
NAMA
NIP
PANGKAT I GOL
JABATAN
ATASAN LANGSUNG
SATUAN KERJA

ARBAIN, S.H.
19700605 200012 1 003
Penata I $lllc)
Sekretaris
Wakil Ketua Pengadilan Agama Penajam
Pengadilan Agama Penajam

TUGAS POKOK:

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi Umum
di lingkungan Pengadilan Agama Penajam serta mengawasi, mengevaluasi
dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan Pengadilan
Agama Penajam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

URAIAN TUGAS :

1. Membantu pimpinan dalam membuat program keq'a, pengorganisasian serta
pelaksanaannya;

2. Bertanggung jawab atas penyelenggaraap administrasi umum;
3. Memimpin unsur kesekretariatan dalam melaksanakan tugas masing-

masing;
4. Memberikan pelayanan teknis kepada semua unsur kesekretariatan di

bidang administrasi umum;
5. Bertanggungjawab atas pengurusan dokumen, surat-surat bukti, dan surat-

surat lain dikesekretariatan;
6. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dan surat-surat lain yang

dikeluarkan oleh pengadilan;
7 . Bertanggung jawab atas kelengkapan dan pengiriman berkas;
B. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran laporan administrasi

umum;
9. Membuat surat-surat yang berkaitan dengan permintaan bantuan kepada

Pengadilan Agama lain dan melayani permintaan bantuan dari Pengadilan
Agama lain tentang hal itu;

10. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
11. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Pejabat Kesekretariatan dalam

rangka pelaksanaan tugas masing-masing;
12. Bertanggung jawab atas kebenaran, efektifitas dan efisiensi penggunaan

keuangan DIPA selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
13. Membuat konsep surat yang berkenaan dengan keputusan/penetapan

pimpinan serta surat-surat lain yang dipandang spesifik;
14. Meneliti konsep-konsep surat yang dibuat oleh petugas yang ditunjuk yang

akan ditzandatangani oleh Pimpinan;
15. Membantu pimpinan dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP)

oleh Hatiwasda, Hawasbid, BPK, BPKP, dan PTA Samarinda;
16. Memberikan nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
17. Memberikan pelayanan kepada pihak yang melakukan Penelitian;
18. Mengambil keputusan dan atau kebijaksanaan sesuai dengan

kewenangannya;



19. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna
Barang dalam pengelolaan DIPA sesuai ketentuan yang berlaku;

20. Bertanggung jawab atas penyusunan RKA-KL dan data dukung lainnya;
21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.
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