasarana apel dan upacara bendera agar berjalan tertib dan lancar

b. Menyiapkan ruangan beserta  sarana  prasarana dalam kegiatan  rapat  atau  menerima
tamu agar berjalan lancar;

c. Menyediakan  konsumsi  acara  rapat  atau  pertemuan  dinas  lainnya  dalam menunjang
kegiatan;

d. Memantau kebersihan ruangan, halaman beserta sarana prasarana kantor agar tercipta
lingkungan yang asri dan segar;

e. Mengecek instalasi / saluran air, saluran telepon dan penerangan serta ac dalam rangka
menunjang kelancaran tugas.

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar

Penerangan  : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Berdiri : Kadang
Berjalan : Kadang

Bicara : Kadang

Melihat : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
-

9. Tanggung Jawab :
a. Kelancaran pelaksanaan apel, upacara dan acara kedinasan ;

b. Terpantaunya kebersihan ruangan, halaman dan sarana prasarana kantor;

c. Terpantaunya kelancaran saluran air, saluran telepon dan penerangan. 

10. Wewenang :
- Menegur petugas kebersihan apabila masih terlihat kotor
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11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Pengatur Muda (II/a)

b. Pendidikan Umum : S L T A

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Keprotokolan 
                                                  - Kehumasan

d. Pengetahuan : - Tata Cara Upacara
- Tata Cara acara kedinasan
- Cara memperbaiki saluran air, listrik dan telepon

e. Ketrampilan : - Menyiapkan sarana prasarana upacara dan 
  acara dinas

f. Pengalaman Kerja : -

g. Syarat Kondisi Fisik : Sehat jasmani dan rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk memahami kata-kata & meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan
huruf dan angka/ketelitian

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Caraka

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Ringkasan Tugas : Mengirimkan surat ke alamat yang sesuai di amplop surat dinas
baik  secara  langsung  maupun  melalui  pos  dan  menyimpan
bukti pengiriman. 

4. Hasil Kerja :
a. Pengiriman surat ke Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

b. Bukti pengiriman surat.

5. Rincian Tugas :
a. Menerima dan memeriksa alamat surat dinas yang akan dikirim ke instansi Pemerintah

Provinsi Jawa Timur guna memudahkan pengirimannya;

b. Mencatat  dalam  buku  ekspedisi  pengiriman  sebagai  bukti  sebelum  mengirimnya  ke
alamat yang dituju;

c. Mengirimkan surat ke alamat yang tertera di amplop atau melalui kantor pos jika letaknya
di luar kota;

d. Meminta tanda paraf sebagai bukti pengiriman;

e. Menyimpan bukti pengiriman sebagai bukti apabila ada komplain. 
   

6. Keadaan Tempat Kerja :
Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Berdiri : Kadang
Berjalan : Kadang

Bicara : Kadang

Melihat : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
-

9. Tanggung Jawab :
a. Ketelitian dan kebenaran pengiriman surat ke intansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

b. Kebenaran bukti pengiriman surat.

10. Wewenang :
a. Menolak mengirim surat yang tidak jelas alamatnya.

b. Meminta bukti pengiriman surat.
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11. Syarat Jabatan :

a. Pangkat / Golongan : Pengatur Muda (II/a)

b. Pendidikan Umum : SLTA

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Pelayanan Prima 

d. Pengetahuan : - Nama dan alamat instansi pemerintah

e. Ketrampilan : - Mengantar surat dengan cepat, tepat dan aman

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : N= Kemampuan untuk melakukan operasi aritmatik
secara tepat dan akurat

Q  = Kemampuan untuk mengetahui adanya    perbedaan
huruf dan angka, ketelitian

i. Minat : 1a = Kegiatan yang berhubungan dgn benda dan obyek

5b = Kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata

j. Temperamen : R= Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan
berulang-ulang, rutin

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang
menghendaki pencapaian dengan tepat, standar
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Operator Telepon

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Ringkasan Tugas : Menerima  dan  menyambungkan  telepon  ke  nomor  yang
hendak di tuju. 

4. Hasil Kerja :
a. Sambungan telepon masuk dan keluar;

b. Catatan telepon masuk dan keluar.

5. Rincian Tugas :
a. Mengecek peralatan telepon agar siap dipergunakan;

b. Menerima telepon dari luar dinas dan menyambungkan ke ekstensen yang dituju;

c. Menerima telepon dari dalam dinas dan menyambungkannyan ke nomor telepon di luar
dinas;

d. Mencatat  pesan  yang  diterima  melalui  telepon  apabila  nomor  yang  dituju  tidak
tersambungkan.

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Berdiri : Kadang
Berjalan : Kadang

Bicara : Kadang

Melihat : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
-

9. Tanggung Jawab :
a. Ketepatan sambungan telepon masuk dan keluar;

b. Kebenaran catatan telepon masuk dan keluar.

10. Wewenang :
- Menolak menyambungkan telepon yang tidak selayaknya

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Pengatur Muda (II/a)

b. Pendidikan Umum : SLTA

c. Pendidikan dan Pelatihan : 
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- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Pelayanan Prima 
                                                     - Teknisi Telepon

 d. Pengetahuan : - Nomor-nomor telepon instansi pemerintah
- Perbaikan ringan pesawat/jaringan telepon

e. Ketrampilan : - Menyambungkan nomor telepon

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : N= Kemampuan untuk melakukan operasi aritmatik
secara tepat dan akurat

Q= Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan
huruf dan angka, ketelitian

i. Minat : 1a = Kegiatan yang berhubungan dgn benda dan obyek

5b = Kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata

j. Temperamen : R= Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan
berulang-ulang, rutin

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang
menghendaki pencapaian dengan tepat, standar
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Pengemudi

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Ringkasan Tugas : Melayani transportasi pimpinan dan operasional di lingkungan
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  dalam  rangka
pelaksanaan tugas.

 
4. Hasil Kerja :

a. Layanan transportasi pimpinan;

b. Layanan operasional pegawai.

5. Rincian Tugas :
a. Memeriksa kelengkapan kendaraan seperti rem, accu, oli, lampu, air radiator, ban dan

bahan bakar supaya dalam kondisi siap pakai;

b. Melayani transportasi pimpinan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perintah;

c. Melayani trasnportasi operasional sesuai dengan surat perintah tugas dalam menunjang
kegiatan dinas;

d. Merawat kendaraan setelah dipakai agar terjaga kondisinya.

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Berdiri : Kadang
Berjalan : Kadang

Bicara : Kadang

Melihat : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
- Tabrakan di jalan

9. Tanggung Jawab :
a. Keamanan dan ketepatan layanan transportasi pimpinan;

b. Keamanan dan ketepatan layanan operasional pegawai.

10. Wewenang :
- Menolak mengantar ke tempat yang tidak semestinya

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Pengatur Muda (II/a)

b. Pendidikan Umum : SLTA
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c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Pelayanan Prima 
- Perbengkelan

d. Pengetahuan : - Perbaikan ringan tentang mesin mobil
- Peraturan Lalu Lintas

e. Ketrampilan : - Mengemudi dengan aman, cepat dan tertib
- Mengecek kondisi mobil

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : N= Kemampuan untuk melakukan operasi aritmatik
secara tepat dan akurat

Q= Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan
huruf dan angka, ketelitian

i. Minat : 1a = Kegiatan yang berhubungan dgn benda dan obyek

5b = Kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata

j. Temperamen : R= Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan
berulang-ulang, rutin

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang
menghendaki pencapaian dengan tepat, standar
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Petugas Keamanan Kantor

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Ringkasan Tugas : Melakukan  pengamanan  di  lingkungan  kantor/gedung  baik
waktu jam kerja maupun di luar jam dinas.

4. Hasil Kerja :
a. Keamanan gedung/kantor dinas;

b. Keamanan sarana prasarana dinas.

5. Rincian Tugas :
a. Menyiapkan sarana prasarana keamanan sebelum melakukan tugas pengamanan untuk

kesiapan bekerja;

b. Mencatat dan meminta identitas tamu yang hendak memasuki lingkungan kantor dalam
menjaga keamanan;

c. Melakukan pengontrolan di lingkungan gedung/kantor secara berkala untuk menghindari
hal yang tidak di inginkan;

d. Menghubungi pihak berwenang apabila ada hal yang tidak bisa di tangani sendiri.

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja  : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Berdiri : Kadang
Berjalan : Kadang

Bicara : Kadang

Melihat : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
-

9. Tanggung Jawab :
a. Terjaganya keamanan gedung/kantor dinas;

b. Terjaganya keamanan sarana prasarana dinas.

10. Wewenang :
- Melarang tamu atau orang yang mencurigakan untuk masuk ke lingkungan kantor
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11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Pengatur Muda (II/a)

b. Pendidikan Umum : SLTA

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - 

d. Pengetahuan : - Cara pengamanan dan penanggulangan 

   keamanan

e. Ketrampilan : - Menjaga keamanan kantor beserta sarananya

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat jasmani dan rohani

h. Bakat : Q  = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan

huruf dan angka, ketelitian

i. Minat : 1a = Kegiatan yang berhubungan dgn benda dan obyek

5b = Kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata

j. Temperamen : R= Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan

berulang-ulang, rutin

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang

menghendaki pencapaian dengan tepat, standar
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

2. Unit Organisasi : Sekretariat

3. Ringkasan Tugas : Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data usulan dan
program kegiatan dari masing-masing unit kerja dalam rangka
penyusunan program anggaran dan kegiatan sebagai rencana
kerja  serta  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  untuk
memastikan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai program.

 4. Hasil Kerja :
a. Rencana dan program kerja Sub Bagian;
b. Rumusan program kegiatan masing-masing unit kerja;
c. Analisa pelaksanaan program unit kerja;
d. Konsep anggaran operasional dinas;
e. Rencana program kerja unit kerja dan dinas;
f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dinas;

5. Rincian Tugas :

a. Menyusun rencana kerja  dan schedul  pelaksanaan tugas Sub Bagian sesuai  dengan
program kerja Sekretariat sebagai acuan pelaksanaan tugas;

b. Membagi  tugas  kepada  bawahan  dan  mengikuti  perkembangannya  dengan  cara
memantau agar penyelesaiannya tepat waktu;

c. Mengawasi  dan  memotivasi  bawahan dalam pelaksanaan tugas,  agar  diperoleh  hasil
kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi;

d. Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program
dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program;

e. Mempelajari  dan menganalisa setiap usulan program sebagai  bahan penyusunan dan
pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja;

f. Mempelajari  dan  menganalisa  tujuan-tujuan  realistis  yang  dapat  dicapai  dalam
perencanaan program sesuai dengan kebijakan strategis jangka pendek, menengah dan
panjang;

g. Menyusun konsep telaah tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral
dan lokal sebagai bahan pengambilan keputusan;

h. Menyusun rumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis dinas;

i. Menyiapkan  bahan  sosialisasi  dan  koordinasi  hasil  rumusan  penyusunan  program
kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja;

j. Melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  program  guna  mengetahui
perkembangan yang ada;

k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan anggaran beserta hasil yang telah dicapai
sebagai  perbandingan  tahun  lalu  dan  masukan  kepada  pimpinan  dalam menentukan
kebijakan lebih lanjut;

6. Keadaan Tempat Kerja :
Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman
Penerangan : Baik
Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
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Duduk : Sering
Melihat : Sering 
Bicara : Kadang

8. Kemungkinan Resiko Bahaya : -

9. Tanggung Jawab :
a. Terlaksananya program kerja dan kegiatan di Sub Bagian;
b. Keakuratan analisa pelaksanaan program;
c. Kebenaran monitoring dan evaluasi pelaksanaan program badan.

10. Wewenang :
a. Menyusun rencana program dinas berdasar usulan;
b. Menilai kinerja dan prestasi bawahan dalam melaksanakan tugas
c. Memberi  teguran,  sangsi  kepada bawahan yang kurang disiplin  dalam melaksanakan

tugas;
d. Memberi masukan kepada atasan. 

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Penata (III/c)

b. Pendidikan Umum : Minimal S1 Administrasi Negara

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : Diklat Pimpinan Tingkat IV

- Teknis/Fungsional : - Teknis Metodologi Penelitian 
- Monitoring dan Evaluasi
- Perencanaan Strategis

                                                    - AKIP / LAKIP

d. Pengetahuan : - Tata Naskah penyusunan AKIP/LAKIP
- Tata Cara Monitoring dan Evaluasi
- Teknis Pengukuran Kinerja Organisasi 
- Metode Evaluasi dan Penelitian
- Tata Naskah Dinas
- Teknis Analisa Pelaksanaan Program

e. Ketrampilan : - Menyusun AKIP/LAKIP
- Menyusun hasil monitoring dan evaluasi program
- Menyusun instrumen pengolahan data program
- Menyusun naskah dinas
- Menyusun program kerja dinas keseluruhan

f. Pengalaman Kerja : Pernah menjadi staf Sub Bagian Sungram.

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk memahami kata-kata dan menggu-
nakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

i. Minat : 1b = Kegiatan yg berhubungan dengan komunikasi data

3a = Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : J = Kemampuan menyesuaikan diri untuk pembuatan
kesimpulan, penilaian

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang
menghendaki pencapaian dengan tepat, standar 
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Pengolah Rencana Program

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Penyusunan Program

3. Ringkasan Tugas : Melaksanakan  pengumpulan  dan  pengolahan  data  program
dari  masing-masing  unit  kerja  dalam  rangka  penyusunan
program  pengembangan  dan  anggaran  Badan  .Memimpin
BKD, merumuskan dan 

4. Hasil Kerja :
a.  Kajian rencana dan program badan;

b.  Analisa perencanaan dan program serta rencana strategik badan;

c.  Rumusan usulan perencanaan dan program unit kerja;

d.  Kajian dan sinkronisasi usulan pelaksanaan program unit.

5. Rincian Tugas :
a. Membuat dan menyebarkan format dalam rangka mengumpulkan data rencana program

dari masing-masing unit kerja;

b.  Menghimpun dan mempelajari data rencana program dari masing-masing unit kerja untuk
bahan perencanaan;

c.  Menginventarisasi,  mentabulasi  dan  merekapitulasi  setiap  usulan  program  guna
mempermudah pengolahannya;

d. Mempelajari program tahun lalu dan yang sedang berjalan sebagai bahan perbandingan;

e. Menyusun  konsep  rencana  program dalam  memaksimalkan  pelayanan  dinas  kepada
masyarakat;

f.   Menyusun konsep tujuan-tujuan realistis  yang dapat  dicapai  sesuai  dengan kabijakan
strategis jangka pendek, menengah dan panjang;

g.  Menyusun  program  perintis  sesuai  urgensi  kegiatan  masing-masing  unit  kerja  guna
pengembangan dinas;

h. Menyusun  perkiraan  pembiayaan  yang  akan  diperlukan  sesuai  program  yang  telah
dirumuskan berdasar masukan dari masing-masing unit kerja;

i.   Menyusun perencanaan strategis dinas sesuai dengan visi dan misi badan.

6. Keadaan Tempat Kerja :
Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar
Penerangan : Baik
Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Kadang

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
-
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9. Tanggung Jawab :

a. Ketelitian kajian perencanaan dan program badan;

b. Ketepatan analisa perencanaan dan program serta rencana strategik badan;

c. Kebenaran rumusan usulan perencanaan dan program unit kerja;

d. Ketelitian kajian dan sinkronisasi usulan pelaksanaan program unit.

10. Wewenang :
- Meminta usulan program dari masing-masing unit kerja

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a)

b. Pendidikan Umum : Minimal S1 Administrasi Negara

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan :

- Teknis/Fungsional : - Teknik Penyusunan Program 
- Perencanaan Strategis

                                                 - Manajemen Program

d. Pengetahuan : - RENSTRA Jawa Timur
- Visi, Misi dan Tujuan Dinas
- Peraturan bidang kelembagaan

e. Ketrampilan : - Menghimpun dan mengolah data program
- Menyusun rencana program dinas
- Melakukan kajian akademik program

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : N= kemampuan untuk melakukan operasi aritmatik
secara tepat dan akurat

Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan
huruf dan angka, ketelitian 

i. Minat : 1b = Kegiatan yg berhubungan dengan komunikasi data 

3a = Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : R= Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan
berulang-ulang, rutin

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yg
mengehendaki pencapain dengan tepat, standar
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Penganalisa Data Program

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Penyusunan Program

3. Ringkasan Tugas : Mempelajari,  meneliti  dan  menganalisa  usulan  program  dan
kegiatan dari  masing-masing unit  kerja sebagai  bahan kajian
dan perumusan kebijakan dan rencana kegiatan badan.

 4. Hasil Kerja :
a.  Analisa program dan kegiatan unit kerja;

b.  Rumusan hasil analisa;

c.  Laporan pelaksanaan program badan.

5. Rincian Tugas :
a. Menghimpun dan mempelajari pelaksanaan program tahun yang telah lalu sebagai bahan

perbandingan;

b.  Menghimpun  dan  mempelajari  pelaksanaan  program  tahun  berjalan  untuk  dilakukan
analisa;

c. Menganalisa  usulan  program dengan cara  mengkaji  data  dan fakta  serta  tujuan  dan
sasaran dari program;

d.  Merumuskan  hasil  analisa  program berdasar  kajian  akademik  sebagai  bahan  laporan
kepada atasan;

e.  Menyusun hasil  rumusan informasi  kepada atasan sebagai  masukan untuk penentuan
kebijakan lebih lanjut;

f. Menyusun  rumusan  program  dan  kegiatan  sesuai  hasil  rumusan  dan  penetapan
pembahasan rapat penyusunan program dan kegiatan unit kerja.

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman
Penerangan : Baik
Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Kadang

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
-

9. Tanggung Jawab :
a.  Keakuratan analisa program;

b.  Kebenaran menyusun rumusan hasil analisa;

c.  Ketepatan laporan pelaksanaan program dinas;

10. Wewenang :

-
11. Syarat Jabatan :
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a. Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a)

b. Pendidikan Umum : Minimal S1 Administrasi Negara

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Pengukuran Kinerja Organisasi 
- Organisasi dan Metode
- Teknis pengumpulan dan pengolahan data

                                                    - Manajemen Program

d. Pengetahuan : - Rencana program dinas
- Visi, Misi dan Tujuan Dinas
- Pengumpulan dan pengolahan data
- Tata Naskah Dinas
- Peraturan bidang kelembagaan

e. Ketrampilan : - Menganalisa program riel tahun lalu
- Menganalisa program riel tahun berjalan
- Menyusun rumusan hasil analisa

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : N= kemampuan untuk melakukan operasi aritmatik
secara tepat dan akurat

Q =  Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan
huruf dan angka, ketelitian 

i. Minat : 1b = Kegiatan yg berhubungan dengan komunikasi data 

3a = Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : R= Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan
berulang-ulang, rutin

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yg
mengehendaki pencapain dengan tepat, standar
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Penyusunan Program

3. Ringkasan Tugas : Melakukan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksnaaan  program
kegiatan unit-unit kerja.M

emimpin BKD, merumuskan dan 
4. Hasil Kerja :

a.  Data evaluasi pelaksanaan program;

b.  Data monitoring program tahun lalu dan tahun berjalan;

c.  Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

5. Rincian Tugas :
a. Menghimpun dan mengklarifikasi  data  perkembangan kinerja  dari  masing-masing unit

kerja;

b.  Mempelajari data perkembangan kinerja organisasi sebagai bahan evaluasi;

c.  Mengevaluasi  dengan  cara  membandingkan  tingkat  capaian  tahun  lalu  dengan  tahun
berjalan;

d.  Menyusun  hasil  monitoring  dan  evaluasi  sebagai  bahan  pengendalian  program  bagi
pimpinan;

e.  Menyusun  hasil  monitoring  dan  evaluasi  sebagai  informasi  kepada  pimpinan  dalam
penentuan kebijakan lebih lanjut.

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar
Penerangan : Baik
Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering

Bicara : Kadang

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
-

9. Tanggung Jawab :
a. Kebenaran data evaluasi pelaksanaan program;

b. Kebenaran data monitoring program tahun lalu dan tahun berjalan;

c. Ketepatan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

10. Wewenang :
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11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a)

b. Pendidikan Umum : Minimal S1 Administrasi Negara

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Monitoring dan Evaluasi 
- Pengukuran Kinerja Organisasi

                                                    - Manajemen Program

d. Pengetahuan : - Program dan capaian tahun lalu
- Program dan capaian tahun berjalan
- Peraturan bidang Perpustakaan dan Kearsipan 

e. Ketrampilan : - Menghimpun dan mengolah data program
- Menganalisa program 
- Melakukan kajian akademik program

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : N= kemampuan  untuk  melakukan  operasi  aritmatik
secara tepat dan akurat

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka, ketelitian 

i. Minat : 1b = Kegiatan yg berhubungan dengan komunikasi data 

3a = Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin

T = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dengan  situasi  yg
mengehendaki pencapain dengan tepat, standar
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

2. Unit Organisasi : Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

3. Ringkasan Tugas : Menyiapkan  bahan  dan  menyusun  rencana  anggaran  dan
melaksanakan  pengelolaannya  serta  mengawasi  dan
mengendalikan  administrasi  keuangan  sesuai  dengan
peraturan yang berlaku. 

4. Hasil Kerja :
a. Rencana dan program kerja Sub Bagian;

b. Rencana anggaran dan belanja badan;

c. Pengelolaan anggaran belanja badan;

d. Laporan pertanggung jawaban keuangan;

e. Administrasi keuangan yang tertib;

5. Rincian Tugas :
a. Menyusun rencana kerja dan schedul pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan sesuai

dengan program kerja Sekretariat sebagai acuan kerja;

b. Membagi  tugas  kepada  bawahan  dan  mengikuti  perkembangannya  dengan  cara
memantau agar penyelesaiannya tepat waktu;

c. Mengawasi  dan  memotivasi  bawahan dalam pelaksanaan tugas,  agar  diperoleh  hasil
kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi;

d. Mengkaji  dan  mengevaluasi  rencana  penerimaan  dan  belanja  dinas  sesuai  dengan
sumber dana tahun yang lalu dan tahun berjalan sebagai acuan penyusunan anggaran
tahun berikutnya;

e. Melakukan  koordinasi  dengan  unit  kerja  terkait  dalam  rangka  penyusunan  anggaran
operasional dan kegiatan dinas;

f. Meneliti  konsep  rencana  penerimaan  dan  belanja  dinas  dalam  bentuk  DIKDA  dan
DUPDA sebagai bahan penetapan usulan anggaran;

g. Meneliti, menyempurnakan dan menanda tangani konsep SPP belanja rutin, daftar gaji
dan tunjangan sesuai pengajuan yang telah ditetapkan;  

h. Mengendalikan  keuangan anggaran  rutin  dan  operasional  agar  sesuai  dengan plafon
yang telah dianggarkan;

i. Mengawasi,  mengendalikan  dan  melakukan  pembinaan  pengelolaan  administrasi
keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;

j. Memverifikasi  dan  mengevaluasi  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  guna
mengetahui penyerapan anggaran belanja Badan ;

k. Meneliti  dan  menyempurnakan  penyusunan  laporan  pertanggung  jawaban  keuangan
sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran dalam rangka tertib pengelolaan keuangan.

6. Keadaan Tempat Kerja :
Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar
Penerangan : Baik
Suara : Baik
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7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Kadang

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Stress

9. Tanggung Jawab :
a. Kebenaran dan ketelitian penyusunan anggaran belanja Badan  ;

b. Kebenaran pengelolaan anggaran belanja Badan ;

c. Kebenaran dan ketelitian penyusunan laporan keuangan;

d. Ketepatan mengusulkan pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai.

10. Wewenang :
a. Mengelola anggaran rutin dan operasional dinas;

b. Menilai kinerja dan prestasi bawahan dalam melaksanakan tugas

c. Memberi teguran, sangsi kepada bawahan yg kurang disiplin dalam melaksanakan tugas 

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Penata (III/c)

b. Pendidikan Umum : Minimal S1 Keuangan/Akuntansi

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : Diklat Pimpinan Tingkat IV

- Teknis/Fungsional : - Bendaharawan 
- Manajemen Keuangan
- Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

                                                        - Akuntansi Keuangan Daerah

d. Pengetahuan : - Teknis Pengelolaan Anggaran
- Teknis Penyusunan Anggaran
- Administrasi Keuangan 
- Teknis Laporan Keuangan

e. Ketrampilan : - Menyusun anggaran berbasis kinerja
- Menyusun laporan keuangan yang akuntanbel
- Mengelola keuangan 

f. Pengalaman Kerja : Pernah menjadi staf keuangan

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : N = Kemampuan untuk melakukan operasi aritmatik
secara tepat dan akurat

Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan
huruf dan angka/ ketelitian

i. Minat : 1b = Kegiatan yang berhubungan dg komunikasi data
3a = Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : R = Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan ber-
ulang-ulang, rutin

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang
menghendaki pencapaian dengan tepat, standar
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Bendahara Pengeluaran

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Keuangan

3. Ringkasan Tugas : Menerima  dan  membayar  sejumlah  uang  serta
mengadministrasikan  seluruh  transaksi  penerimaan  dan
pengeluaran sebagai laporan pertanggung jawaban. 

4. Hasil Kerja :
a. Pencairan dana kegiatan Badan ;

b. Bukti penerimaan dan pengeluaran;

c. Laporan pertanggung jawaban keuangan.

5. Rincian Tugas :
a. Membuat  konsep SPP dan mencairkan SPMU sesuai  nominal  serta  menghitung dan

menyimpan dalam brankas agar aman dan siap dipergunakan untuk kepentingan dinas;

b. Mengeluarkan  sejumlah  uang  berdasarkan  Surat  Perintah  Pengeluaran  Uang  dari
Pemegang Anggaran untuk didistribusikan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu;

c. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas
Bendahara Pengeluaran;

d. Memungut dan menyetorkan pajak guna tertib pajak;

e. Menghimpun bukti-bukti transaksi pengeluaran dan menanda tangani bersama PA/KPA
dalam rangka tertib administrasi

f. Menyusun laporan penyerapan keuangan beserta bukti-bukti yang ada sebagai laporan
pertanggung jawaban;

g. Mencatat transaksi yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar dalam rangka tertib
administrasi keuangan;

h. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;

i. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang
ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;

j. Membuat laporan pertanggung jawaban setiap bulan berdasarkan transaksi penerimaan
dan pengeluaran untuk mengetahui penyerapan anggaran.

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruangan Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar
Penerangan : Baik
Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Kadang

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Dirampok saat mengambil uang di bank.
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9. Tanggung Jawab :
a. Ketelitian dan ketepatan pencairan dana kegiatan Badan ;

b. Kebenaran dan ketelitian menyusun bukti penerimaan dan pengeluaran;

c. Kebenaran membuat SPJ;

10. Wewenang :
a. Meminta bukti pengeluaran pada Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. Mengelola anggaran operasional kegiatan dinas sesuai perintah pimpinan;

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a)

b. Pendidikan Umum : S1 Keuangan/ Akuntansi

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Bendaharawan 
- Administrasi Keuangan Daerah

                                                 - Manajemen Keuangan

d. Pengetahuan : - Teknis Pengelolaan Keuangan
- Teknis Penyusunan Anggaran
- Teknis Menyusun Laporan Keuangan 

e. Ketrampilan : - Mengelola anggaran kegiatan dinas
- Menyusun laporan pertanggung jawaban
- Menyusun administrasi keuangan

f. Pengalaman Kerja : -

g. Syarat Kondisi Fisik : Sehat jasmani dan rohani

h. Bakat : N = Kemampuan untuk melakukan operasi aritmatik
secara tepat dan akurat

Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan
huruf dan angka/ ketelitian

i. Minat : 1b = Kegiatan yang berhubungan dg komunikasi data

3a = Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : R = Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan ber-
ulang-ulang, rutin

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang
menghendaki pencapaian dengan tepat, standar
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Keuangan

3. Ringkasan Tugas : Menerima,  mencatat  dan  mengeluarkan  uang  berdasarkan
bukti-bukti  dan  membuat  laporan  keuangan  sebagai
pertanggung jawaban.Memimpin BKD, merumuskan dan 

4. Hasil Kerja :
a. Pencairan dana kegiatan dinas;

b. Bukti penerimaan dan pengeluaran;

c. Laporan pertanggung jawaban keuangan.

5. Rincian Tugas :

a. Membuat dan mengajukan Nota Permintaan Pembayaran kepada PA/KPA sebagai dasar
pencairan uang ke Bendahara Pengeluaran;

b. Menerima,  menghitung  dan menyimpan  uang dari  Bendahara  Pengeluaran  ke  dalam
brankas sebagai kas penunjang kegiatan Badan ;

c. Membuat  Surat  Perintah  Tugas  dan  kwitansi  sebagai  dasar  pengeluaran  uang  atas
perintah pimpinan;

d. Membayarkan sejumlah uang sesuai kwitansi dan mencatatnya dalam Buku Kas Umum
dalam tertib administrasi;

e. Memungut dan menyetor pajak setelah mencatatnya ke dalam BKU guna tertib pajak;

f. Menghimpun dan menandatangani  bukti  pengeluaran bersama KPA sebagai  lampiran
SPJ;

g. Mencatat transaksi kegiatan yang ditangani dalam Buku Kas Umum dalam rangka tertib
administrasi keuangan;

h. Membuat  Surat  Pertanggung  Jawaban  dan  menyusun  bukti-bukti  penerimaan  dan
pengeluaran sebagai lampiran pertanggung jawaban keuangan;

i. Memeriksa  ketersediaan  dana  yang  ada  dalam brankas  untuk  menjaga  ketersediaan
uang operasional;

j. Membuat laporan penyerapan belanja sebagai laporan untuk menentukan kebijakan lebih
lanjut bagi pimpinan dalam hal keuangan;

k. Mencatat  penerimaan dan pengeluaran yang belum di  SPJkan ke dalam buku panjar
sebagai pengingat kegiatan. 

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruangan Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar
Penerangan : Baik
Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Kadang
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8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
-

9. Tanggung Jawab :
a. Ketelitian dan ketepatan pencairan dana kegiatan dinas ;

b. Kebenaran dan ketelitian menyusun bukti penerimaan dan pengeluaran;

c. Kebenaran membuat SPJ;

10. Wewenang :
a. Meminta tanda terima dari pembayaran sejumlah uang kepada orang lain;

b. Mengelola anggaran operasional kegiatan dinas sesuai perintah pimpinan.

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a)

b. Pendidikan Umum : S1 Keuangan/ Akuntansi

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Bendaharawan 
- Administrasi Keuangan Daerah

                                                    - Manajemen Keuangan

d. Pengetahuan : - Teknis Pengelolaan Keuangan
- Teknis Penyusunan Anggaran
- Teknis Menyusun Laporan Keuangan 

e. Ketrampilan : - Mengelola anggaran kegiatan dinas
- Menyusun laporan pertanggung jawaban
- Menyusun administrasi keuangan

f. Pengalaman Kerja : -

g. Syarat Kondisi Fisik : Sehat jasmani dan rohani

h. Bakat : N = Kemampuan untuk melakukan operasi aritmatik
secara tepat dan akurat

Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan
huruf dan angka/ ketelitian

i. Minat : 1b = Kegiatan yang berhubungan dg komunikasi data

3a = Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : R = Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan ber-
ulang-ulang, rutin

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang
menghendaki pencapaian dengan tepat, standar
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Pengurus Gaji

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Keuangan

3. Ringkasan Tugas : Membuat daftar gaji, mencairkan dan membagi uang gaji para
pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana
Daerahemimpin BKD, merumuskan dan 

4. Hasil Kerja :

a. Pencairan uang gaji pegawai;
b. Daftar gaji pegawai badan;
c. Laporan pertanggung jawaban keuangan.

5. Rincian Tugas :

a. Membuat daftar gaji para pegawai badan yang mengalami perubahan maupun yang tidak
sebagai acuan pembayaran gaji;

b. Menandatangani SPMU dan mencairkan ke bank untuk gaji pegawai di lingkungan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah  sebagai alat pembayaran;

c. Mencatat  semua  uraian  penerimaan  beserta  potongan  yang  ada  pada  amplop  gaji
perorangan pegawai sebagai dasar penghitungan uang gaji;

d. Menghitung dan memasukkan uang gaji ke dalam amplop gaji sesuai dengan nominal
yang tertera dalam amplop gaji;

e. Membayarkan ke para pegawai yang ada di lingkungan Badan sebagai salah satu hak
pegawai;

f. Mencatat  seluruh  transaksi  gaji  ke  dalam Buku  Kas  Umum Gaji  dalam rangka  tertib
administrasi keuangan;

g. Menghimpun dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji sebagai lampiran SPJ;

h. Membuat SPJ dan menyusun lampiran-lampirannnya sebagai bukti pelaksanaan tugas;

i. Menyetor kelebihan/potongan-potongan gaji pegawai ke tempat yang telah ditentukan; 
   

6. Keadaan Tempat Kerja :
Ruangan Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar
Penerangan : Baik
Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Kadang

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Dirampok saat mengambil uang di bank.

9. Tanggung Jawab :
a. Ketelitian dan ketepatan pencairan uang gaji pegawai ;
b. Kebenaran dan ketelitian menyusun bukti penerimaan dan pengeluaran;
c. Kebenaran membuat SPJ.
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10. Wewenang :
a. Meminta tanda tangan penerima gaji sebagai bukti pembayaran gaji;

b. Meminta lampiran daftar gaji dari Pengurus Gaji.

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Pengatur (II/c)

b. Pendidikan Umum : D3 Keuangan

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Bendaharawan 
- Administrasi Keuangan Daerah

                                                  - Manajemen Keuangan

d. Pengetahuan : - Teknis Pengelolaan Keuangan
- Teknis Penyusunan Anggaran
- Teknis Menyusun Laporan Keuangan 

e. Ketrampilan : - Membuat daftar gaji sesuai perubahan
- Menyusun laporan pertanggung jawaban
- Menyusun administrasi keuangan

f. Pengalaman Kerja : -

g. Syarat Kondisi Fisik : Sehat jasmani dan rohani

h. Bakat : N = Kemampuan untuk melakukan operasi aritmatik
secara tepat dan akurat

Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan
huruf dan angka/ ketelitian

i. Minat : 1b = Kegiatan yang berhubungan dg komunikasi data

3a = Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : R = Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan ber-
ulang-ulang, rutin

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang
menghendaki pencapaian dengan tepat, standar
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Pencatat Pembukuan

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Keuangan

3. Ringkasan Tugas : Melakukan pencatatan  atas  semua transaksi  keuangan yang
dikelola  oleh  Bendahara  Pengeluaran.Memimpin  BKD,
merumuskan dan 

4. Hasil Kerja :

a. Pencatatan semua transaksi keuangan;
b. Rekap laporan keuangan;
c. Laporan pertanggung jawaban keuangan;

5. Rincian Tugas :

a. Mencatat  seluruh  transaksi  yang di  kelola  oleh Bendahara Pengeluaran  di  Buku Kas

Umum termasuk penerimaan dan penyetoran pajak dalam rangka tertib administrasi;

b. Membuat  Surat  Pertanggung  Jawaban  untuk  kegiatan  yang  dikelola  Bendahara

Pengeluaran sebagai surat pengantar laporan keuangan;

c. Merekap  laporan-laporan  dari  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  sebagai  berkas

lampiran SPJ.

6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruangan Kerja : Baik

Suhu : Baik

Udara : Segar

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :

Duduk : Sering

Melihat : Sering

Bicara : Kadang

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
-

9. Tanggung Jawab :

a. Ketelitian dan kebenaran mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran;

b. Kebenaran dan ketelitian merekap laporan dari Bendahara Pengeluaran 

      Pembantu;

c. Kebenaran membuat SPJ.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim                                                                  50



10. Wewenang :
- Meminta bukti pengeluaran pada Bendahara Pengeluaran Pembantu;

11. Syarat Jabatan :

a. Pangkat / Golongan : Pengatur (II/c)

b. Pendidikan Umum : D3 Keuangan/ Akuntansi

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Bendaharawan 

- Administrasi Keuangan Daerah

                                                    - Manajemen Keuangan

d. Pengetahuan : - Teknis Menyusun Laporan Keuangan

- Teknis Mencatat Transaksi Keuangan 

e. Ketrampilan : - Mencatat semua transaksi keuangan

- Menyusun laporan pertanggung jawaban

- Menyusun administrasi keuangan

f. Pengalaman Kerja : -

g. Syarat Kondisi Fisik : Sehat jasmani dan rohani

h. Bakat : N = Kemampuan untuk melakukan operasi aritmatik

secara tepat dan akurat

Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan

huruf dan angka/ ketelitian

i. Minat : 1b = Kegiatan yang berhubungan dg komunikasi data

3a = Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : R = Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan ber-

ulang-ulang, rutin

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang

menghendaki pencapaian dengan tepat, standar

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim                                                                  51



URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Pembuat Dokumen

2. Unit Organisasi : Sub Bagian Keuangan

3. Ringkasan Tugas : Membuat dokumen atau naskah dinas yang berkaitan dengan
keuangan.Memimpin BKD, merumuskan dan 

4. Hasil Kerja :
a. Surat Permintaan Pembayaran;

b. Naskah-naskah dinas keuangan.

5. Rincian Tugas :
a. Menyiapkan dan mengajukan Surat  Permintaan Pembayaran  Uang Persediaan,  Surat

Permintaan  Pembayaran  Ganti  Uang  dan  Surat  Permintaan  Pembayaran  Tambahan
Uang;

b. Menyiapkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pada pihak ke
tiga dan Surat Permintaan Pembayaran Gaji;

c. Meneliti berkas kelengkapan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran;

d. Memintakan  otorisasi  Surat  Permintaan  Pembayaran  /  Surat  Pertanggung  Jawaban
kepada Bendahara Pengeluaran.

6. Keadaan Tempat Kerja :
Ruangan Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar
Penerangan : Baik
Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Kadang

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
-

9. Tanggung Jawab :
a. Ketelitian dan ketepatan pencairan dana kegiatan dinas ;

b. Kebenaran dan ketelitian menyusun bukti penerimaan dan pengeluaran;

c. Kebenaran membuat SPJ;

10. Wewenang :
- Meminta bukti pengeluaran pada Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- Mengelola anggaran operasional kegiatan dinas sesuai perintah pimpinan;
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11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Pengatur (II/c)
b. Pendidikan Umum : D3 Keuangan/ Akuntansi
c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -
- Teknis/Fungsional : - Bendaharawan 

- Administrasi Keuangan Daerah
                                                  - Manajemen Keuangan
d. Pengetahuan : - Teknis Membuat Dokumen Keuangan

- Teknis Penyusunan Anggaran
- Teknis Menyusun Laporan Keuangan 

e. Ketrampilan : - Mengelola anggaran kegiatan dinas
- Menyusun laporan pertanggung jawaban
- Menyusun administrasi keuangan

f. Pengalaman Kerja : -

g. Syarat Kondisi Fisik : Sehat jasmani dan rohani

h. Bakat : N = Kemampuan untuk melakukan operasi aritmatik
secara tepat dan akurat

Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan
huruf dan angka/ ketelitian

i. Minat : 1b = Kegiatan yang berhubungan dg komunikasi data
3a = Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : R = Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan
berulang-ulang, rutin

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang
menghendaki pencapaian dengan tepat, standar
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

2. Unit Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

3. Ringkasan Tugas : Mengkoordinasikan  penyusunan  program  dan  pelaksanaan
kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi,  kesiapsiagaan dan
pemberdayaan  masyarakat  pada  pra  bencana  serta
pengurangan resiko bencana.  

 4. Hasil Kerja :
a.   Program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
b.   Distribusi tugas;
c.   Pekerjaan berjalan lancar sesuai petunjuk;
d.   Rencana kegiatan dan pelaksanaan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
e.   Koordinasi dengan Instansi terkait ;
g.   laporan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
   

5. Rincian Tugas :
a. Menyusun  program  kerja  dan  kegiatan  operasional  Bidang  Pencegahan  dan

Kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

 b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya  untuk memastikan
pelaksanaan tugas dapat habis dan berjalan lancar;

 c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan  sesuai
rencana dan menigkatkan SDM bawahan;

d. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar  memperoleh hasil sesuai yang
diharapkan;

e. Menyelia hasil kerja bawahan untuk disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan
untuk menghindari kesalahan;

f. Mengkaji dan menyempurnakan konsep kebijakan di bidang pencegahan bencana dan
kesiapsiagaan sesuai aturan yang berlaku;

g. Melakukan   koordinasi  dengan  instansi  terkait  dalam rangka  sinkronisasi  kegiatan  di
bidang pencegahan bencana dan kesiapsiagaan;  

h. Mengkaji  dan  menyempurnakan  konsep  pedoman  teknis  dan  standar  di  bidang
pencegahan bencana dan kesiapsiagaan;

i. Meneliti  dan  menyempurnakan  konsep  petunjuk  pelaksanaan  di  bidang  pencegahan
bencana dan kesiapsiagaan;

j. Melakukan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  dalam  rangka  kerjasama  di  bidang
pencegahan bencana dan kesiapsiagaan;

k. Memantau pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan bencana
dan kesiapsiagaan;  

l. Meneliti  dan  menyempurnakan  konsep  laporan  kegiatan  pencegahan  bencana  dan
kesiapsiagaan; 

m. Melakukan fasilitasi di bidang pencegahan bencana dan kesiapsiagaan pada pihak yang
membutuhkan;

n. Memantau  pelaksanaan  kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  dasar,  lanjutan  teknis,
simulasi dan gladi;        
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6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :
a.   Ketepatan program kegiatan  Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 
b.   Terlaksannya kegiatan dan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan; 
c.   Pelaksanaan pengendalian kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
d.   Rencana kegiatan lanjutan.

10. Wewenang :
a.  Membimbing dan mengarahkan bawahan
b.  Menilai kinerja dan prestasi bawahan;
c.  Memberi masukan kepada atasan    

11. Syarat Jabatan :
a.  Pangkat/Golongan :   Pembina  (IV/a)
b.  Pendidikan :   S1 Sospol,Hukum, Adm. Negara, Teknik. Manajemen

  
c.  Diklat :    Pimpinan :   Pim III
    Teknis/Fungsional : -  Bhs. Asing

  -  Komunikasi Massa
  -  Pelayanan Publik        -   

                                                    -  Manajemen Penanggulangan Bencana
  -  Tim Reaksi Cepat 
  -  Pengurangan Resiko Bencana (PRB)   
 

d. Pengetahuan : -  Teknik Komunikasi
  -  Teknis Pelayanan Publik                            
  -  Teknis Penaggulangan Bencana 
  -  Teknis Tim Reaksi Cepat 
  -  Teknis Pengurangan Resiko Bencana  

e. Ketrampilan : -  Mampu Berkomunikasi dengan baik 
  -  Mampu mengkoordinasikan Penanggulangan Bencana 
  -  Mampu mengkoordinasikan Tim Reaksi Cepat
  -  Membuat laporan

f. Pengalaman Kerja :

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik
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Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan 

2. Unit Organisasi : Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  

3. Ringkasan Tugas : Menyiapkan  bahan  penyusunan  kebijakan  dibidang
Pencegahan serta melakukan  koordinasi,  konsultasi  dan
kerjasama dengan instansi  terkait  dalam rangka  pencegahan
bencana.

 4. Hasil Kerja :
a.   Program Kerja Seksi  Pencegahan;
b.  Terbagi habisnya tugas kepada bawahan sesuai Tupoksi;
c.   Pekerjaan berjalan lancar sesuai petunjuk;
d.   Konsep data bidang pencegahan bencana;
e.   Koordinasi dengan Instansi terkait ;
g.   Konsep kegiatan pencegahan bencana;
h.   Fasilitasi kegiatan pencegahan bencana;
i.    Konsep Evaluasi dan kerjasama ;
j.    Konsep laporan perkembangan kegiatan pencegahan bencana.

5. Rincian Tugas :
a. Menyusun rencana operasional  kerja  dan kegiatan Seksi  Pencegahan  sesuai  dengan

program  kerja   Bidang  Pencegahan  dan  Kesiapsiagaan  sebagai  acuan  pelaksanaan
tugas;

 b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya  untuk memastikan
pelaksanaan tugas dapat habis dan berjalan lancar;

 c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan  sesuai
rencana dan menigkatkan SDM bawahan;

 d. Mengawasi  dan  mengendalikan  pengumpulan  bahan  dalam  rangka  penyusunan
perencanaan kebijakan  di bidang pencegahan bencana;

 e. Menyusun konsep  konsep kebijakan di bidang pencegahan bencana berdasarkan hasil
data lapangan;  

 f.  Melakukan  koordinasi  dengan  Instansi  terkait  dalam rangka  penyusunan  kegiatan  di
bidang pencegahan bencana;

 g. Menyusun konsep  pedoman teknis dan standart di bidang pencegahan pada saat pra
bencana serta pengurangan resiko bencana;        

 h. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan di bidang pencegahan pada saat pra bencana
serta pengurangan resiko bencana;  

 i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyusun konsep kerjasama
di bidang pencegahan pada saat pra bencana pengurangan resiko bencana; 

j. Menyusun konsep kerjasama dengan  instansi kerkait dalam rangka pencegahan pada
saat pra bencana pengurangan resiko bencana;

k. Melakukan pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan pada saat pra bencana
serta pengurangan resiko bencana;

 l. Menyusun konsep laporan tentang  kegiatan pencegahan pada saat pra bencana serta
pengurangan resiko bencana; 

m.  Menyusun  konsep  materi  fasilitasi  di  bidang  pencegahan  pada  saat  bencana  serta
pengurangan resiko bencana  
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n. Melakukan evaluasi di  bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan
resiko bahaya sebagai bahan laporan kepada atasan; 

o.  Menyusun  konsep  terpadu  penanggulangan  bencana  sebagai  bahan  perencanaan
pembangunan daerah;

p. Menyusun konsep  jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan,
teknis, simulasi dan gladi kesiapsiagaan;

q. Memantau  pelaksanaan  kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  dasar,  lanjutan,  teknis,
simulasi dan gladi sesuai dengan jadwal yang telah disusun;

r. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis,
simulasi dan gladi kesiapsiagaan.

 
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :
a.   Tersusunnya program kerja Seksi Pencegahan
b.   Kebenaran konsep data bidang pencegahan bencana 
c.   Kelancaran koordinasi dengan instansi terkait;
d.   Kebenaran konsep kegiatan pencegahan;
e.   Ketepatan hasil evaluasi dan penyusunan laporan  

10. Wewenang :
a.  Membimbing dan mengarahkan bawahan
b.  Menilai kinerja dan prestasi bawahan;
c.  Memberi masukan kepada atasan    

11. Syarat Jabatan :
a.  Pangkat/Golongan :   Penata Tingkat I (III/c)
b.  Pendidikan :   S1 Sospol,Hukum, Adm. Negara, Manajemen

  
c.  Diklat :    Pimpinan :   Pim IV
    Teknis/Fungsional : -  Komunikasi Massa

  -  Pelayanan Prima
  -  Mitigasi Bencana      
  -  Pengurangan Resiko Bencana
  -  Reaksi Cepat    

d. Pengetahuan : -  Teknis Komunkasi
  -  Teknis Pelayanan Prima                            
  -  Teknis Mitigasi Bencana 
  -  Teknis Reaksi Cepat
  -  Teknis Pengurangan Resiko Bencana 

e. Ketrampilan : -  Mampu berkomunikasi dengan baik; 
  -  Memberikan  Pelayanan Prima;

  -  Mampu melakukan mitigasi bencana;  
  -  Melakukan pengurangan resiko bencana
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f. Pengalaman Kerja :

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Penyusun  Pedoman  Teknis  Pencegahan  Bencana  dan
Pengurangan Resiko Bencana

2. Unit Organisasi : Seksi Pencegahan

3. Ringkasan Tugas : Mengumpulkan  bahan,  mengolah  dan  menyusun  pedoman
teknis pencegahan  bencana dan pengurangan resiko bahaya.
dan 

4. Hasil Kerja :
a.  Referensi dan aturan tentang kebencanaan;
b.  Konsep pedoman teknis pencegahan bencana dan pengurangan resiko bahaya

5. Rincian Tugas :
a. Mengumpulkan berbagai  referensi  dan aturan mengenai  kebencanaan sebagai  bahan

acuan;

b. Membaca  dan  mempelajari  materi  yang  dikumpulkan sebagai  bahan  penyusunan
pedoman teknis;

c. Melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui situasi yang ada pada saat terjadi
bencana;

d. Menyusun  konsep  pedoman  teknis  pencegahan  bencana  dan  pengurangan  resiko
bencana sesuai peraturan yang berlaku;

e. Menyempurnakan  konsep  pedoman  teknis  pencegahan  bencana  dan  pengurangan
resiko bahaya dari hasil koreksi pimpinan;

f. Menyajikan konsep  pedoman teknis pencegahan bencana dan pengurangan resiko
bahaya sesuai pedoman 

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering

Melihat : Sering

Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :

9. Tanggung Jawab :
a. Kebenaran referensi dan aturan tentang kebencanaan;

b. Kebenaran konsep pedoman teknis pencegahan bencana dan pengurangan resiko
bencana 

10. Wewenang :
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11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a)

b. Pendidikan Umum : S1

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Kebencanaan 
                                                        -  Penyusunan Pedoman Teknis 

d. Pengetahuan : - Teknis Kebencanaan
- Teknis Penyusunan Pedoman Teknis

e. Ketrampilan : - Memantau situasi bencana
- Membuat pedoman teknis 
- Membuat laporan

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat jasmani dan rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk memahami kata-kata & meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan
huruf dan angka/ketelitian

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

              R=Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan berulang-
ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Penyusun  Laporan  Pencegahan  Pra  Bencana  dan
Pengurangan Resiko Bencana

2. Unit Organisasi : Seksi Pencegahan

3. Ringkasan Tugas : Menerima, mencatat  dan menyusun laporan pencegahan pra
bencana dan pengurangan resiko bencana. dan 

4. Hasil Kerja :
a. Konsep surat permintaan data ke Kabupaten/Kota;

b. Data pencegahan pra bencana dan pengurangan resiko bahaya;

c. Konsep laporan pencegahan pra bencana dan pengurangan resiko bencana.

5. Rincian Tugas :
a. Menyusun  konsep  surat  dalam  rangka  permintaan  data  ke  Kabupaten/Kota  tentang

laporan pra bencana dan pengurangan resiko bencana ;

b. Menerima  dan  mencatat  data  laporan  tentang  pencegahan  pra  bencana  dan
pengurangan resiko bencana yang diterima dari Kabupaten/Kota;

c. Melakukan klasifikasi data laporan  tentang  pencegahan  pra  bencana  dan
pengurangan resiko bencana yang diterima dari Kabupaten/Kota;

d. Menyusun konsep laporan  tentang pencegahan pra bencana dan pengurangan resiko
bencana;

e. Mengetik dan menyempurnakan konsep laporan  tentang pencegahan pra bencana dan
pengurangan resiko bencana;

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering

Melihat : Sering

Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :

9. Tanggung Jawab :
a. Kebenaran klasifikasi data pencegahan pra bencana dan pengurangan resiko bencana;
b. Kebenaran konsep laporan tentang pencegahan pra bencana dan pengurangan resiko

bencana. 

 10. Wewenang :
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11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Pengatur (II/c)

b. Pendidikan Umum : D3

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Tata Naskah Dinas 
                                                        -  Penyusunan Laporan

d. Pengetahuan : - Teknis Tata naskah Dinas
- Teknis Penyusunan laporan

e. Ketrampilan : - Menguasai tata naskah dinas
- Menyusun laporan 

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat jasmani dan rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk memahami kata-kata & meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan
huruf dan angka/ketelitian

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

      R =Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan  
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Pengevaluasi Data Pencegahan Pra Bencana

2. Unit Organisasi : Seksi Pencegahan

3. Ringkasan Tugas : Menyusun  daftar  pertanyaan,  monitoring  lapangan,
mengevaluasi  dan  menyusun  laporan  evaluasi  data
pencegahan pra bencana. dan 

4. Hasil Kerja :
a. Konsep daftar pertanyaan;
b. Klasifikasi data pencegahan pra bencana;

c. Konsep hasil analisa data pencegahan pra bencana. 

5. Rincian Tugas :
a. Menyusun daftar pertanyaan tentang pencegahan bencana dalam rangka pengumpulan

data pra bencana;

b. Menerima  dan  mengklasifikasi  data  pencegahan  pra  bencana  yang  diterima  dari
Kabupaten/Kota

c. Melakukan  tinjauan ke lapangan dalam rangka mencocokan data yang dikirim dengan
keadaan  yang sebenarnya;

d. Melakukan evaluasi data berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan data yang diterima dari
Kabupaten/Kota;

e. Menyusun konsep laporan evaluasi data pencegahan pra bencana  

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Segar

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering

Melihat : Sering

Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :

9. Tanggung Jawab :
a. Kebenaran daftar pertanyaan yang disusun;

b. Kebenaran hasil evaluasi data;

c. Kebenaran konsep laporan hasil evaluasi.

10. Wewenang :
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11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Pengatur (II/c)

b. Pendidikan Umum : D3

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Monitoring dan evaluasi 
                                                        -  Pembuatan laporan

d. Pengetahuan : - Teknis Monitoring dan Evaluasi
- Teknis Pembuatan Laporan

e. Ketrampilan : - Melakukan monitoring dan evaluasi
- Membuat laporan

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat jasmani dan rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk memahami kata-kata & meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

Q = Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan
huruf dan angka/ketelitian

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

       R =Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Kesiapsiagaan

2. Unit Organisasi : Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

3. Ringkasan Tugas : Menyiapkan  bahan  penyusunan  kebijakan  dibidang
Kesiapsiagaan  serta melakukan  koordinasi,  konsultasi  dan
kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka kesiapsiagaan
pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana.

4. Hasil Kerja :
a.   Program Kerja Seksi  Kesiapsiagaan;
b.  Terbagi habisnya tugas kepada bawahan sesuai Tupoksi;
c.   Pekerjaan berjalan lancar sesuai petunjuk;
d.   Konsep data bidang kesiapsiagaan;
e.   Koordinasi dengan Instansi terkait ;
f.   Konsep kegiatan kesiapsiagaan bencana;
g.   Fasilitasi kegiatan kesiapsiagaan bencana;
h.    Konsep Evaluasi dan kerjasama ;
i.    Konsep laporan perkembangan kegiatan kesiapsiagaan bencana.

5. Rincian Tugas :
a. Menyusun rencana operasional kerja dan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan  sesuai dengan

program  kerja   Bidang  Pencegahan  dan  Kesiapsiagaan  sebagai  acuan  pelaksanaan
tugas;

 b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya  untuk memastikan
pelaksanaan tugas dapat habis dan berjalan lancar;

 c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan  sesuai
rencana dan menigkatkan SDM bawahan;

 d. Mengawasi  dan  mengendalikan  pengumpulan  bahan  dalam  rangka  perencanaan
kebijakan di bidang kesiapsiagaan pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; 

 e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyusun konsep kebijakan
di bidang di bidang kesiapsiagaan pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; 

 f. Menyusun  konsep  kebijakan  di  bidang  kesiapsiagaan  pra  bencana,  peringatan  dini,
mitigasi bencana dan peningkatan kelembagaan;

 g. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka  menyusun pedoman teknis
dan standar  di  bidang kesiapsiagaan pada pra bencana,  peringatan dini  dan mitigasi
bencana;

 h.  Menyusun  konsep  pedoman  teknis  dan  standar  di  bidang  kesiapsiagaan  pada  pra
bencana, peringatan dini, mitigasi bencana dan peningkatan kelembagaan;        

 i. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana ,
peringatan dini dan mitigasi bencana;  

 j. Menyusun  konsep  pengendalian  dan  pengawasan  di  bidang kesiapsiagaan pada  pra
bencana , peringatan dini, mitigasi bencana dan penimngkatan kelembagaan;  

k. Melakukan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  dalam  rangka  pengendalian  dan
pengawasan  di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana , peringatan dini dan mitigasi
bencana;

l. Melakukan  pengecekan  lapangan  dalam  rangka  persiapan  kesiapsiagaan  pada  pra
bencana , peringatan dini dan mitigasi bencana; 

m. Menyusun  konsep  laporan  rangka  persiapan  kesiapsiagaan  pada  pra  bencana  ,
peringatan dini dan mitigasi bencana;

n. Menyusun  konsep  bahan  fasilitasi  di  bidang  kesiapsiagaan  pada  pra  bencana  ,
peringatan dini dan mitigasi bencana;
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 o. Melakukan fasilitasi  di  bidang kesiapsiagaan pada pra bencana ,  peringatan dini  dan
mitigasi bencana kepada pihak yang membutuhkan; 

p.  Melakukan evaluasi  di  bidang  kesiapsiagaan pada pra bencana ,  peringatan dini  dan
mitigasi bencana

6. Keadaan Tempat Kerja :
Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :
a.   Tersusunnya program kerja Seksi Kesiapsiagaan
b.   Kebenaran konsep data Seksi Kesiapsiagaan; 
c.   Kelancaran koordinasi dengan instansi terkait;
d.   Kebenaran konsep kegiatan Seksi Kesiapsiagaan
e.   Ketepatan hasil evaluasi dan penyusunan laporan  

10. Wewenang :
a.  Membimbing dan mengarahkan bawahan
b.  Menilai kinerja dan prestasi bawahan;
c.  Memberi masukan kepada atasan    

11. Syarat Jabatan :
a.  Pangkat/Golongan :   Penata Tingkat I (III/c)
b.  Pendidikan :   S1 Sospol,Hukum, Adm. Negara, Manajemen

  
c.  Diklat :    Pimpinan :   Pim IV
    Teknis/Fungsional : -  Komunikasi Massa

  -  Pelayanan Prima
  -  Mitigasi Bencana      
  -  Pengurangan Resiko Bencana
  -  Reaksi Cepat    

d. Pengetahuan : -  Teknis Komunikasi
  -  Teknis Pelayanan Prima                            
  -  Teknis Mitigasi Bencana
  -  Teknis Reaksi Cepat   
  -  Teknis Pengurangan Resiko Bahaya

e. Ketrampilan : -  Mampu berkomunikasi dengan baik
  -  Melakukan Pelayanan Prima
  -  Mampu melakukan mitigasi bencana;
  -  Mengkoordinasikan Tim Reaksi Cepat 

f. Pengalaman Kerja :
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g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk memahami kata-kata dan meng-

gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Pengolah Data Pra Bencana

2. Unit Organisasi : Seksi Kesiapsiagaan 

3. Ringkasan Tugas : Menerima,  mencatat,  mengolah  dan  menyajikan  data  pra
bencana sebagai bahan pengambilan keputusan atasan. 

 4. Hasil Kerja :
a.  Data bencana
b.  Sajian data pra bencana 

5. Rincian Tugas :
a. Menerima dan mencatat data bencana yang dikirim oleh Kabupaten/Kota;

b. Mengklasifikasi data yang diterima dari Kabupaten/Kota sesuai dengan peruntukan;

c. Mengolah data pra bencana sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku;   

d. Melakukan pengetikan  data dari hasil pengolahan data sesuai dengan format;

e. Menyajikan data pra bencana sebagai bahan pengambilan keputusan atasan. 

  
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :

10. Wewenang :

11. Syarat Jabatan :
a.  Pangkat/Golongan :   Pengatur (II/c)
b.  Pendidikan :   D3   
c.  Diklat :    Pimpinan :   
    Teknis/Fungsional : -  Pengumpulan dan Pengolahan Data

  -  Komputer
d. Pengetahuan : -  Teknis Pengumpulan dan Pengolahan Data

  -  Teknis Komputer   
e. Ketrampilan : -  Mampu melakukan pengumpulan dan Pengolahan data

  -  Mengoperasikan Komputer

f. Pengalaman Kerja :

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
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h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

 R =Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Penyusun Pedoman Teknis Kesiapsiagaan

2. Unit Organisasi : Seksi Kesiapsiagaan 

3. Ringkasan Tugas : Mengumpulkan  bahan,  mengolah  dan  menyusun  pedoman
teknis kesiapsiagaan.

 4. Hasil Kerja :
a.  Referensi dan aturan tentang kebencanaan;
b.  Konsep pedoman teknis kesiapsiagaan.
 

5. Rincian Tugas :
a. Mengumpulkan berbagai  referensi  dan aturan mengenai  kebencanaan sebagai  bahan

acuan;

b. Membaca  dan  mempelajari  materi  yang  dikumpulkan  sebagai  bahan  penyusunan
pedoman teknis;

c. Melakukan  peninjauan  lapangan  untuk  mengetahui  situasi  sebenarnya  pada  saat
terjadi bencana 

d. Menyusun konsep pedoman teknis kesiapsiagaan sesuai peraturan yang berlaku;

e. Menyempurnakan konsep pedoman teknis kesiapsiagaan dari hasil koreksi pimpinan;

f. Menyajikan konsep pedoman teknis kesiapsiagaan sesuai pedoman.

  
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :

10. Wewenang :

11. Syarat Jabatan :
a.  Pangkat/Golongan :   Penata Muda  (III/a)
b.  Pendidikan :   S1
c.  Diklat :    Pimpinan :   

    Teknis/Fungsional : -  Kebencanaan
  -  Penyusunan Pedoman Teknis 
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d. Pengetahuan : -  Teknis Kebencanaan
  -  Teknis Penyusunan Pedoman Teknis  

e. Ketrampilan : -  Memantau situasi bencana
  -  Membuat pedoman teknis
  -  Membuat laporan 

f. Pengalaman Kerja :

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

                R =Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 

2. Unit Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

3. Ringkasan Tugas : Mengkoordinasikan  penyusunan  program  dan  pelaksanaan
kebijakan  di  bidang  penanggulangan  bencana  pada  saat
tanggap darurat dan dukungan logistik.  

 4. Hasil Kerja :
a.   Program kerja Bidang Kedaruratan dan logistik;
b.   Distribusi tugas;
c.   Pekerjaan berjalan lancar sesuai petunjuk;
d.   Rencana kegiatan dan pelaksanaan bidang Kedaruratan dan Logistik;
e.   Koordinasi dengan Instansi terkait ;
g.   laporan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik.
   

5. Rincian Tugas :
a. Menyusun  program kerja  dan  kegiatan  operasional  Bidang  Kedaruratan  dan  Logistik

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

 b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya  untuk memastikan
pelaksanaan tugas dapat habis dan berjalan lancar;

 c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan  sesuai
rencana dan menigkatkan SDM bawahan;

d. Mengkoordinasikan dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar tidak
terjadi overlapping;

e. Menyelia hasil kerja bawahan untuk disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan
untuk menghindari kesalahan;

f. Mengkaji  dan menyempurnakan konsep kebijakan di bidang penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan penyediaan logistik sesuai aturan
yang berlaku;

g. Melakukan   koordinasi  dengan  instansi  terkait  dalam rangka  sinkronisasi  kegiatan  di
bidang penanggulangan bencana pada saat  tanggap darurat,  penanganan pengungsi
dan penyediaan logistik;  

h. Mengkaji  dan  menyempurnakan  konsep  pedoman  teknis  dan  standar  di  bidang
penanggulangan  bencana  pada  saat  tanggap  darurat,  penanganan  pengungsi  dan
penyediaan logistik;

i. Meneliti dan menyempurnakan konsep petunjuk pelaksanaan di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan penyediaan logistik;

j. Melakukan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  dalam  rangka  kerjasama  di  bidang
penanggulangan  bencana  pada  saat  tanggap  darurat,  penanganan  pengungsi  dan
penyediaan logistik;

k. Memantau  pelaksanaan  pengendalian  dan  pengawasan  di  bidang  penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan penyediaan logistik;  

l. Meneliti  dan  menyempurnakan  konsep  laporan  kegiatan  di  bidang  penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan penyediaan logistik; 

m. Melakukan fasilitasi pada pihak yang membutuhkan di bidang penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan penyediaan logistik;
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6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :
a.   Program kegiatan  bidang kedaruratan dan logistik ; 
b.   Rencana kegiatan dan pelaksanaan kedaruratan dan logistik; 
c.   Laporan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik;
d.   Rencana kegiatan lanjutan.
   

10. Wewenang :
a.  Membimbing dan mengarahkan bawahan
b.  Menilai kinerja dan prestasi bawahan;
c.  Memberi masukan kepada atasan    

11. Syarat Jabatan :
a.  Pangkat/Golongan :   Pembina  (IV/a)
b.  Pendidikan :   S1 Sospol,Hukum, Adm. Negara, Teknik

  
c.  Diklat :    Pimpinan :   Pim III
    Teknis/Fungsional : -  Komunikasi Massa

  -  Pelayanan Publik
  -  Manajemen Penanggulangan Bencana
  -  SAR 

                                                    -  Manajemen Logistik    
d. Pengetahuan : -  Teknis Pelayanan Publik

  -  Teknis Komunikasi                            
  -  Teknis Penanggulangan Bencana 
  -  Teknis SAR
  -  Teknis Logistik

e. Ketrampilan : -  Melakukan Pelayanan Prima
  -  Melakukan Komunikasi dengan baik
  -  Mengkoordinasikan penanggulangan bencana 
  -  Mengkoordinasikan SAR
  -  Mengkoordinasikan Logistik

f. Pengalaman Kerja :

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik
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Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

       R = Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Kedaruratan

2. Unit Organisasi : Bidang Kedaruratan dan Logistik 

3. Ringkasan Tugas : Menyiapkan  bahan  penyusunan  kebijakan  dibidang
Kedaruratan  melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama
dengan instansi terkait dalam rangka kedaruratan  bencana.

 4. Hasil Kerja :
a.   Program Kerja Seksi Kedaruratan;
b.   Terbagi habisnya tugas kepada bawahan sesuai Tupoksi;
c.   Pekerjaan berjalan lancar sesuai petunjuk;
d.   Konsep data Bidang Kedaruratan;
e.   Koordinasi dengan Instansi terkait ;

5. Rincian Tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kedaruratan  sesuai dengan program kerja Bidang

Kedaruratan dan Logistik sebagai  acuan pelaksanaan tugas;

b. Membagi  tugas kepada bawahan dan mengikuti  perkembangannya untuk memastikan
pelaksanaan tugas dapat habis dan berjalan  lancar;

c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan  sesuai
rencana dan menigkatkan SDM bawahan;

d. Mengawasi dan memantau pengumpulan data dalam rangka penyusunan kebijakan di
bidang  penanggulangan  bencana  dan  penanganan  pengungsi  pada  saat  tanggap
darurat;

e.  Menyusun  konsep  rencana  kebijakan  di  bidang  penanggulangan  bencana  dan
penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat; 

f. Mengawasi  dan  memantau  pengumpulan  bahan  dalam  rangka  menyusun  pedoman
teknis dan standar di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada
saat tanggap darurat; 

g.   Melakukan koordinasi dalam rangka menyusun konsep pedoman teknis dan standar di
bidang  penanggulangan  bencana  dan  penanganan  pengungsi  pada  saat  tanggap
darurat;

h. Menyusun konsep pedoman teknis dan standar di bidang penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;         

i. Melakukan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  dalam  rangka  rencana  pelaksanaan
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;

j. Menyusun  konsep  rencana  pelaksanaan  penanggulangan  bencana  dan  penanganan
pengungsi pada saat tanggap darurat;

k. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyusun konsep kerjasama
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;

l. Melakukan pengendalian dan pengawasan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi pada saat tanggap darurat;

m. Menyusun  konsep  laporan  pelaksanaan  penanggulangan  bencana  dan  penanganan
pengungsi  pada saat tanggap darurat;

n. Menyusun  konsep  fasilitasi  di  bidang  penanggulangan  bencana  dan  penanganan
pengungsi pada saat tanggap darurat;

o Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat.
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6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :
a.   Tersusunnya program kerja Seksi Kedaruratan
b.   Kebenaran konsep data bidang Kedaruratan
c.   Kelancaran koordinasi dengan instansi terkait;
d.   Kebenaran konsep kegiatan Seksi Kedaruratan
e.   Ketepatan hasil evaluasi dan penyusunan laporan  

10. Wewenang :
a.  Membimbing dan mengarahkan bawahan
b.  Menilai kinerja dan prestasi bawahan;
c.  Memberi masukan kepada atasan    

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat/Golongan :    Penata Tingkat I (III/c)
b. Pendidikan :   S1 Sospol,Hukum, Adm. Negara, Teknik
c. Diklat :    Pimpinan :   Pim IV
   Teknis/Fungsional : - Komunikasi Massa

  - Pelayanan Publik
  - Penanggulangan Bencana 
  - SAR     

d. Pengetahuan : - Teknis Komunikasi
  - Teknis Pelayanan Publik                            
  - Teknis Penanggulangan Bencana  
  - Teknis SAR

e. Ketrampilan : - Mampu berkomunikasi dengan baik
  - Memberikan pelayanan dengan baik
  - Mempunyai mengkoordinasikan penanggulangan bencana  
  - Mampu menggkoordinasikan Tim SAR         

                 

f. Pengalaman Kerja :

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur
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j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Penyusun Pedoman Teknis Tanggap Darurat Bencana 

2. Unit Organisasi : Seksi Kedaruratan

3. Ringkasan Tugas : Mengumpulkan  bahan,  mengolah  dan  menyusun  pedoman
teknis tanggap darurat bencana.

4. Hasil Kerja :
a.  Referensi dan aturan tentang kebencanaan;
b.  Konsep pedoman teknis tanggap darurat bencana

5. Rincian Tugas :
a. Mengumpulkan berbagai  referensi  dan aturan mengenai  kebencanaan sebagai  bahan

acuan;

b. Membaca  dan  mempelajari  materi  yang  dikumpulkan  sebagai  bahan  penyusunan
pedoman teknis;

c. Melakukan tinjauan lapangan untuk mengetahui situasi yang sebenarnya pada saat
terjadi bencana;

d. Menyusun  konsep  pedoman  teknis  tanggap  darurat  bencana  sesuai  peraturan  yang
berlaku;

e. Menyempurnakan konsep pedoman teknis tanggap darurat  bencana dari  hasil  koreksi
pimpinan;

f. Menyajikan konsep  pedoman teknis tanggap darurat bencana  sesuai pedoman yang
berlaku. 

     
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :
Kebenaran konsep pedoman teknis tanggap darurat bencana

10. Wewenang :
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11. Syarat Jabatan :
a.  Pangkat/Golongan :   Penata Muda (III/a)
b.  Pendidikan :   S1   
c.  Diklat :    Pimpinan :   -
    Teknis/Fungsional : -  Kebencanaan

  -  Penyusunan Pedoman Teknis 
d. Pengetahuan : -  Teknis Kebencanaan

  -  Teknis Penyusunan Pedoman Teknis   
e. Ketrampilan : -  Memantau situasi bencana

  -  Membuat pedoman teknis
  -  Membuat laporan

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Petugas Teknis Kaji Cepat Darurat Bencana 

2. Unit Organisasi : Seksi Kedaruratan

3. Ringkasan Tugas : Melakukan pengumpulan data,  observasi  lapangan,  mengkaji
dan  menyajikan  data  tentang  kronologis  bencana,  jumlah
korban  dan  jumlah  sarana  prasarana  yang  rusak  sebagai
bahan pengambilan keputusan atasan.    

4. Hasil Kerja :
a.  Data tentang kronologis bencana, jumlah korban dan jumlah sarana prasarana yang rusak
b.  Kajian data kronologis bencana, jumlah korban dan jumlah sarana prasarana yang rusak

5. Rincian Tugas :
a.  Melakukan pengumpulan  data  tentang kronologis  bencana,  jumlah korban dan jumlah

kerusakan  sarana dan prasana; 

b. Melakukan observasi lapangan dalam rangka verifikasi data kronologis bencana, jumlah
korban dan jumlah sarana dan prasarana yang rusak; 

c. Melakukan wawancara di lokasi kejadian bencana dengan korban bencana dalam rangka
memvalidasi data yang diperoleh;

d. Mengkaji data tentang kronologis bencana, jumlah korban dan jumlah sarana prasarana
yang rusak sesuai kondisi lapangan;

e. Menyajikan  data    tentang  koronologis  bencana,  jumlah  korban  dan  jumlah  sarana
prasarana yang rusak sebagai bahan pengambilan keputusan atasan.     

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Terkena bencana yang terjadi

9. Tanggung Jawab :
a. Kebenaran data  kronologis bencana, jumlah korban dan jumlah sarana prasarana yang  

rusak;
b. Kevalidan sajian data tentang kronologis bencana, jumlah korban dan jumlah sarana 

prasarana yang rusak.
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10. Wewenang :

11. Syarat Jabatan :
a.  Pangkat/Golongan :   Penata Muda (III/a)
b.  Pendidikan :   S1   
c.  Diklat :    Pimpinan :   -
    Teknis/Fungsional : -  Kebencanaan

  -  Penyusunan Pedoman Teknis 
d. Pengetahuan : -  Teknis Kebencanaan

  -  Teknis Penyusunan Pedoman Teknis   
e. Ketrampilan : -  Memantau situasi bencana

  -  Membuat pedoman teknis
  -  Membuat laporan

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Penyusun Laporan Tanggap Darurat Bencana 

2. Unit Organisasi : Seksi Kedaruratan

3. Ringkasan Tugas : Menerima,  mencatat  dan menyusun  laporan tanggap darurat
bencana.

4. Hasil Kerja :
a.  Konsep surat permintaan data ke Kabupaten/Kota;
b.  Data tanggap darurat bencana;
c.  Konsep laporan tanggap darurat bencana.

5. Rincian Tugas :
a.  Menyusun  konsep  surat  dalam  rangka  permintaan  data  ke  Kabupaten/Kota  tentang

laporan tanggap darurat bencana;

b. Menerima dan mencatat data laporan tentang tanggap darurat bencana yang diterima
dari Kabupaten/Kota;

c. Melakukan klasifikasi data laporan tentang tanggap darurat bencana yang diterima dari
Kabupaten/Kota;

d. Menyusun konsep laporan tentang tanggap darurat bencana ;

e. Mengetik dan menyempurnakan konsep laporan tentang tanggap darurat bencana.  

                                                                                                                                 
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :
a.  Kebenaran klasifikasi data tanggap darurat bencana;
b.  Kebenaran konsep laporan tentang tanggap darurat bencana.

10. Wewenang :

11. Syarat Jabatan :
a.  Pangkat/Golongan :   Pengatur  (II/c)
b.  Pendidikan :   D3   
c.  Diklat :    Pimpinan :   -

    Teknis/Fungsional : -  Tata Naskah

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim                                                                  83



  -  Penyusunan laporan 
d. Pengetahuan : -  Teknis Tata Naskah

  -  Teknis Penyusunan Laporan    
e. Ketrampilan : -  Menguasai tata naskah dinas

  -  Menyusun laporan

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Pengolah Data Informasi  Bencana 

2. Unit Organisasi : Seksi Kedaruratan

3. Ringkasan Tugas : Menerima, mencatat, mengolah dan menyajikan data informasi
bencana sebagai bahan pengambilan keputusan atasan.

4. Hasil Kerja :
a.  Data kedaruratan bencana;
b.  Sajian data informasi bencana. 

5. Rincian Tugas :
a.  Menerima dan mencatat data kedaruratan bencana yang dikirim oleh Kabupaten/Kota;

b. Mengklasifikasi  data  kedaruratan  bencana  yang  diterima  dari  Kabupaten/Kota  sesuai
dengan peruntukan;

c.  Mengolah data kedaruratan bencana yang diterima sesuai kebutuhan dan aturan yang
berlaku;

d.  Melakukan  pengetikan  data  dari  hasil  pengolahan  data  kedaruratan  sesuai  dengan
format;

e. Menyajikan data kedaruratan bencana sebagai bahan pengambilan keputusan atasan.   

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :

10. Wewenang :

11. Syarat Jabatan :
a.  Pangkat/Golongan :   Pengatur  (II/c)
b.  Pendidikan :   D3   
c.  Diklat :    Pimpinan :   -
    Teknis/Fungsional : -  Pengumpulan dan Pengolahan Data

  -  Komputer  
d. Pengetahuan : -  Teknis Pengumpulan dan Pengolahan Data

  -  Teknis Komputer  

                          

  
e. Ketrampilan : -  Mampu melakukan pengumpulan dan pengolahan data
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  -  Mengoperasikan Komputer

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Logistik

2. Unit Organisasi : Bidang Kedaruratan dan Logistik  

3. Ringkasan Tugas : Menyiapkan  bahan  penyusunan  kebijakan  dibidang  Logistik
dan Peralatan   serta melakukan  koordinasi,  konsultasi  dan
kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka kesiapsiagaan
logistik dan peralatan.

 4. Hasil Kerja :
a.   Program Kerja Seksi Logistik ;
b.   Terbagi habisnya tugas kepada bawahan sesuai Tupoksi;
c.   Pekerjaan berjalan lancar sesuai petunjuk;
d.   Laporan distribusi Logistik dan peralatan;
e.   Koordinasi dengan Instansi terkait.

5. Rincian Tugas :
a. Menyusun  rencana  kegiatan  Seksi  Logistik   sesuai  dengan  program  kerja  Bidang

Kedaruratan dan Logistik sebagai  acuan pelaksanaan tugas;

b. Membagi  tugas kepada bawahan dan mengikuti  perkembangannya untuk memastikan
pelaksanaan tugas dapat habis dan berjalan  lancar;

c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan  sesuai
rencana dan menigkatkan SDM bawahan;

d. Mengawasi  dan  memantau  pengumpulan data  dalam rangka menyusun  perencanaan
kebijakan di bidang logistik dan peralatan;

e.  Menyusun konsep perencanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan  sesuai tugas
pokok dan fungsinya;   

f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyusun konsep pedoman
teknis dan standar di bidang dukungan logistik dan peralatan ;

g. Menyusun konsep pedoman teknis dan standar di bidang logistik dan peralatan sesuai  
dengan peraturan yang berlaku;

h. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan di bidang  logistik dan peralatan;
i.   Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyusun konsep kerjasama

di bidang dukungan logistik; 
j.   Menyusun konsep pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di  bidang logistik  dan

peralatan;
k. Mengawasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang logistik dan peralatan

sebagai bahan laporan kepada atasan;
l. Menyusun konsep laporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang logistik

dan peralatan;
m. Menyusun konsep fasilitasi di bidang logistik dan peralatan sesuai dengan permintaan;
n. Melakukan evaluasi pelaksanaan di bidang logistik dan peralatan.  

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik
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7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :
a.   Tersusunnya program kerja Seksi Logistik
b.   Kebenaran konsep data logistik dan peralatan;
c.   Kelancaran koordinasi dengan instansi terkait;
d.   Kebenaran konsep distribusi logistik dan peralatan;
e.   Ketepatan hasil evaluasi dan penyusunan laporan  

10. Wewenang :
a.  Membimbing dan mengarahkan bawahan
b.  Menilai kinerja dan prestasi bawahan;
c.  Memberi masukan kepada atasan    

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat/Golongan :   Penata Tingkat I (III/c)
b. Pendidikan :   S1 Sospol,Hukum, Teknik
c. Diklat :    Pimpinan :   Pim IV
   Teknis/Fungsional : - Komunikasi Massa

  - Pelayanan Publik
  - Pergudangan dan Logistik 
  - Penanggulangan Bencana   

d. Pengetahuan : - Teknis Komunikasi
  - Teknis Pelayanan Publik                            
  - Teknis Pergudangan dan Logistik 
  - Teknis Penanggulangan Bencana

e. Ketrampilan : - Mampu berkomunikasi dengan baik
  - Memberikan pelayanan prima
  - Menguasai tata cara pergudangan dan logistik 
  - Mampu mengkoordinasikan penanggulangan bencana

f. Pengalaman Kerja :

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin.
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Petugas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Logistik

2. Unit Organisasi : Seksi Logistik

3. Ringkasan Tugas : Merencanakan,  mengendalikan  dan  melaporkan  kegiatan
manajemen pergudangan.  

4. Hasil Kerja :
a.  Data barang logistik dan peralatan;
b.  Barang logistik dan peralatan yang siap pakai;
c.  Data pengeluaran barang logistik dan peralatan.

5. Rincian Tugas :
a. Merencanakan setiap logistik dan peralatan yang masuk, disimpan dan didistribusikan

setiap periode tertentu secara berkala;

b. Mengendalikan setiap logistik dan peralatan yang masuk, disimpan dan didistribusikan
setiap periode tertentu secara berkala;

c. Menyusun laporan setiap logistik dan peralatan yang masuk, disimpan dan didistribusikan
setiap periode tertentu secara berkala; 

d. Merencanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan manajemen pergudangan;

e. Mendukung  perencanaan,  pengendalian  dan  pelaporan  dalam  rangka  percepatan
pendistribusian bantuan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana.

 

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :

10. Wewenang :

11. Syarat Jabatan :
a.  Pangkat/Golongan :   Penata Muda (III/b)
b.  Pendidikan :   D 3   
c.  Diklat :    Pimpinan :   -

    Teknis/Fungsional : -  Logistik dan Peralatan
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  -  Pelayanan Publik
d. Pengetahuan : -  Teknis Kearsipan

  -  Teknis Pelayanan Publik   
e. Ketrampilan : -  Melakukan Pelayanan Prima

  -  Mampu menjalin hubungan baik
  -  Membuat laporan

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Penyusun Pedoman Teknis Manajemen Logistik dan Peralatan

2. Unit Organisasi : Seksi Logistik

3. Ringkasan Tugas : Mengumpulkan  bahan,  mengolah  dan  menyusun  pedoman
teknis manajemen logistik dan peralatan.  

4. Hasil Kerja :
a.  Referensi dan aturan tentang manajemen logistik dan peralatan;
b.  Konsep pedoman teknis tentang manajemen logistik dan peralatan.

5. Rincian Tugas :
a. Mengumpulkan  berbagai  referensi  dan  aturan  mengenai  manajemen  logistik dan

peralatan sebagai bahan acuan penyusunan pedoman;

b.  Membaca  dan  mempelajari  materi  yang  dikumpulkan  sebagai  bahan  penyusunan
pedoman teknis; 

c. Menyusun  pedoman  teknis  dan  standar  di  bidang  manajemen  logistik  dan  peralatan
sesuai peraturan yang berlaku;

d.  Menyempurnakan konsep pedoman teknis di bidang manajemen logistik dan peralatan
dari hasil koreksi pimpinan  ; 

e. Menyajikan konsep pedoman teknis di bidang manajemen logistik dan peralatan sesuai
pedoman.   

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :

10. Wewenang :

11. Syarat Jabatan :
a.  Pangkat/Golongan :   Penata Muda (III/a)
b.  Pendidikan :   SMA,   
c.  Diklat :    Pimpinan :   -
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Teknis/Fungsional : -  Logistik dan Peralatan
  -  Pelayanan Publik

d. Pengetahuan : -  Teknis Kearsipan
  -  Teknis Pelayanan Publik   

e. Ketrampilan : -  Melakukan Pelayanan Prima
  -  Mampu menjalin hubungan baik

  -  Membuat laporan

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN   JABATAN

1. Nama Jabatan : Petugas Gudang Logistik Bencana

2. Unit Organisasi : Seksi Logistik

3. Ringkasan Tugas : Melakukan  kegiatan  penyimpanan,  penataan  barang/
perlengkapan kantor dalam gudang dan melayani permintaan
barang sesuai  kebutuhan.   Memimpin BKD, merumuskan
dan 

4. Hasil Kerja :
a. Tersedianya barang kebutuhan unit ;

b. Tersedianya barang dalam gudang dengan rapi dan aman;

5. Rincian Tugas :
a. Menerima, menata barang dalam gudang menurut  jenis  dan macam pada rak/tempat

yang ditentukan untuk memudahkan pengambilan, pengawasaan dan perhitungannya   ;

b. Melakukan perawatan barang dalam gudang dengan cara membersihkan agar barang
tetap dalam keadaan baik ;

c. Melayani  permintaan barang sesuai  dengan DO  permintaan dan peraturan yang
berlaku;

d. Membantu melakukan stock opname barang yang ada dalam gudang untuk mengetahui
sisa persediaan keadaan barang ;

e. Mencatat keluar masuknya barang ke dalam kartu barang,kartu stock, Buku Penerimaan
Barang  (PB.21), Buku Barang Inventaris (PB.18), Buku Barang Habis Pakai (PB.19) 

f. Menghitung dan mengecek data barang untuk bahan laporan triwulan ;

g. Menyiapkan data penyusunan penggunaan RKBU dan RKPBU.

   
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik Suhu : Baik Udara : Segar

Penerangan : Baik Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering Berdiri : Kadang Berjalan : Kadang

Bicara : Kadang Melihat : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Kehilangan barang

9. Tanggung Jawab :
a. Kebenaran menata barang dalam gudang;

b. Terawatnya barang dalam gudang dengan baik;

10. Wewenang :
-  Menolak mengeluarkan barang yang tidak sesuai dengan DO;

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim                                                                  93



Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim                                                                  94



11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat / Golongan : Pengatur Muda Tingkat I  (II/b)

b. Pendidikan Umum : SLTA

c. Pendidikan dan Pelatihan : 

- Pimpinan : -

- Teknis/Fungsional : - Bendaharawan Barang 

d. Pengetahuan : - Adminstrasi perlengkapan
- Pengelolaan Barang Daerah

e. Ketrampilan : - Menyusun barang dalam gudang
- Menata dan merawat barang dalam gudang

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

R= Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan
berulang-ulang, rutin

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim                                                                  95



URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

2. Unit Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

3. Ringkasan Tugas : Mengkoordinasikan  penyusunan  program  dan  pelaksanaan
kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca
bencana   

 4. Hasil Kerja :
a.   Program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
b.   Distribusi tugas;
c.   Pekerjaan berjalan lancar sesuai petunjuk;
d.   Rencana kegiatan dan pelaksanaan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
e.   Koordinasi dengan Instansi terkait ;
g.   laporan kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
   

5. Rincian Tugas :
a. Menyusun  program  kerja  dan  kegiatan  operasional  Bidang  Rehabilitasi  dan

Rekonstruksia sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

 b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya  untuk memastikan
pelaksanaan tugas dapat habis dan berjalan lancar;

 c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan  sesuai
rencana dan menigkatkan SDM bawahan;

d. Mengkoordinasikan dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar tidak
terjadi overlapping;

e. Menyelia hasil kerja bawahan untuk disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan
untuk menghindari kesalahan;

f. Mengkaji  dan menyempurnakan konsep kebijakan di bidang penanggulangan bencana
pada saat pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) sesuai aturan yang berlaku;

g. Melakukan   koordinasi  dengan  instansi  terkait  dalam rangka  sinkronisasi  kegiatan  di
bidang  penanggulangan  bencana  pada  saat  pasca  bencana  (rehabilitasi  dan
rekonstruksi);  

h. Mengkaji  dan  menyempurnakan  konsep  pedoman  teknis  dan  standar  di  bidang
penanggulangan bencana pada saat pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi);

i. Meneliti dan menyempurnakan konsep petunjuk pelaksanaan di bidang penanggulangan
bencana pada saat pasca bencana (rehabilitasidan rekonstruksi);

j. Melakukan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  dalam  rangka  kerjasama  di  bidang
penanggulangan bencana pada saat pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi);

k. Memantau  pelaksanaan  pengendalian  dan  pengawasan  di  bidang  penanggulangan
bencana pada saat pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi);  

l. Meneliti  dan  menyempurnakan  konsep  laporan  kegiatan  di  bidang  penanggulangan
bencana pada saat pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi); 
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6. Keadaan Tempat Kerja :
Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :
a.   Kebenaran  program kerja bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 
b.   Terlaksananya rencana kegiatan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; 
c.   Laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
d.   Rencana kegiatan lanjutan.
 

10. Wewenang :
a.  Membimbing dan mengarahkan bawahan
b.  Menilai kinerja dan prestasi bawahan;
c.  Memberi masukan kepada atasan    

11. Syarat Jabatan :
a.  Pangkat/Golongan :   Pembina  (IV/a)
b.  Pendidikan :   S1 Sospol,Hukum, Adm. Negara, Teknik

  
c.  Diklat :    Pimpinan :   PIM III
    Teknis/Fungsional : -  Komunikasi massa

  -  Pelayanan Publik
  -  Rehabilitasi Pasca Bencana      
  -  Psikologi Bencana 

                                                    -  Rekonstruksi Pasca Bencana    
d. Pengetahuan : -  Teknis Komunikasi Massa

  -  Teknis Pelayanan Publik                             
  -  Teknis Rehabilitasi Pasca Bencana 
  -  Teknis Rekonstruksi Pasca Bencana

e. Ketrampilan : -  Komunikasi dengan baik
  -  Melakukan Pelayanan Prima
  -  Mampu mengkoordinasikan rehabilitasi pasca bencana
  -  Mampu mengkoordinasikan rekontruksi pasca bencana

f. Pengalaman Kerja :

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
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3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

R=Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan berulang-
ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi 

2. Unit Organisasi : Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi 

3. Ringkasan Tugas : Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang Rehabilitasi
serta melakukan  koordinasi,  konsultasi  dan  kerjasama
dengan  instansi  terkait  dalam  rangka  rehabilitasi  pasca
bencana.

 4. Hasil Kerja :
a.   Program Kerja Seksi Rehabilitasi;
b.   Terbagi habisnya tugas kepada bawahan sesuai Tupoksi;
c.   Pekerjaan berjalan lancar sesuai petunjuk;
d.   Konsep data bidang rehabilitasi;
e.   Koordinasi dengan Instansi terkait.

5. Rincian Tugas :
a. Menyusun rencana operasional kerja dan kegiatan Seksi Rehabilitasi   sesuai dengan

program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi sebagai   acuan pelaksanaan tugas;
b. Membagi  tugas kepada bawahan dan mengikuti  perkembangannya untuk memastikan

pelaksanaan tugas dapat habis dan berjalan  lancar;
c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan  sesuai

rencana dan meningkatkan SDM bawahan;
d.  Mengawasi  pengumpulan  bahan  dalam  rangka  menyusun  konsep  perencanaan

kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana;
e. Menyusun konsep perencanaan kebijakan  di bidang rehabilitasi  pasca bencana; 
f.  Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyusun konsep pedoman

teknis dan standar di bidang rehabilitasi pasca bencana;
g. Menyusun konsep pedoman teknis  dan standar  di  bidang rehabilitasi  pasca bencana

sesuai aturan yang berlaku; 
h. Melakukan koordinasi  dengan instansi  terkait  dalam rangka pelaksanaan kebijakan di

bidang dukungan logistik; 
i. Menyusun konsep kerjasama di bidang rehabilitasi pasca bencana sesuai aturan yang

berlalu;
j. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana;
k. Menyusun konsep laporan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana;
l. Menyusun konsep fasilitasi di bidang rehabilitasi pasca bencana bagi pihak-pihak yang

membutuhkan;
m. Melakukan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana;
n. Menyusun konsep laporan pelaksanaan evaluasi rehabilitasi pasca bencana.    

      
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering
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8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :
a.   Tersusunnya program kerja Seksi Rehabilitasi;
b.   Kebenaran konsep data bidang rehabilitasi
c.   Kelancaran koordinasi dengan instansi terkait;
d.   Kebenaran konsep kegiatan rehabilitasi;
e.   Ketepatan hasil evaluasi dan penyusunan laporan  

10. Wewenang :
a.  Membimbing dan mengarahkan bawahan
b.  Menilai kinerja dan prestasi bawahan;
c.  Memberi masukan kepada atasan    

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat/Golongan :    Penata Tingkat I (III/c)
b. Pendidikan :   S1 Sospol,Hukum, Teknik
c. Diklat :    Pimpinan :   Pim IV
   Teknis/Fungsional : - Komunikasi Massa

  - Pelayanan Publik
  - Rehabilitasi Pasca Bencana 
  - Psikologi Pasca Bencana   

d. Pengetahuan : - Teknis Komunikasi
  - Teknis Pelayanan Publik                            
  - Teknis Rehabilitasi Pasca Bencana 
  - Teknis Psikologi Bencana

e. Ketrampilan : - Mampu berkomunikasi dengan baik
  - Memberikan pelayanan dengan baik
  - Mampu mengkoordinasikan rehabilitasi pasca bencana 
  - Mampu memaparkan program dan kegiatan sesuai 

                               bidangnya                     

f. Pengalaman Kerja : -

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

      R= Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Penyusun Pedoman Teknis Rehabilitasi                        

2. Unit Organisasi :  Seksi Rehabilitasi

3. Ringkasan Tugas : Mengumpulkan  bahan,  mengolah  dan  menyusun  pedoman
teknis rehabilitasi.                      

                           
 4. Hasil Kerja :

a.  Referensi dan aturan tentang rehabilitasi bencana;  
b.  Konsep pedoman teknis rehabilitasi bencana. 

5. Rincian Tugas :
a. Mengumpulkan  berbagai  referensi  dan aturan mengenai  rehabilitasi  bencana sebagai

bahan acuan penyusunan pedoman ;
 
b.  Membaca  dan  mempelajari  materi  yang  dikumpulkan  sebagai  bahan  penyusunan

pedoman teknis;

c. Melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui  situasi  yang ada pada saat terjadi
bencana dan reahbilitasinya    ;  

d.  Menyusun konsep pedoman teknis rehabilitasi bencana sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

e. Menyempurnakan  konsep  pedoman  teknis  rehabilitasi  bencana  dari  hasil  koreksi
pimpinan;

f. Menyajikan konsep pedoman teknis rehabilitasi bencana sesuai dengan pedoman.

6. Keadaan Tempat Kerja :
Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :

10. Wewenang :

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat/Golongan :   Penata Muda  (III/a)

b. Pendidikan :   D3 

c. Diklat :    Pimpinan :
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Teknis/Fungsional : - Rehabilitasi Bencana

  - Penyusunan Pedoman Teknis  

d. Pengetahuan : - Teknis Rehabilitasi Bencana

  - Teknis Penyusunan Pedoman Teknis    

e. Ketrampilan : - Melakukan rehabilitasi bencana

  - Menyusun pedoman teknis  

 f. Pengalaman Kerja :

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Penganalisa Rehabilitasi Pasca Bencana                        

2. Unit Organisasi :  Seksi Rehabilitasi

3. Ringkasan Tugas : Mempelajari dan menganalisa data rehabilitasi pasca bencana
serta serta menyusunnya menjadi informasi rehabilitasi pasca
bencana.                      

                           
 4. Hasil Kerja :

a.  Konsep daftar pertanyaan;  
b.  Klasifikasi data rehabilitasi pasca bencana;
c.  Konsep informasi rehabilitasi pasca bencana.

5. Rincian Tugas :
a.  Menyusun daftar pertanyaan (kuessioner) dalam rangka pengumpulan data rehabilitasi

pasca bencana;
 
b.  Mengklasifikasi data rehabilitasi pasca bencana yang diterima dari Kabupaten/Kota sesuai

dengan peruntukannya;

c.  Melakukan analisa  data  rehabilitasi  pasca bencana untuk menemukan cara-cara yang
tepat dalam merehabilitasi pasca bencana;  

d.  Melakukan  tinjauan  ke  lokasi  bencana  dalam  rangka  klarifikasi  hasil  analisa  untuk
memperoleh validitas hasil analisa

e. Menyusun  konsep  hasil  analisa  dan  tinjauan  ke  lokasi  bencana  menjadi  informasi
rehabilitasi pasca bencana.

6. Keadaan Tempat Kerja :
Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :

10. Wewenang :

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat/Golongan :   Penata Muda (III/a)

b. Pendidikan :   S1, Adm. Negara, Ilmu Pemerintahan, Hukum
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c. Diklat   

    Pimpinan :

   Teknis/Fungsional : - Kebencanaan

  - Analisa Pasca Bencana    

d. Pengetahuan : - Teknis Kebencanaan

  - Teknis Analisa Bencana     

e. Ketrampilan : - Mampu menganalisa bencana

  - Mampu menyusun laporan  

 f. Pengalaman Kerja :

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Rekonstruksi

2. Unit Organisasi : Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

3. Ringkasan Tugas : Menyiapkan  bahan  penyusunan  kebijakan  dibidang
Rekonstruksi  serta melakukan  koordinasi,  konsultasi  dan
kerjasama dengan instansi  terkait  dalam rangka  rekonstruksi
pasca bencana.

 4. Hasil Kerja :
a.   Program kerja Seksi Rekonstruksi;
b.   Terbagi habisnya tugas kepada bawahan sesuai Tupoksi;
c.   Pekerjaan berjalan lancar sesuai petunjuk;
d.   Konsep data bidang rekonstruksi;
e.   Koordinasi dengan Instansi terkait ;

5. Rincian Tugas :
a. Menyusun rencana operasional  kerja dan kegiatan Seksi  Rekonstruksi  sesuai  dengan

program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai   acuan pelaksanaan tugas;
b. Membagi  tugas kepada bawahan dan mengikuti  perkembangannya untuk memastikan

pelaksanaan tugas dapat habis dan berjalan  lancar;
c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan  sesuai

rencana dan meningkatkan SDM bawahan;
d. Mengawasi pengumpulan data dalam rangka menyusun konsep perencanaan kebijakan

di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan
publik;  

e. Menyusun  konsep  perencanaan  kebijakan  di  bidang  rekonstruksi  sarana  prasarana,
kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;

f.   Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka menyusun konsep pedoman
teknis  dan  standar  rekonstruksi  sarana  prasarana,  kehidupan  sosial  masyarakat  dan
pelayanan publik ;

g. Menyusun  konsep  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  rekonstruksi  sarana  prasarana,
kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;         

h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyusun konsep kerjasama
di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan
publik;  

i. Menyusun konsep kerjasama di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial
masyarakat dan pelayanan publik;

 j. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan
sosial masyarakat dan pelayanan publik; 

 k. Menyusun konsep laporan pelaksanaan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial
masyarakat dan pelayanan publik;

l. Menyusun konsep fasilitasi rekonstruksi  sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat
dan pelayanan publik bagi pihak yang membutuhkan;

m. Melakukan  evaluasi  pelaksanaan  rekonstruksi   sarana  prasarana,  kehidupan  sosial
masyarakat dan pelayanan publik;

n. Menyusun konsep laporan pelaksanaan rekonstruksi  sarana prasarana, kehidupan sosial
masyarakat dan pelayanan publik;

       
6. Keadaan Tempat Kerja :

Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim                                                                  105



7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :
a.   Tersusunnya program kerja Seksi Rekonstruksi;
b.   Kebenaran konsep data bidang rekonstruksi;
c.   Kelancaran koordinasi dengan instansi terkait;
d.   Kebenaran konsep kegiatan rekonstruksi;
e.   Ketepatan hasil evaluasi dan penyusunan laporan.  

10. Wewenang :
a.  Membimbing dan mengarahkan bawahan;
b.  Menilai kinerja dan prestasi bawahan;
c.  Memberi masukan kepada atasan    

11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat/Golongan :   Penata (III/c)
b. Pendidikan :   S1 Sospol,Hukum, Teknik
c. Diklat :    Pimpinan :   Pim IV
   Teknis/Fungsional : - Komunikasi Massa

  - Pelayanan Publik
  - Rekonstruksi Pasca Bencana    

d. Pengetahuan : - Teknis Komunikasi
  - Teknis Pelayanan Publik                            
  - Teknis Rekonstruksi Pasca Bencana 

e. Ketrampilan : - Mampu berkomunikasi dengan baik
  - Memberikan pelayanan dengan baik
  - Mengkoordinasikan rekonstruksi pasca bencana 

f. Pengalaman Kerja :

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

R= Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Penyusun Pedoman Teknis Rekonstruksi                        

2. Unit Organisasi :  Seksi Rekonstruksi

3. Ringkasan Tugas : Mengumpulkan  bahan,  mengolah  dan  menyusun  pedoman
teknis rekonstruksi pasca bencana. 

                                                          
                           
 4. Hasil Kerja :

a.  Referensi dan aturan tentang rekonstruksi pasca bencana;
b.  Konsep pedoman teknis rekonstruksi pasca bencana. 

5. Rincian Tugas :
a. Mengumpulkan  berbagai  referensi  dan  aturan  tentang  rekonstruksi  pasca  bencana

sebagai bahan acuan penyusunan pedoman teknis; 

b. Membaca dan mempelajari materi yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan konsep
pedoman teknis; 

c. Melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui  situasi  yang ada pada saat terjadi
bencana;

d. Menyusun konsep pedoman teknis rekonstruksi pasca bencana sesuai peraturan yang
berlaku ; 

e. Menyempurnakan konsep pedoman teknis rekonstruksi pasca bencana dari hasil koreksi
pimpinan;

f. Menyajikan konsep pedoman teknis rekonstruksi pasca  bencana sesuai pedoman yang
ada.  

6. Keadaan Tempat Kerja :
Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :
a. Kebenaran referensi dan aturan tentang rekonstruksi pasca bencana;
b. Kebenaran konsep pedoman teknis rekonstruksi pasca bencana.

10. Wewenang :
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11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat/Golongan :   Penata Muda  (III/a)

b. Pendidikan :   S1

c. Diklat :    

    Pimpinan :

   Teknis/Fungsional : - Rekonstruksi Pasca Bencana

  - Penyusunan Pedoman Teknis   

d. Pengetahuan : - Teknis Rekonstruksi Pasca Bencana

  - Teknis Penyusunan Pedoman Teknis  

e. Ketrampilan : - Menguasai teknis rekonstruksi pasca bencana;

  - Menguasai teknis penyusunan pedoman teknis   

 f. Pengalaman Kerja :

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin
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URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Pengevaluasi Data Pasca Bencana                        

2. Unit Organisasi :  Seksi Rekonstruksi

3. Ringkasan Tugas : Menyusun daftar pertanyaan, melakukan monitoring lapangan,
mengevaluasi  dan  menyusun  laporan  hasil  evaluasi  data
rekonstruksi pasca bencana. 

                                                          
                           
 4. Hasil Kerja :

a.  Konsep daftar pertanyaan;
b.  Klasifikasi data rekonstruksi pasca bencana; 
c.  Konsep hasil evaluasi data rekonstruksi pasca bencana. 

5. Rincian Tugas :
a. Menyusun  daftar  pertanyaan  tentang  rekonstruksi  pasca  bencana  dalam  rangka

pengumpulan data ; 

b. Menerima  dan  mengklasifikasi  data  rekonstruksi  pasca  bencana  yang  diterima  dari
Kabupaten/Kota; 

c. Melakukan tinjauan ke lapangan dalam rangka mencocokkan data yang dikirim dengan
keadaan yang sebenarnya;

d. Melakukan evaluasi data berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan data yang diterima dari
Kabupaten/Kota; 

e. Menyusun konsep laporan evaluasi data pencegahan rekonstruksi pasca bencana.  

6. Keadaan Tempat Kerja :
Ruang Kerja : Baik
Suhu : Baik
Udara : Nyaman

Penerangan : Baik

Suara : Baik

7. Upaya Fisik :
Duduk : Sering
Melihat : Sering
Bicara : Sering

8. Kemungkinan Resiko Bahaya :
Tidak ada

9. Tanggung Jawab :
a. Kebenaran daftar pertanyaan yang disusun;
b. Kebenaran hasil evaluasi data
c. Kebenaran konsep hasil evaluasi. 

 
10. Wewenang :
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11. Syarat Jabatan :
a. Pangkat/Golongan :   Pengatur (II/c)

b. Pendidikan :   D3 

c. Diklat :    

    Pimpinan :

   Teknis/Fungsional : - Monitoring dan Evaluasi

  - Pembuatan Laporan   

d. Pengetahuan : - Teknis Monitoring dan Evaluasi

  - Teknis Pembuatan Laporan     

e. Ketrampilan : - Melakukan monitoring dan evaluasi

  - Membuat laporan   

 f. Pengalaman Kerja :

g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani

h. Bakat : V = Kemampuan untuk  memahami  kata-kata  dan meng-
gunakannya secara efektif, berbicara dan menulis

P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan
dalam obyek, gambar dalam grafik

Q= Kemampuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan
huruf dan angka (ketelitian).

i. Minat : 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur

j. Temperamen : P = Kemampuan  menyesuaikan  diri  dalam berhubungan
dengan orang lain

M= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  pengambilan
kesimpulan,  pembuatan  pertimbangan,  pembuatan
kesimpulan

R= Kemampuan  menyesuaikan  diri  untuk  kegiatan
berulang-ulang, rutin.

GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd

Dr. H. SOEKARWO
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