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TUGAS DAN RINCIAN TUGAS UNIT KERJA 
 

I. RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT PENGEMBANGAN INSTITUSI (SET-BI) 
1. melaksanakan penyusunan program kerja; 
2. melaksanakan pengembangan model-model fasilitasi peningkatan kompetens PTK; 
3. melaksanakan pengembangan model Kurikulum/Silabus dan Bahan Ajar Diklat PTK;  
4. melaksanakan pengembangan model pendidikan dan  pelatihan jarak jauh bagi PTK; 
5. melaksanakan pengembangan model analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan 

PTK; 
6. melaksanakan pengembangan model pengelolaan data dan informasi PTK; 
7. melaksanakan pengembangan model evaluasi pendidikan dan pelatihan PTK; 
8. melaksanakan pengembangan model pemberdayaan PTK; 
9. melaksanakan pengembangan model pembinaan,  pengembangan, dan 

pemberdayaan  pegawai 
10. melaksanakan pengembangan model kerjasama/kemitraan; 
11. melaksanakan pengembangan model pelayanan stakeholders; 
12. melaksanakan pengembangan model analisis kebutuhan sarana dan prasarana 

pendidikan; 
13. melaksanakan pengembangan model optimalisasi sumberdaya pendidikan; 
14. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan administrasi dan dokumen; 
15. melaksanakan penyusunan laporan semesteran dan tahunan. 

 
II. RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT KERJASAMA ANTAR LEMBAGA (SET-KAL) 

1. melaksanakan penyusunan program kerja; 
2. melaksanakan pengkajian potensi daerah dan instansi lain untuk kerjasama fasilitasi 

peningkatan kompetensi PTK; 
3. melaksanakan penjajakan kerjasama fasilitasi peningkatan kompetensi PTK dengan 

pemerintah daerah dan instansi lain;  
4. melaksanakan penjajakan kerjasama pemberdayaan PTK dengan pemerintah daerah 

dan instansi lain; 
5. melaksanakan penjajakan kerjasama pembinaan,  pengembangan, dan pemberdayaan  

SDM Pendidikan dengan pemerintah daerah dan instansi lain; 
6. melaksanakan penjajakan kerjasama pengembangan SMM organisasi pendidikan 

dengan pemerintah daerah dan instansi lain; 
7. melaksanakan penjajakan kerjasama analisis kebutuhan sarana dan prasarana dengan 

pemerintah daerah dan instansi lain; 
8. melaksanakan penjajakan kerjasama optimalisasi sumberdaya pendidikan dengan 

pemerintah daerah dan instansi lain; 
9. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan administrasi dan dokumen KAL; 
10. melaksanakan penyusunan laporan semesteran dan tahunan. 

 
III. RINCIAN TUGAS KOORDINATOR WIDYAISWARA (KORWID) 

1. melaksanakan penyusunan program kerja; 
2. melaksanakan analisis kebutuhan Widyaiswara; 
3. melaksanakan penyiapan usul kebutuhan Widyaiswara; 
4. melaksanakan analisis kebutuhan peningkatan kualifikasi dan kompetensi 

Widyaiswara; 
5. melaksanakan penyusunan usul peningkatan kualifikasi dan kompetensi Widyaiswara; 
6. melakukan pengelolaan data dan informasi kualifikasi dan kompetensi Widyaiswara; 
7. melaksanakan koordinasi penugasan Widyaiswara; 
8. melaksanakan pemantauan perolehan angka kredit Widyaiswara; 
9. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dokumen dan peralatan; 
10. melaksanakan penyusunan laporan semesteran dan tahunan.  
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IV. RINCIAN TUGAS DEPARTEMEN/JURUSAN 
1. melaksanakan penyusunan program kerja Jurusan; 
2. melaksanakan analisis kebutuhan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi 

pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Jurusannya; 
3. melaksanakan penyusunan kurikulum dan silabus Diklat Fungsional Penjenjangan dan 

Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 
4. melaksanakan penyusunan panduan program Diklat Fungsional Penjenjangan dan 

Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 
5. melaksanakan penyusunan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) per mata Diklat untuk 

Diklat Fungsional Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 
6. melaksanakan penyusunan bahan ajar dan atau modul Diklat Fungsional Penjenjangan 

dan Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 
7. melaksanakan penyusunan bahan tayang sesuai dengan mata Diklat pada Diklat 

Fungsional Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 
8. melaksanakan penyiapan peralatan praktik dan penunjang Diklat Fungsional 

Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 
9. melaksanakan penyusunan soal ujian untuk Diklat Fungsional Penjenjangan dan Diklat 

Teknis sesuai dengan Jurusannya; 
10. melaksanakan pemeriksaan jawaban ujian untuk Diklat Fungsional Penjenjangan dan 

Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 
11. melaksanakan diklat guna peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 

sesuai dengan Jurusannya; 
12. melakukan pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan sesuai dengan Jurusannya; 
13. melaksanakan pengkajian peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 

sesuai dengan Jurusannya; 
14. melaksanakan pengembangan model pembelajaran (pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik) Diklat Fungsional Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan 
Jurusannya; 

15. melaksanakan pengembangan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan Jurusannya 

16. melaksanakan pengembangan model pemberdayaan pendidik dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan Jurusannya; 

17. melaksanakan pengembangan model evaluasi program peningkatan kompetensi 
pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Jurusannya;  

18. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama peningkatan pendidik dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan Jurusannya;  

19. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi dan 
pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Jurusannya;  

20. melaksanakan administrasi, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen sesuai dengan 
Jurusannya; 

21. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan peralatan sesuai dengan Jurusannya;  
22. melaksanakan penyusunan laporan semesteran dan tahunan sesuai dengan 

Jurusannya 
 
V. RINCIAN TUGAS KETUA DEPARTEMEN/JURUSAN 

1. melaksanakan penyusunan program kerja Jurusan; 
2. melaksanakan analisis kebutuhan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi 

pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Jurusannya; 
3. melaksanakan penyusunan kurikulum dan silabus Diklat Fungsional Penjenjangan dan 

Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 
4. melaksanakan penyusunan panduan program Diklat Fungsional Penjenjangan dan 

Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 
5. melaksanakan penyusunan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) per mata Diklat untuk 

Diklat Fungsional Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 
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6. melaksanakan penyusunan bahan ajar dan atau modul Diklat Fungsional Penjenjangan 
dan Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 

7. melaksanakan penyusunan bahan tayang sesuai dengan mata Diklat pada Diklat 
Fungsional Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 

8. melaksanakan penyiapan peralatan praktik dan penunjang Diklat Fungsional 
Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 

9. melaksanakan penyusunan soal ujian untuk Diklat Fungsional Penjenjangan dan Diklat 
Teknis sesuai dengan Jurusannya; 

10. melaksanakan pemeriksaan jawaban ujian untuk Diklat Fungsional Penjenjangan dan 
Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 

11. melaksanakan diklat guna peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 
sesuai dengan Jurusannya; 

12. melakukan pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan Jurusannya; 

13. melaksanakan pengkajian peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 
sesuai dengan Jurusannya; 

14. melaksanakan pengembangan model pembelajaran (pendekatan, strategi, metode, 
dan teknik) Diklat Fungsional Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan 
Jurusannya; 

15. melaksanakan pengembangan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan Jurusannya 

16. melaksanakan pengembangan model pemberdayaan pendidik dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan Jurusannya; 

17. melaksanakan pengembangan model evaluasi program peningkatan kompetensi 
pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Jurusannya;  

18. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama peningkatan pendidik dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan Jurusannya;  

19. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi dan 
pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Jurusannya;  

20. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen sesuai dengan Jurusannya; 
21. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan peralatan sesuai dengan Jurusannya;  
22. melaksanakan penyusunan laporan semesteran dan tahunan sesuai dengan 

Jurusannya 
 

VI. RINCIAN TUGAS SEKRETARIS DEPARTEMEN/JURUSAN 
1. membantu melaksanakan penyusunan program kerja Jurusan; 
2. membantu melaksanakan analisis kebutuhan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan 

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Jurusannya; 
3. membantu melaksanakan penyusunan kurikulum dan silabus Diklat Fungsional 

Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 
4. membantu melaksanakan penyusunan panduan program Diklat Fungsional 

Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 
5. membantu melaksanakan penyusunan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) per mata 

Diklat untuk Diklat Fungsional Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan 
Jurusannya; 

6. membantu melaksanakan penyusunan bahan ajar dan atau modul Diklat Fungsional 
Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 

7. membantu melaksanakan penyusunan bahan tayang sesuai dengan mata Diklat pada 
Diklat Fungsional Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 

8. membantu melaksanakan penyiapan peralatan praktik dan penunjang Diklat 
Fungsional Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 

9. membantu melaksanakan penyusunan soal ujian untuk Diklat Fungsional Penjenjangan 
dan Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 

10. membantu melaksanakan pemeriksaan jawaban ujian untuk Diklat Fungsional 
Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan Jurusannya; 



6 
 

11. membantu melaksanakan diklat guna peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan Jurusannya; 

12. membantu melakukan pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan Jurusannya; 

13. membantu melaksanakan pengkajian peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan Jurusannya; 

14. membantu melaksanakan pengembangan model pembelajaran (pendekatan, strategi, 
metode, dan teknik) Diklat Fungsional Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan 
Jurusannya; 

15. membantu melaksanakan pengembangan model peningkatan kompetensi pendidik dan 
tenaga kependidikan sesuai dengan Jurusannya 

16. membantu melaksanakan pengembangan model pemberdayaan pendidik dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan Jurusannya; 

17. membantu melaksanakan pengembangan model evaluasi program peningkatan 
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Jurusannya;  

18. membantu melaksanakan penyiapan bahan kerjasama peningkatan pendidik dan 
tenaga kependidikan sesuai dengan Jurusannya;  

19. membantu melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi 
dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Jurusannya;  

20. melaksanakan administrasi, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen sesuai dengan 
Jurusannya; 

21. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan peralatan sesuai dengan Jurusannya;  
22. melaksanakan penyusunan laporan semesteran dan tahunan sesuai dengan 

Jurusannya 
 
VII. RINCIAN TUGAS PENGEMBANG DEPARTEMEN/JURUSAN  

1. melaksanakan penyusunan program kerja; 
2. melaksanakan pengembangan model analisis kebutuhan fasilitasi dan pelaksanaan 

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan 
Jurusannya; 

3. melaksanakan pengembangan kurikulum dan silabus Diklat Fungsional Penjenjangan 
dan Diklat Teknis sesuai dengan program pada Jurusannya; 

4. melaksanakan pengembangan panduan program Diklat Fungsional Penjenjangan dan 
Diklat Teknis sesuai dengan program pada Jurusannya; 

5. melaksanakan pengembangan model Satuan Acara Pembelajaran (SAP) per mata 
Diklat untuk Diklat Fungsional Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan program 
pada Jurusannya; 

6. melaksanakan pengembangan model penyusunan bahan ajar dan atau modul Diklat 
Fungsional Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan program pada Jurusannya; 

7. melaksanakan pengembangan model bahan tayang sesuai dengan mata Diklat pada 
Diklat Fungsional Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan program pada 
Jurusannya; 

8. melaksanakan penyiapan analisis kebutuhan peralatan praktik dan penunjang Diklat 
Fungsional Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan program pada Jurusannya; 

9. melaksanakan pengembangan model soal ujian untuk Diklat Fungsional Penjenjangan 
dan Diklat Teknis sesuai dengan program pada Jurusannya; 

10. melakukan pengembangan model pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik 
dan tenaga kependidikan sesuai dengan program pada Jurusannya; 

11. melaksanakan pengkajian efektivitas pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik 
dan tenaga kependidikan sesuai dengan program pada Jurusannya; 

12. melaksanakan pengembangan model pembelajaran (pendekatan, strategi, metode, 
dan teknik) Diklat Fungsional Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan program 
pada Jurusannya; 

13. melaksanakan pengembangan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan program pada Jurusannya 
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14. melaksanakan pengembangan model pemberdayaan pendidik dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan program pada Jurusannya; 

15. melaksanakan pengembangan model evaluasi program peningkatan kompetensi 
pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan program pada Jurusannya;  

16. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama peningkatan pendidik dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan program pada Jurusannya;  

17. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen sesuai dengan program pada 
Jurusannya; 

18. melaksanakan penyusunan laporan semesteran dan tahunan sesuai dengan program 
pada Jurusannya 

 
VIII. RINCIAN TUGAS IMPLEMENTASI DEPARTEMEN/JURUSAN 

1. melaksanakan penyusunan program kerja; 
2. melaksanakan analisis kebutuhan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi 

pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan program pada Jurusannya; 
3. melaksanakan penyusunan kurikulum dan silabus Diklat Fungsional Penjenjangan dan 

Diklat Teknis sesuai dengan program pada Jurusannya; 
4. melaksanakan penyusunan panduan program Diklat Fungsional Penjenjangan dan 

Diklat Teknis sesuai dengan program pada Jurusannya; 
5. melaksanakan penyusunan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) per mata Diklat untuk 

Diklat Fungsional Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan program pada 
Jurusannya; 

6. melaksanakan penyusunan bahan ajar dan atau modul Diklat Fungsional Penjenjangan 
dan Diklat Teknis sesuai dengan program pada Jurusannya; 

7. melaksanakan penyusunan bahan tayang sesuai dengan mata Diklat pada Diklat 
Fungsional Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan program pada Jurusannya; 

8. melaksanakan penyiapan peralatan praktik dan penunjang Diklat Fungsional 
Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan program pada Jurusannya; 

9. melaksanakan penyusunan soal ujian untuk Diklat Fungsional Penjenjangan dan Diklat 
Teknis sesuai dengan program pada Jurusannya; 

10. melaksanakan pemeriksaan jawaban ujian untuk Diklat Fungsional Penjenjangan dan 
Diklat Teknis sesuai dengan program pada Jurusannya; 

11. melaksanakan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai 
dengan program pada Jurusannya; 

12. melakukan pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan program pada Jurusannya; 

13. melaksanakan pembelajaran (pendekatan, strategi, metode, dan teknik) Diklat 
Fungsional Penjenjangan dan Diklat Teknis sesuai dengan program pada Jurusannya; 

14. melaksanakan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai 
dengan program pada Jurusannya 

15. melaksanakan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan 
program pada Jurusannya; 

16. melaksanakan evaluasi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan program pada Jurusannya;  

17. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi dan 
pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan program pada 
Jurusannya;  

18. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen sesuai dengan program pada 
Jurusannya; 

19. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan peralatan sesuai dengan program pada 
Jurusannya;  

20. melaksanakan penyusunan laporan semesteran dan tahunan sesuai dengan program 
pada Jurusannya. 


