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PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 
NOMOR/o TAHUN 2015
 

TENTANG
 

RINCIAN TUGAS JABATAN, FUNGSI DAN TATA KERJA
 
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Mcnimbang : a.	 bahwa unLuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah 
Kabu pateri Larupung Selatan Nornor 06 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diu bah 
beberapa kali, Lerakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampurig SelaLan Nornor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah 
Kubuputcn Larnpurig Sclutan Tahun 2015 Nomor 1, 
Tarnbe ha n Lcrnbara n Dacrah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor I), dipandang perlu mengatur Rincian Tugas Jabatan 
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lampung 
Sclatan; 

b.	 bahwa bcrdasarkan perlimbangan sebagaimana dirnaksud 
dalarn huruf a, pcrlu mcnctapkan Peraturan Bupati teritang 
Rincian Tugas, .Jabatan Fungsi dan Tata Kerja Badan 
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lampung Selatan; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten tang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nornor 4 Tahun 1956, Undang
Undang Darurat Nornor 5 Tahuri 1956, Undang-Undang 
Darural Nornor 6 Tahun 1956 ten lang Pembentukan Daerah 
Tingkat II terrnasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkal I Surnatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
11'\2\); 

2.	 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
44381; 

3.	 Undang-Undang Nornor 12 Tahuri 2011 tentang Pernbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik	 Indonesia Nomor 5234); 



, 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587); 

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

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 

8.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 
Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir derigan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015, 
(Lembaran Daerah Kabupaten Larnpung Selatan Tahun 2015 
Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 1). 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan	 PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN, 
FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERPUSTAKAAN DAN 
ARSIP DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM
 
Pasal 1
 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. \ 

5.	 Badan adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

6.	 Kepala Badan adalah Kepala Badan Perpustakaan dan 
Arsip Daerah Kabupaten Larnpung Selatan. 

7.	 Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 
adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perpustakaan dan 
Arsip Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

8.	 Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat ,JFU 
adalah Jabatan Fungsional Umum Badan Perpustakaan 
dan Arsip Daerah Kabupaten Larnpung Selatan. 



BAB II
 

SUSUNAN ORGANISASI
 
Pasal 2
 

Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, adaJah sebagai 
berikut : 

a.	 Kepala Badan ; 

b.	 Sekretariat, membawahi : 

1. Subbag Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbag Perencanaan; dan 

3. Subbag Keuangan. 

c.	 Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum, membawahi : 

1. Sub Bidang PeJayanan Perpustakaan; dan 

2. Sub Bidang PeJestarian Koleksi Buku Bacaan dan Pengembangan 
perpustakaan. 

d.	 Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Vital Aktif dan Statis, 
membawahi: 

1. Sub Bidang Arsip Vital, Aktif; dan 

2. Sub Bidang Arsip Stat.is. 

e.	 Bidang Pernbinaan dan Pengelolaan Arsip Umum dan Arsip Terjaga, 
membawahi: 

1. Sub Bidang Arsip Umum; dan 

2. Sub Bidang Arsip Terjaga. 

f.	 Unit Pelaksaria Teknis; dan 

g.	 Kelompok jabatan fungsional. 

BAB III 

RINCIAN TUGAS JABATAN 

Bagian Kesatu 

Kepala Badan 

Pasal 3 

Tugas pokok Kepala Badan adalah memimpin Badan Perpustakaan dan Arsip 
Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi Badan melaksanakan 
pembinaan terhadap aparatur agar pelaksanaan tugas dapat berdaya-guna 
dan berhasil-guna, melaksanakan kerja sarna dan koordinasi dibidang 
perpustakaan dan arsip Daerah dengan instansi pemerintah dan organisasi 
1ainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk kelancaran tugas. 

Pasal 4 

Unt uk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
rincian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut : 

a.	 mempersiapkan program dan kebijaksanaan teknis dibidang 
perpustakaan dan arsip daerah dalarn rangka pencapaian tujuan 
penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan; 



b. memimpin, membina mcngoordinasikan, memantau dan mengendalikan 
pelaksanaari program dan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan 
arsip daerah agar sesuai perencanaan yang telah ditentukan; 

c. mcngoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Badan Instansi terkait 
dalam bidang perpustakaan dan arsip daerah agar terjadi kesarnaan 
persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan 
pembangunan; 

d. mernpclajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
perpustakaan dan arsip daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

e. membagi habis tugas Badan dibidang teknis dan adrninistrasi kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang berada dilingkungan Badan 
mempunyai dan memahami beban tugas dan tanggung jawab masing
masmg; 

f. memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk mqnghindari terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

g. rnernbuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan 
pcrtimbangan lebih lanjut; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
ke1anearan pelaksanaan tugas. 

Bagian Kedua 

Sekretaris 

Pasal 5 

Tugas pokok Sekretaris adalah me1akukan koordinasi penyusunan program 
dan reneana kerja Badan dibidang pengelolaan urusan umum, rumah tangga, 
surat menyurat, kepegawaian dan perlcngkapan serta mengelola adrninistrasi 
urusun keuangan Buda n , sesuai dcngan pcraturan perundang-undangan yang 
bcrlaku untuk kclancaru n pclaksanaan tugas. 

Pasal 6 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5, 
rincian tugas SekrClaris adalah scbagai be rikut : 

a.	 mclaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dalarn rangka 
penyusunan program kerja Badan sebagai pedoman penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Badan, serta reneana kerja Sekretariat untuk 
dijadikan bahan acuan dalarn pelaksanaan tugas: 

b.	 mcmimpin, mcngarahkan serta mcmanuiu bawahan dalarn mc-laksunnkun 
t.ugas dibidang kcta t a u su huu n , agar dapat terlaksana program dan rencana 
kerja yang tc la h disusun; 



c.	 mengelola urusan urrium, rumah tangga, administrasi surat-menyurat dan 
kearsipan, adrninistrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan 
Badan; 

d.	 mengelola administrasi kepegawaian Badan yang meliputi usulan kenaikan 
pangkat.rnutasi jabatan, kenaikan gaji berkala, proses pemberian surat 
cuti, usulan pensiun serta usulan pemberian sangsi maupun penghargaan 
pada pegawai dilingkungan Badan; 

e.	 mengelola administrasi keuangan Badan yung meliputi penyusunan 
anggaran badan, pcrnbukuun, pertanggungjawaban serta penyusunan 
laporan keuangan Badan; 

L	 mcrnpelajari pcraturan pcrundang-undangan yang berhubungan dengan 
perpustakaan dan arsi p sert.a peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan ketatausahaan scbagai landasan dalarn pelaksanaan 
tugas Sekrelariat; 

g.	 membagi habis tugas pada Sekretariat kepada bawahan, agar setiap 
aparatur yang ada mcmahami tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

h.	 menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja 
selanjutnya; 

L	 membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu 
mclaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

J.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih 
lanjut; 

k.	 mclakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada dalam pe1aksanaan 
kegiatan Badan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas: 

1.	 membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai pertanggungjawaban kerja 
dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan 
rencana kerja Sadan lebih lanjut; dan 

m.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasa17 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah 
melaksanakan sebagian tugas bagian dibidang surat-rnenyurat, kearsipan, 
perbekalan, peralalan dan perawatan, kepegawaian, hubungan masyarakat, 
dckumentasi, keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Sadan, 
keolahragaan, ketatalaksanaan, urusan rurnah tangga lainnya. 

Pasa18 

Untuk meyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud da!am Pasa! 7, 
rincian tugas Kepala Sub Sagian Umurn dan Kepegawaian adalah sebagai 
berikut : 



\ 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Sekretariat, dalam rangka penyusunan program kerja Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
tugas; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam penyusunan bahan untuk 
pemecahan masalah; 

c.	 melaksanakan penataan administrasi surat menyurat untuk 
mernpermudah proses lebih lanjut; 

d.	 memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal urusan Badan; 

e.	 menyiapkan dan memantau penyediaan tempat dan kelengkapannya untuk 
keperluan pelaksanaan rapat /perternuan kedinasan lainnya; 

f.	 mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan 
perbekalan, peralatan dan perawatan termasuk penyiapan, penggunaan 
dan penghapusan barang untuk keperluan rumah tangga; 

g.	 menyiapkan bahan penyusunan jadwal acara dan administrasi kegiatan 
kepala Badan; 

h.	 melaksanakan penelaahan dan pelayanan kepustakaan; 

I.	 mencari, mengumpulkan, menghimpun, menyusun serta menyajikan data 
dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian; 

J.	 menyiapkan bahan dalam rangka menyelesaikan masalah kepegawaian 
yang meliputi usulan kenaikan pangkat, usalan mutasi jabatan, 
penyelesaian kenaikan gaji berkala, proses pemberian surat cuti, proses 
usulan pensiun serta pemberian sanksi atas pelanggaran pcraturan 
kepagawaian; 

k.	 mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan penyusunan 
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistem, metode 
dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur; 

I.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kchurnasan 
dan layanan inforrnasi, baik melalui media cetak maupun media 
elektronika: 

m.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Sub 
Bagian Umum dan kepegawaian agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

\ 

n.	 membagi habis tugas Bagian Umum dan Kepegawaian kepada aparatur 
JFU sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tangg~ngjawab masing-masing; 

o.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

p.	 mengevaJuasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 



q.	 rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Sub Bagian Perencanaan 

Pasal9 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah melaksanakan sebagian 
tugas dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
serta penyusunan laporan Badan. 

Pasal10 

Untuk rnenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
rincian tugas KepaJa Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Badan 
sebagai pedornan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan , serta rencana 
kerja pada Sekretariat untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan 
tugas: 

b.	 menginventarisasi pemasalahan-pemasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugas Sub bagian perencanaan dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya: 

c.	 mcngurnpulkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan Badan 
baik bulanan, triwulan maupun tahunan; 

d.	 menyusun program jangka pendek, menengah dan jangka panjang 
bcrdasarkan data pe ndid ikan yang telah ada untuk penyusurian program 
yang akan dilaksanakan; 

e.	 mcrnpclajuri pcraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
Bidang Arsip dan Perpustakaan Daerah serta peraturan peruridang
undangan yang berhubungan dengan bidang pembinaan program sebagai 
landasan dalam pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan; 

f.	 mcnerirna dan menyusun pelaporan hasil pclaksanaan kegiatun dari 
bidang-bidang dilingkungan Badan; 

g.	 rncmbuat laporan kepada Kcpala Badan melalui Sekretaris sebagai 
rnasukan untuk dijadikan bahan dalarn menyusun program kerja Badan 
lebih lanjut; 

h.	 mengumpulkan ba hu n penyusunan reneana kebutuhan Sarana dan 
Prasarana dan perbekalan dilingkungan Badan: 

1.	 mengatur dan merigurus peralatan dan perawatan barang-barang 
inventaris dilingkungan Badan; 

J.	 melakukan pencatatan dan mempersiapkan usulan penghapusan barang
barang inventaris dilingkungan Badan; 

k.	 rncrnimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JPU sebagai bawahan, 
agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 



1.	 mernbagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan kepada bawahan, agar 
tumbuh rasa tanggung jawab masing-masing; 

m.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan scbagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan, sebagai 
masukan dalarn penyusunan program lebih lanjut; 

I 

n.	 melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada, guna meriunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

o.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

p.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Sub Bagian Keuangan 

Pasalll 

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan scbagian 
tugas Sekretariat dibidang adrni nistrasi keuangan meliputi penyusunan 
anggaran Badan, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan 
keuangan. 

Pasal12 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkrcnisasl dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Sekretariat dalam penyusunan program kerja Sub Bagian 
Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan langkah pemecahannya; 

c.	 mernpelajari petunjuk teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
serta rnenyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Badan; 

d.	 menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan Keuangan Badan; 

e.	 menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan perubahan anggaran Badan; 

f.	 menyusun administrasi pembukuan secara sistematis dan kronologis 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
untuk mernudahkan kontrol terhadap penggunaan keuangan Badan; 

g.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan 
serta menyiapkan bahan untuk membuat laporan, sebagai bahan rnasukan 
dalam penyusunan program lebih lanjut; 

h.	 memimpin, mengarahkan dan memoLivasi aparatur JFU bawahan, agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

J.	 mernbagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan kepada bawahan, agar 
tumbuh rasa tanggung jawab masing-masing; 

J.	 mengurnpulkan, rnenghimpun dan menyusun data dad bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan, scbagai 
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 



k.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

I.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kclancaran pelaksunaan tugas. 

Bagian Ketiga 

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum 
I Pasal 13 

Tugas pokok Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum 
adalah melakukan koordinasi penyusunan, evaluasi dan pelaporan program 
kerja Badan dibidang Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum. 

Pasal 14 

Untuk rncnyclcnggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13, 
rincian tugas Kopala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum 
adalah sebagai berikut : 

a. rnclaksanakan koordiriasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalam 
rangka penyusunan program kerja Badan sebagai pedoman penyusurian 
Anggaran Pendapalan dan Belanja Badan, serta rencana kerja pada Bidang 
Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum untuk dijadikan acuan 
dalam pe laksanaan tugas; 

b. mernirnpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan 
tugas dibidang Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Umurn, agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program dan rencana 
kerja yang telah disusun; 

c. mclaksanakan pcnyusunan pedoman penyelengaraan perpustakaan; 

d. mclaksanakan koordinasi ten tang pcnyclcnggaraan perpustakaan dengan 
berbagai In st.itusi terkait yang ada baik pernerintah maupun swasta dalam 

rangka penyempurnaan program perpustakaan; 

e. mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan 
dibidang pengelolaan ketatalaksanaan perpustakaan; \ 

petunjuk teknis 

f. mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
penelitian, pengkajian, pengernbangan dan pemberdayaan sumber daya di 
Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum; 

g. mengurnpulkan dan menyus'un bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pengadaan buku-buku bacaan koleksi perpustakaan serta berbagai 
perangkat penunjang operasional penyelenggaraan pelayaan perpustakaan 
secara elektronik dan jaringannya; 

h. mengurnpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pelayanan inforrnasi, publikasi dan sosialisasi tentang perpustakaan dan 
menggalakan minat baca rnasyarakat; 

I.	 rnengurnpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan, pengendalian dan pcngawasan perpustakaan; 

J.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedornan dan serta petunjuk teknis 
penyelenggaraan Bimbingan Teknis Perpustakaan; 



,
 
k.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman serta petunjuk teknis 

pengoordinasian dengan Lembaga Perpustakaan Provinsi dan 
Perpustakaan Nasional dalam rangka pengelolaan dan pemberdayaan 
perpustakaan; 

I.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
penataan, penambahan atau pengernbangan, pelayanan dan pemeliharaan 
serta pengawasan aset-aset perpustakaan; 

rn.	 mengumpulkan dan menyusun bahan petunjuk teknis penyelenggaraan 
rolling buku-buku bacaan baru secara periodik atau reguler; 

n.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
penyelengaraan dan pembinaan perpustakaan keliling; 

o.	 rnengumpulkan dan menyusun bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan 
adrninistrasi pendataan dan pelaporan penyelenggaraan perpustakaan; 

p.	 rnernpelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
Perpustakaan dan Arsip serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan 
Umum sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas; 

q.	 membagi habis tugas pada Bidang Pembinaan dan Pengelolaan 
PerpustakaanUmum kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
memahami tugas dan tanggung jawab masing-rnasing: 

r.	 menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

s.	 membina dan mernberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

t.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan scbagai bahan penyernpurnaan hasii 
kerja lebih lanjut; 

u.	 melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas: 

x.	 membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai pertanggungjawaban kerja 
dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan 
rencana kerja Badan lebih lanjut; dan 

y.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai 
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

Kepala Sub Bidang Pelayanan Perpustakaan 

Pasal 15 

Tugas .pokck Kepala Sub Bidang Pelayanan Perpustakaan adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pernbinaan dan Pengelolaan 
Perpustakaan Umum dibidang pelayanan perpustakaan. 

Pasal 16 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15, 
rincian tugas Kepala Sub Bidang Pelayanan Perpustakaan adalah sebagai 
berikut :, 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum 
dalarn rangka penyusunan program dan rencana kerja Sub Pelayanan 
Perpl,u'ta.k......n untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 



b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Sub Bidang Pelayanan Perpustakaan dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 

c.	 melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Bidang 
Pembinaan; 

d.	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam mclaksanakan 
tugas pada Sub Bidang Pelayanan Perpustakaan agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan sesuai program kerja yang telah disusun; 

e.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
dibidang pelayanan perpustakaan; 

f.	 mengumpulkan dan menyusun bahan sosialisasi peeloman dan petunjuk 
teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan pernberdayaan dibidang 
pelayanan perpustakaan; 

g.mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pelayanan perpustakaan baik dari pusat maupun dari berbagai daerah 
lainnya untuk dijadikan bahan masukan dalam penyusunan program 
kerja; 

h.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pernbiriaari, pengendalian dan pengawasan dibidang pelayanan 
perpustakaan; 

I.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pelayanan Perpustakaan, bekerjasarna 
dengan sub bidang lain yang ada guna pengembangan sumber daya 
manusia dibidang pelayanan perpustakaan; 

J.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pengoordinasian dengan Lembaga Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan 
Nasional melalui Kepala Bidang dalam rangka pengelolaan pelayanan 
perpustakaan; 

k.	 mengumpulkan bahan dan menyusun bahan pcdoman dan petunjuk tekriis 
penataan, penyimpanan, pemeliharaan serta pengamanan koleksi buku

buku bacaan yang digunakan dalam pelayanan perpustakaan; 

I.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis rolling 
buku-buku bacaan dan penataan ulang dalarn rangka kesiapan dibidang 
pelayanan perpustakaan; 

m.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan pctunjuk teknis 
pelaksanaan administrasi pelayanan perpustakaan bagi seluruh 
rnasyarakat pengguna layanan perpustakaan; 

n.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan kegiatan menggalakkan minat baca masyarakat; 

o.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan kegiatan lomba-lomba pelajar dan mahasiswa dalam rangka 
menggelorakan kegiatan gemar membaca untuk mencerdaskan bangsa; 

p.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
I 

pelaksanaan kegiatan Bazzar buku bekerja sarna dengan pihak-pihak 
terksit b"ik ;nst"nsi peIUerintah maupun swasta dalam rangka 

mernpermudah masyarakat mernperoleh buku-buku bacaan berrnutu; . 



q. mengumpulkan dan 
pclaksanaan kcgiatan 
seluruh Kecamatan; 

menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pernbinaan pcngembangan Perpusrakaan De sa pada 

r. mengumpulkan dan 

pelaksanaan kegiatan 
unit pcrpustakaan; 

menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 

Perpustakaan Keliling dengan menggunakan mobil 

s.	 rncrnirrrpin , mengarahkan dan mernotivasi aparatur JF0 dilingkungan Sub 
Bidang Pelayanan Perpustakaan agar dapat metaksanakan tugas secara 
bcrdaya-guna dan berhasil-guna; 

t.	 mernbagi habis tugas Sub Bidang Pelayanan Perpustakaan kepada 
aparatur JFU sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawab masing-masing; 

u.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membual 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rcncana kerja 
lebih lanjut; 

v.	 mcngevaluasi hasil pcluksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih Ianjut ; dan 

w.	 melaksanakan uigas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan umum. 

\ 

Kepala Sub Bidang Pelestarian Koleksi Buku Bacaan 

dan Pengembangan Perpustakaan 

Pasal 17 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pelestarian Koleksi Buku Bacaan dan 
Pengembangan Perpustakaan adalah melaksanakan tugas bidang Pembinaan 
dan Perigelolaan Perpustakaan Umum dibidang Pelestarian Koleksi Buku 
Bacaan dan Pengembangan Perpustakaan. 

Pasal 18 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 17, 
rincian tugas Kepala Sub Bidang Pelestarian Koleksi Buku Bacaan dan 
Pengembangan Pcrpustakaan adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkroriisusi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Pernbinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum 
dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja Sub Bidang 
Pelestarian Koleksi Buku Bacaan dan Pengembangan Perpustakaan untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi perrnasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 

Sub Bidang Pclestarian Koleksi Buku Bacaan dan Pengembangan 

Perpustakuan rnenyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
dibidang pclestarian kolcksi buku bacaar; dan pengernbangan 
perpuntnkuun; 



d. mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
penelitian, pengembangan, pengkajian dan pemberdayaan Sub Bidang 
Pelestarian Koleksi Buku Bacaan dan Pengembangan Perpustakaan: 

e. mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk tcknis 
dibidang pelestarian koleksi buku bacaan dan pengembangan 
perpustakaan baik dari pusat maupun dari berbagai daerah lainnya untuk 
dijadikan bahan masukan dalam penyusunan program kerja; 

f.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
dibidang peiestarian koleksi buku bacaan dan pengembangan 
pcrpustakaan: 

g.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedornan dan petunjuk teknis 
pernbinaan, perigendalian dan pengawasan dibidang pelestarian koleksi 
buku bacaan dan pengembangan perpustakaan; 

h.	 mcngumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk tcknis 
penyelenggaraan bimbingan teknis pelestarian koleksi buku bacaan dan 
pengembangan perpustakaan, bekerjasama dengan Sub Bidang lain yang 
ada guna pengernbangan sumber daya manusia pada Sub Bidang 
Pelcstarian Kcleksi Buku Bacaan dan Pengembangan Perpustakaan; 

J.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pengoordina sian derigan Lembaga Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan 
Nasional meialui Kepala Bidang dalarn rangka pengelolaan pelestarian 
koleksi buku bacaan dan pengembangan perpustakaan; 

j.	 mengumpulkan bahan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
penataan, penyimpanan, pemeliharaan serta pengamanan koleksi buku
buku bacaan dalam rangka pelestarian koleksi buku bacaan dan 
pengembangan perpustakaan: 

k.	 mcngumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
dibidang pelestarian koleksi buku baeaan dan pengernbangan 
perpustakaan; 

I.	 merigurnpulkan dan menyusun bahan pedornan dan petunjuk teknis 
pelaksanaan administrasi pelestarian koleksi buku bacaan dan 
pengembangan perpustakaan bagi seluruh masyarakar pengguna layanan 
pcrpustakaan: 

\ 

m.	 mcrnbagi habis tugas Sub Bidang Pelestarian Koleksi Buku Bacaan dan 

Pengembangan Perpustakaan kepada aparatur JFU sebagai bawahannya 
agar setiap persoriil memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

n.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut: 

o.	 mcngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyernpurnaan 
hasil kcrja lebih lanjut; dan 

p.	 mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelanearan pelaksanaan tugas: 



Bagian Kempat 

Kepala Bidang Pembinaan clan Pengelolaan Arsip Vital Aktif dan Statis 
\ 

Pasal 19 

Tugas pokok Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Vital Aktif dan 
Statts adalah melakukan koordinasi, penyusunan, evaluasi dan pelaporan 
program kerja Badan dibidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Vital Aktif 
dan Statis. 

Pasal 20 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 
rincian tugas Kepala Bidang Pernbinaan dan Pengelolaan Arsip Vital Aktif dan 
Statis adalah sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalam 
rangka penyusunan program kerja Badan sebagai pedoman penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan, serta rencana kerja pada 
Sidang Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum untuk dijadikan 
acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 mernimpin, rnengarahkan serta memantau bawahan dalarn melaksanakan 
tugas dibidang Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum, agar 
pclaksariaan tugas da pa t berjaian sesuai dengan program dan rencana 
kcrja yang telah disusun; 

c.	 melaksanakan penyusunan pedoman kearsipan; 

d.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk ieknis 
dibidang pengelolaan ketatalaksanaan kearsipan; 

e.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk tckriis 
penelitian, pengkajian, pengembangan dan pernberdayaan surnber daya 
kearaipan di Sidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Vital Aktif dan 
Stabs; 

f.	 mengumpulkan dan rnenyusun bahan pedornan dan petunjuk teknis 
perighirnpunan Arsip Vital Aktif dan Arsip Statis dari Badan, Kantor dan 
Perangkat Daerah lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah; 

g.	 mcngumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pclayarian inforrna si Kearsipan Vital Aktif dan Statis; 

h.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pcmbinaan , pengendaJian dan perigawasan Arsip Vital Aktif dan Statis; 

1.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan Bimbingan Teknis Arsip Vital Aktif dan Statis; 

J.	 mengurnpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pengoordinasian dengan Lembaga Arsip Daerah Provinsi dan Arsip 
Nas icrial dalam rangka pengelolaan Arsip Vital Aktif dan Arsip Statis; 

k.	 mengumpulkan bahan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk 
tcknis penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan Arsip 
Vital Aktif dan Arsip Statis; 

I.	 mengurnpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan Retcnsi Arsip Vital Aktif dan Arsip Statis, serta 
penyuautan dan pemusnahannya; 

m.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan Administrasi Arsip Vital Aktif dan Arsip Statis yang berasal 
dari SKPD; 



n.	 membagi habis tugas pada Bidang Pembinaan dan Pcngelolaan 
Perpustakaan Umum kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing; 

o.	 menerirna mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

p.	 membina dan rnernberikan motivasi kepada bawahan agar rnelaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guma; 

g,	 mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyernpurnaan hasil 
kerja lebih lanjut; 

r.	 melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

s.	 membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai pertariggungjawaban 
kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan 
rencana kerja Badan lebih lanjut; dan 

t.	 rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

, 

Kepala Sub Bidang Arsip Vital Aktif 

Pasal 21 

Tugas lPokok Kepala Sub Bidang Arsip Vital Aktif adalah melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Vital Aktif dan Statis 
dibidang Sub Bidang Arsip Vital Aktif. 

Pasal 22 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 
rincian tugas Kepala Sub Bidang Arsip Vital Aktif adalah sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalam 
rangka penyusunan program kerja Badan sebagai pedoman penyusunan 
Anggaran Pe ndapatan dan Belanja Badan serta rencana kerja pada Sub 
Bidang Arsip Vital Aktif untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan 
tugas dibidang pembinaan dan pengelolaan arsip vital aktif dan statis agar 
pclaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program dan rencana 
kerja yang tclah disusun; 

c.	 mcngumpulkan dan rnenyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
dibidang pcngelolaan kctatalaksanuan arsip vital aktif; 

d.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan pe tunjuk teknis 
penelitian, pengkajian, pengembangan sosialisasi dan pemberdayaan 
surnber daya arsip vital aktif; 

e.	 mengumpulkan dan menyu sun bahan pedornan dan petunjuk tcknis 
perighimpun arsip vital akt if dari Badan , Kantor dan Perangkat Daerah 
lainnya dilingkungan Pcmerintah Daerah; 

f.	 mengurnpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pelayanan dan informasi arsip vital aktif ; 

g.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedornan dan petunjuk teknis 
pcrnbinaan, pengendalian dan pengawasan arsip vital aktif; 



h.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kearsipan Vital Aktif, bekerjasama 
dengan Sub Bidang lain yang ada guna pengembangan sumber daya 
manusia dibidang kearsipan vital aktif; 

1.	 mengurnpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pengoordinasian dengan Lembaga Arsip Daerah dan Arsip Nasional mclalui 
Kepala Bidarig dalam rangka pengelolaan arsip vital aktif; 

J.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk tcknis 
penataan, penyimpanan, perneliharaan dan pcngamanan arsip vital ak tif'; 

k.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
penyusunan bahan jadwal retensi arsip vital aktif serta penanganan, 
pemilihan dan penyimpanannya; 

I.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
dibidang adrninistrasi arsip vital aktif dari scluruh perangkat daerah; 

m. mernimpin, mengarahkan dan mernotivasi, aparatur JFU dilingkungan Sub 
Bidang Arsip Vital Aktif agar dapat melaksanakan tugas seeara berdaya
guna dan berhasil-guna; 

n. membagi habis tugas Sub Bidang Arsip Vital Aktif kepada aparatur JFU 
sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawab masing-rnasing; 

o. mengurnpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

p. mengevaluasi hasil pelaksanaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

tugas bawahan untuk penyempurnaan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. \ 

Kepala Sub Bidang Arsip Statis 

Pasal 23 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Arsip Statis adalah melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Pernbinaan dan Pengelolaan Arsip Vital Aktif dan Statis dibidang 
Arsip Statis. 

Pasal 24 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 
rincian tugas Kepala Sub Bidang Arsip Statis adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Arsip Vital Aktif dan Statis dalam rangka 
penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Arsip Statis untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 mengumpulkan bahan dan bekerja sarna dengan unit kerja terkait dalam 
rangka menyiapkan arah kebijakan dibidang arsip vital aktif dan statis: 

c.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis di 
Sub Bidang pengelolaan ketatalaksanaan arsip statis; 

d.	 mengumpulkan dan menyusun bahan sosialisasi pedoman dan pctunjuk 
teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan pembcrdayaan Arsip 
St.atis ; 



e.	 merigumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
penghimpun arsip statis dari Badan, Kantor dan Perangkat Daerah lainnya 
dilingkungan Pemerintah Daerah; 

f.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pelayanan dan informasi arsip statis; 

g.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan, pengendalian dan pengawasan arsip statis; 

h.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan pelunjuk leknis 
penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kearsipan Statis, bekerjasama dengan 
Sub Bidang lain yang ada guna pengembangan sumber daya manusia 
dibidang kearsipan statis; 

I.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pengoordinasian dengan Lembaga Arsip Dacrah dan Arsip NasionaJ meJalui 
Kepala Bidang dalam rangka pengelolaan arsip slatis; 

J.	 mengumpulkan bahan dan menyusun bahan pcdoman dan pctunjuk lcknis 
penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan arsip statis; 

k.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
penyusunan bahan jadwal retensi arsip statis, penanganan, pemilihan 
serta pemusnahan arsip statis; 

I.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
dibidang administrasi arsip statis dari seluruh SKPD dan perangkat 
daerah; 

m.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi, aparatur JFU dilingkungan Sub 
Bidang Arsip Statis agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna 
dan berhasil-guna; 

I 

n.	 mernbagi habis tugas Sub Bidang Arsip Statis kepada aparatur JPU sebagai 
bawaharmya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab 
masing-masing; 

o.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

p.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
haail kerja lebih lanjut; dan 

q.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberika'n oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Ragian Kelima
 
Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Umum
 

dan Arsip Terjaga
 

Pasal 25 

Tu~as po~ok Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Umum dan 
Arsip Terjaga adalah melakukan koordinasi penyusunan, evaluasi dan 
pelaporan program kerja Badan dibidang Pernbinaan dan Pengelolaan Arsip 
Umum dan Arsip Terjaga. 



Pasal 26 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud daJam Pasal 25, 
rincian tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Umum dan 
Arsip Terjaga adalah sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalam 
rangka penyusunan program kerja Badan sebagai pedornan penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan, serta rencana kerja pada 
Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Umum dan Arsip Terjaga untuk 
dij~dikan acuan dalam pelaksanaan rugas; 

., 

b.	 memimpin, rnengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan 
tugas dibidang pembinaan dan pengelolaan Arsip Umum dan Arsip 
Terjaga agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program 
dan rencana kerja yang telah disusun: 

c.	 mehgumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
dibidang pengelolaan, ketatalaksanaan arsip umum dan arsip terjaga; 

d.	 melaksanakan penyusurian pedornan penyelenggaraan arsip umum dan 
arsip terjaga; 

e.	 melaksanakan koordinasi tentang penyelengaraan kearsipan umum dan 
arsip terjaga dengan berbagai Institusi yang ada baik Pemerintah maupun 
swasta dalam rangka penyempurnaan program kegiatan; 

f.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pcncliLian, pengkajiun, pengcmbangan dan pernberdayaan surnber daya 
arsip umum dan arsip terjaga: 

g.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
penghirnpun dalam rangka menghimpun arsip umum dan arsip tcrjaga 
dilingkungan Pernerin tah Daerah; 

h.	 mengurnpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pelayanan inforrnasi kearsipan umum dan arsip terjaga; 

l.	 mcngumpulkan dan menyusun banan pedornan dan petunjuk leknis 
pembinaan , pcngendalian dan pengawasan arsip umum dan arsip ierjaga: 

J.	 mengurnpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pcngoordinasian dengan Lembaga Arsip Dacrah Provi n si dan Arsip 
Nasional dalam rangka pengelolaan arsip umum dan arsip terjaga; 

k.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pcn~clenRaraan Bimtck Arsip Urnurn dan Arsip Tcrjaga; 

l.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pcnataan, penyimpanan, perneliharaan dan pengamanan arsip umum dan 
arsip lerjaga; 

m.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk ieknis 
penyelenggaraan penggandaan arsip terjaga serta retensi arsip u m urn ; 

n.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedornan dan petunjuk teknis 
dibidang adrninistrasi arsip urnum dan arsip terjaga yang berasal dari 
SKPD; 

o.	 rnernfasilitasi birnbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi 
pelaksanaan Bidang Pernbinaan dan Pengelolaan Arsip Umum dan Arsip 
Terjaga: 

p.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
perpustakaan dan arstp serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan derigan Bidang Pernbinaan dan Pengelolaan Arsip Umum 
dan t\r"ip Tcrjaga sebagai landasan dalam pelaksanaaa tugas: 



q.	 membagi habis tugas pada Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip 
Urnum dan Arsip Terjaga kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

r.	 menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan 
urituk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

s.	 membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

t.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil 
kerja lebih lanjut; 

u.	 melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

v .	 membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai masukan untuk 
dijadikan bahan dalam menyusun program kcrja Badan lebih lanjut; dan, 

w.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

I 

Kepala Sub Bidang Arsip Umum \ 

Pasal 27 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Arsip Umum dalah melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Umum dan Arsip Terjaga 
dibidang Arsip Umum. 

Pasa! 28 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 
rincian tugas Kepala Sub Bidang Arsip Umum adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Umum dan 
Terjaga dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja Sub Bidang 
Arsip Umum untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan derigan bidang tugas 
Sub Bidang Arsip Umum dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pengelolaan ketatalaksanaan di Sub Bidang Arsip Umum; 

d.	 mengumpulkan dan menyusun bahan sosialisasi pedoman dan petunjuk 
teknis penelitian, pengembangan, pengkajian dan pemberdayaan dibidang 
arsip umum; 

e.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
penghimpun arsip umum dari Badan, Kantor dan Perangkat Daerah 
lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah; 

f.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pelayanan dan informasi dibidang arsip umum; 

g.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang arsip umum; 

h.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan' petunjuk teknis 
penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kearsipan Umum, bekerjasama 
dengan Sub Bidang lain yang ada guna pengembangan surnber daya 
manusia dibidang kearsipan umum; 



I.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
pengoordinasian dengan Lembaga Arsip Daerah dan Arsip Nasional 
melalui Kepala Bidang dalam rangka pengelolaan dibidang arsip umum; 

J.	 mengumpulkan bahan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk 
teknis penataan, penyirnpanan, pemeliharaan dan pengamanan dibidang 
arsip umum; 

k.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk ieknis 
penyusunan bahan jadwal retensi arsip umum, penanganan, pernilihan 
serta pernusnahannya: 

I.	 mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
dibidang administrasi arsip umum dari seluruh SKPD; 

m.	 memimpin, merigarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Sub 
Bidang Arsip Umum agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna 
dan berhasil-guna; 

n.	 membagi habis tugas Sub Bidang Arsip Umum kepada aparatur JFU 
sebagai bawahannya agar setiap personi! memahami tugas dan tanggung 
jawab masing-masing; 

o.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk mcmbuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan scbagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana 
kerja lebih lanjut; 

p.	 mengevaluasi hasH pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

q.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran tugas. 

Kepala Sub Bidang Arsip Terjaga 

PaBal 29 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Arsip Terjaga adalah rnelnksanakan sebagian 
tugas Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Umum dan Arsip Tcrjaga 
dibidang Arsip Terjaga. 

Pasal 30 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 
rincian tugas Kepala Sub Bidang Arsip Terjaga adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Umum dan arsip 
Terjaga dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja Sub Bidang 
Arsip Terjaga untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi perrnasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Sub Bidang Arsip Terjaga dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c.	 mengurnpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis di 
Sub Bidang Arsip Terjaga; 

d.	 mengurnpulkan dan rnenyusun bahan sosialisasi pedoman dan petunjuk 
tekni~ penelitian, pengernbangan, pengkajian, dan pemberdayaan 
dibidang arsip terjaga; 



e. mengumpulkan dan menyusun 
penghimpun arsip terjaga dari 
lainnya; 

bahan 
Badan, 

pedoman dan petunjuk teknis 
Kantor dan Perangkat Daerah 

f. mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman 
pelayanan dan inforrnasi dibidang arsip terjaga; 

dan petunjuk teknis 

g. mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk 
pe~binaan, pengendalian dan pengawasan dibidang arsip terjaga; 

teknis 

h. mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kearsipan Terjaga, bekerjasarna 
dengan Sub Bidang lain yang ada guna pengembangan surnber daya 
manusia dibidang kearsipan terjaga; 

I. mengumpulkan dan menyusun bahan pcdoman dan petunjuk teknis 
pengoordinasian dengan Lembaga Arsip Daerah dan Arsip Nasional 
melalui Kepala Bidang dalam rangka pengelolaan dibidang arsip tcrjaga: 

j. mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk ieknis 
penataan, penyirnpanan, perneliharaan dan pengamanan dibidang arsip 
terjaga; 

k. mengumpulkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk tcknis 
Penyusunan bahan jadwal retensi Arsip Terjaga, penanganan, pernilihan 
serta pemusnahannya; 

I. mengumpulkan dan menyusun bahan pcdoman dan 
dibidang adrninistrasi arsip terjaga dari seluruh SKPD; 

pctunjuk tcknis 

m, rnemimpin, mengarahkan dan mcmotivasi aparatur JFU dilingkungan Sub 
Bidang Arsip Terjaga, agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya
guna dan berhasil-guna; 

n. membagi habis tugas Sub Bidang Arsip Terjaga kepada aparatur JFU 
sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawab masing-rnasing: 

o. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana 
kerja lebih lanjut; 

p. merigevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas, 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa131 

Ketentuan Lain mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas, akan diatur dalam 
Peraturan Bupati tersendiri. 

Pasa132 

Bagan. Struktu~ Organisasi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian 
yans tidak terpieahkan dad Peraturan InL 



Pasa133 

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan irn, sepanjang mengenai 
pclaksanaan lugas akan dial ur lebih lanjut oleh Kepala Badan sesuai dengan 
kebutuhan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undarigan yang 
berlaku. 

Pasal 34 

Pada saat Peraturan ini mulai bcrlaku, maka Peraturan Bupati Lampung 
Selalan Nomor 29 Tahun 2008 len tang Rincian Tugas Jabatan Kantor 
Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Kabupaten Lampung Selatan dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal35 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rnengctahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Larnpung Selatan. 

Ditetapkan di kalianda 
pada tanggal ~J, ~ 2015 

BUPATI LAMPUNG SELAT 

RYCKO 
Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal f)'3 /'tJ1j 
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