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•Ka sekretariat P2DTK ...jabatan fungsional pegawai negeri 
kpdt yg bertanggung jwb terhadap ketersediaan bahan informasi 
dan administrasi guna pengambilan keputusan koord pelaksana 
p2dtk 1 (PIU)  sekaligus koord kesiapan p2dtk 2, (KPDT) dan 
pilihan keputusan yg terbaik dg berbasis informasi yg terkini, 
terpercaya dan memiliki legalitas formal ketentuan hukum terkait 
dari aspek Anggaran, SDM dan Waktu dalam memenuhi target 
kerja sesuai rencana Kerja yg ada.                                                                        
-Syarat jabatan: Eselon 3, pengalaman pd kegiatan sejenis, dan 
memiliki kemampuan administrasi dan manajerial, sesuai usulan 
koord pelaksana p2dtk (Guna dapat bekerja sama)



SYARAT JABATAN DI TAMBAHKAN UNT MENGAWAL 
KENDALI MUTU DAN KENDALI AKSI DAN SEMUA 

JABATAN ADA TAMBAHAN KATA P2DTK NYA

• Jabatan Tata Usaha sekret p2dtk: adalah jabatan 
fungsional PN KPDT yg bertanggung jawab terhadap 
ketersediaan bahan administrasi yang dibutuhkan ka skret p2dtk 
sesuai ketentuan yang ada.                                                                              
-Syarat jabatan: Es 4, memiliki kemampuan administrasi dan 
manajemen yg baik dan di usulkan oleh Koord pelaksana P2DTK

• Jabatan TA administrasi Umum:  TA yg bertanggung 
jawab terhadap administrasi keuangan dan kepegawaian yg 
berlandaskan ketentuan formal yg terkait dg kegiatan yg ada. 



PERENCANAAN

• Jabatan TA Bidang Perencanaan:  TA yg bertanggung jwb terhadap 
bahan keputusan rencana kerja yg berlandaskan dg sumber daya yg tersedia, 
ketentuan yg ada dan target capaian yg sdh di putuskan oleh koord pelaksana 
p2dtk dan disetujui oleh deputi 5.

•TA Penyusunan Program: adalah jabatan yg bertanggung jwb terhadap 
tersusunnya rencana kerja bg seluruh pelaku p2dtk sesuai dg sumber daya dan 
ketentuan yg ada dan di usulkan oleh ka skret p2dtk dan di setujui oleh koord 
pelaksana p2dtk.

•TA Sumber daya Program: Jabatan yg bertanggung jawab terhadap 
ketersedian sumber daya (anggaran, sdm, mekanisme) yg berlandaskan aspek 
legalitas guna pelaksanaan rencana kerja dan dukungan administrasinya.   



KENDALI

•TA Bidang Kendali Pelaksanaan Program: adalah jabatan TA yg 
bertanggung jawab terhadap kepastian terlaksananya rencana kerja sesuai ketentuan 
yg ada.

•TA Supervisi: TA yg bertanggung jawab terhadap pelaku prog p2dtk dapat 
melaksanakan kegiatan p2dtk sesuai ketentuan yg ada.

•TA Monitoring dan Evaluasi: TA yg bertanggung jawab terhadap monitoring 
dan evalusi pelaku kegiatan p2dtk dapat mencapai target kinerja dg mekanisme yg ada 
dan terhadap evaluasi kinerja seluruh pelaku kegiatan p2dtk serta pilihan reward dan 
punishmentnya

•TA Penyelesaian Masalah: TA yg bertanggung jawab terhasap penyelesaian 
permasalahan yg berakibat implikasi hukum atau administrasi bg pelaku kegiatan p2dtk.  



DUKUNGAN PROGRAM

•TA Pengadaan: TA yg bertanggung jawab pd tersusunnya rencana dan 
pelaksanaan pengadaan sesuai rencana p2dtk sesuai ketentuan yg ada.    

•TA Administrasi Keuangan: TA yg bertanggung jawab terhadap 
kepastian kesesuaian penggunaan dana p2dtk dengan rencana 
kebutuhannya dan output yg dihasilkan dg berlandaskan ketentuan formal 
yg ada.

•TA Sistim Informasi: TA yg bertanggung jawab terhadap ketersedian 
informasi bagi manajemen dan publikasi P2DTK berbasis data terkini, 
terpercaya yg di dukung dg sistem elektronis dan sesuai kebutuhan serta 
ketentuan yg ada.



P2DTK 2

• TA Konsepsi dan Rencana Aksi P2DTK Penguatan: TA yg bertanggung jawab 
terhadap tersusunnya konsep dan rencana aksi penguatan kapasitas daerah (pemda 
dan masyarakat) guna tata kelola sumber daya yang ada dalam mewujudkan 
percepatan penanganan kemiskinan dan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

• TA Penyusunan Program: TA yg bertanggung jawab terhadap pengorganisasian unit 
kerja, rencana kerja dg berlandaskan ketersediaan sumber daya (anggaran, sdm, 
mekanisme) dan ketentuan yg ada sesuai konsepsi dan rencana aksi P2DTK 
Penguatan yg telah di setujui deputi 5 sebagai wakil KPDT.

• TA Sumber Daya Program: TA yg bertanggung jawab terhadap kepastian ketersedian 
sumber daya baik anggaran, sdm dan mekanisme yg ada yg memiliki aspek legalitas 
formal sesuai ketentuan yg ada.  



LANJUTAN

• TA administrasi pemerintahan: TA yg bertanggung jawab terhadap 
optomalisasi dan  kesesuaian konsepsi dan rencana aksi P2dtk 
penguatan terhadap dukungan PErcepatan penanganan kemiskinan dan 
percepatan pembangunan daerah tertinggal serta sesuai dg sistim 
adminisrasi pemerintahan yg berlaku.

• Asisten atau sejenisnya...terkait  dukungan TA di atas dan TA p2dtk 1. 

• Catatan....unt bedah desa jg seperti ini dg Ka sekret yg berbeda atau 
terpisah.

• Tolong di tindak lanjuti kelengkapan lainnya....malam ini juga. tks.


