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Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 

Unit Kerja : Sekretariat  

Instansi   : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

 

I. IKHTISAR/ PERAN JABATAN   :  

 Membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja serta pengelolaan 

administrasi keuangan. 

 

II. URAIAN TUGAS  : 

 
1. Menyusun rencana kegiatan sub bagian program dan keuangan sebagai pedoman 

dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan; 

 
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub 

bagian program dan keuangan; 

 3. Menyusun rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas; 

 4. Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja dinas; 

 
5. Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja 

masing-masing jabatan di lingkungan dinas; 

 
6. Menyusun laporan kinerja dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran 

dan laporan kinerja tahunan; 

 

7. Meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung yang diajukan oleh 

PPTK, surat permintaan pembayaran uang persediaan, surat permintaan 

pembayaran ganti uang dan surat permintaan pembayaran tambah uang yang 

diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan surat perintah membayar;   

 
8. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta 

laporan pertanggungjawaban keuangan dinas; 

 

9. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan 

SPJ, dan tahunan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas 

laporan keuangan dinas; 

 

10. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, 

verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

 
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok 

organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

   

III. TANGGUNG JAWAB  : 

 1. Keakuratan penyusunan rencana kegiatan sub bagian program dan keuangan 

sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi 

keuangan; 

 2. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar operasional prosedur (SOP); 

 3. Keakuratan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran 

dinas; 
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 4. Keakuratan rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja dinas;  

 5. Keakuratan dan kesesuaian laporan kinerja dinas meliputi laporan bulanan, 

triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan; 

 6. Kelancaran dan keakuratan penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan 

kinerja masing-masing jabatan di lingkungan dinas; 

 7. Keakuratan dan kesesuaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa 

laporan bulanan SPJ, dan tahunan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan 

catatan atas laporan keuangan dinas; 

 8. Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan lain. 

   

IV. HASIL KERJA  : 

 1. Dokumen rencana kegiatan sub bagian program dan keuangan sebagai pedoman 

dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan; 

 2. Dokumen standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub 

bagian program dan keuangan; 

 3. Dokumen rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas; 

 4. Dokumen rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja dinas; 

 5. Dokumen rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing 

jabatan di lingkungan dinas; 

 6. laporan kinerja dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan 

laporan kinerja tahunan; 

 7. Dokumen kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung yang diajukan oleh 

PPTK, surat permintaan pembayaran uang persediaan, surat permintaan 

pembayaran ganti uang dan surat permintaan pembayaran tambah uang yang 

diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan surat perintah membayar; 

 8. Kegiatan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan 

pertanggungjawaban keuangan dinas; 

 9. laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan SPJ, dan 

tahunan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan 

keuangan dinas; 

 10. Kegiatan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, 

verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

 11. Kegiatan pelaksanaan tugas kedinasan lain. 

   

VI. TINGKAT FAKTOR: 

FAKTOR  1 :

   

RUANG LINGKUP DAN DAMPAK PROGRAM (Fk. 1-2 = 350) 

 1. Ruang Lingkup 

Segmen program atau pekerjaan yang diarahkan menunjang 

tugas dinas, pekerjaan bersifat administratif, teknis, 

prosedural di Sub Bagian Program dan Keuangan. 

 2. Dampak 

Jabatan ini berdampak terhadap pencapaian tujuan dinas dan 

memberikan pelayanan yang mempunyai pengaruh terhadap 

terlaksananya tugas unit yang lain di organisasi khususnya 

masalah program dan keuangan. 

 

 



   

 PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

3 

 
  
 
  

FAKTOR  2 :

   

PENGATURAN ORGANISASI (Fk. 2-1 = 100) 

  Jabatan ini berada pada tingkatan eselon IV a dan bertanggung 

jawab kepada Sekretaris Dinas sebagai atasan langsungnya. 

   

FAKTOR  3 :

   

WEWENANG PENYELIAAN DAN MANAJERIAL (Fk. 3-1 = 450) 

  Jabatan ini memiliki wewenang dan manajerial yaitu: 

 1. Ikut andil dalam merencanakan program kerja Sub Bagian 

Program dan Keuangan dan melakukan evaluasi output dalam 

jangka waktu tertentu per periodic; 

 2. Menyempurnakan metode dan prosedur kerja yang digunakan 

oleh bawahan; 

 3. Memutuskan metodologi yang digunakan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran dan untuk menentukan strategi 

manajemen di Sub Bagian Program dan Keuangan. 

   

FAKTOR  4 :

   

HUBUNGAN PERSONAL  

 A. Sifat Hubungan (fk. 4A-3 = 75 )  

  Jabatan ini berhubungan dengan: 

1. Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas  yang bersifat  formal 

maupun informal; 

2. Memiliki hubungan dengan bawahan  maupun staf 

organisasi yang menunjang keterlaksanaan tugas; 

3. Tenaga konsultan, pakar, dan praktisi dari 

lembaga/instansi Negara lain dan lembaga-lembaga 

internasional. 

   

 B. Tujuan Hubungan (fk. 4B-3 = 100 )   

  1. Hubungan yang dilakukan adalah untuk memperoleh 

membahas dan memberikan pelayanan yang terkait 

dengan program dan keuangan; 

2. Membangun jejaring kerja dalam lingkup dinas, maupun 

dengan stakeholder. 

   

FAKTOR  5 :

   

KESULITAN DALAM PENGARAHAN PEKERJAAN (fk. 5-2 = 205) 

  Kepala Sub Bagian Program mempunyai tingkat kesulitan dalam 

mengarahkan pekerjaan dasar jabatan fungsional yang berada pada 

kelas 7, kelas 6, dan kelas 5. 

   

FAKTOR  6 :

   

KONDISI LAIN (fk. 6-1 = 310)   

 Jabatan ini menyelia meliputi pekerjaan teknis yang ada di Sub 

Bagian Program dan Keuangan dan memerlukan upaya yang 

berkelanjutan  untuk memastikan standar kualitas dan jasa, 

kesesuaian, ketepatan waktu, kesesuaian analisa program 

organisasi. 
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FORMULIR HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL 

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 

Unit Kerja : Sekretariat  

Instansi   : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

   

 Faktor Evaluasi 
Nilai 
yang 

diberikan 

Standar Jabatan 
Struktural Yang 

Digunakan  

(Jika Ada) 

Keterangan 

1. Faktor 1: Ruang Lingkup dan 
Dampak Program  

350  Tingkat faktor 1-2 

2. Faktor 2 : Pengaturan Organisasi 100  Tingkat faktor 2-1 

3. Faktor 3 : Wewenang Penyeliaan 
dan Manajerial 

450  Tingkat faktor 3-1 

4. Faktor 4 : Hubungan Personal 

a. Sifat Hubungan 

b. Tujuan Hubungan 

 

75 

100 

  

Tingkat faktor 4A-3 

Tingkat faktor 4B-3 

5. Faktor 5: Kesulitan Dalam 
Pengarahan Pekerjaan 

205  Tingkat faktor 5-2 

6. Faktor 6 : Kondisi Lain 310  Tingkat faktor 6-1 

K 
E 
S 
I 
M 
P 
U 
L 
A 
N 

Total Nilai 1590 

 

 

Kelas Jabatan 9 

 

(1355-1600) 

 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan : 
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