
Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun 

 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 merupakan unsur pelaksana 

urusan pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan yang dipimpin oleh 

Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui 

Sekretaris Daerah. Di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun mempunyai fungsi :  

a. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan perpustakaan 

dan kearsipan; 

b. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja urusan perpustakaan dan 

urusan kearsipan; 

c. Penyusunan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 

pengelolaan perpustakaan umum dan arsip daerah; 

d. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan 

pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan; 

e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah / instansi / 

lembaga pemerintahan dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsi dinas, dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh walikota. 

 

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Madiun, sebagaimana tersuang pada peraturan tersebut 

dijelaskan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Informatika 

Kabupaten Madiun meliputi : 

 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat membawahi : 

1. Sub Bagian Umum Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan. 

c. Bidang Pelayanan Perpustakaan : 

1. Seksi Layanan, Otomasi dan Promosi; 

2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan. 

d. Bidang Pengelolaan Arsip : 

1. Seksi Arsip Dinamis; 

2. Seksi Arsip Statis. 

e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan: 

1. Seksi Pembinaan Kearsipan; 



2. Seksi Pengawasan Kearsipan; 

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Berikut diberikan gambaran tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi 

serta melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kepala Dinas dalam 

melaksanakan fungsinya meliputi : 

1) Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan perpustakaan 

dan kearsipan; 

2) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja urusan perpustakaan dan 

urusan kearsipan; 

3) Penyusunan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 

pengelolaan perpustakaan umum dan arsip daerah; 

4) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan 

pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan; 

5) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah / instansi / 

lembaga pemerintahan dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsi dinas, dan 

6) Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh walikota. 

 

b. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, 

kepegawaian, perlengkapan, asset, penyusunan program, laporan dan 

keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud, Sekretariat 

mempunyai fungsi: 

1) Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup secretariat; 

2) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan; 

3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; 

4) Pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum; 

5) Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian; 

6) Pengelolaan administrasi keuangan; 

7) Pengelolaan administrasi perlengkapan; 

8) Pengelolaan asset; 

9) Pengelolaan urusan rumah tangga; 



10)  Pengelolaan kearsipan; 

11)  Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan 

12)  Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya. 

 

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian sebagaimana telah dijelaskan diatas, 

dimana Sub Bagian dan Kepegawaian, mempunyai tugas : 

1) Menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

2) Mengelola tertib administrasi umum dan kearsipan; 

3) Mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan; 

4) Mengelola dan memproses administrasi kepegawaian; 

5) Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan; 

6) Melaksanakan pengelolaaan perlengkapan dan asset; 

7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian; dan; dan 

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugasnya. 

 

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas 

: 

1) Menyusun rencana program dan kegiatan  pada Sub Bagian Keuangan, 

Penyusunan Program dan Laporan; 

2) Menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas; 

3) Melaksanakan piñatausahaan keuangan; 

4) Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk 

pembayaran gaji pegawai; 

5) Melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan 

kegiatan pada lingkup Dinas; 

6) Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan 

7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian 

Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan; dan 

8) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugasnya. 

 

c. Bidang Pelayanan Perpustakaan 

Bidang Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan 

program, menyelenggarakan pelayanan perpustakaan dan pengembangan minat 



dan budaya baca masyarakat serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan 

laporan Bidang Pelayanan Perpustakaan, melaksanakan kegiatan. 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Bidang 

Pelayanan Perpustakaan mempunyai fungsi : 

1) Penyusunan program kerja pada Bidang Pelayanan Perpustakaan; 

2) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Perpustakaan; 

3) Pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, penerimaan dan pengelohan karya 

cetak dan karya rekam; 

4) Pelaksanaan pelestarian dan pengembangan bahan perpustakaan, naskah 

kuno milik daerah dan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan 

kegemaran membaca; 

5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, program dan kebijakan 

bidang pelayanan perpustakaaan; dan 

6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan ruang lingkup bidang tugasnya. 

 

Dalam Bidang Pelayanan Perpustakaan sendiri membawahi 2 (dua) seksi 

sebaimana telah dijelaskan diatas. 

 

Adapun Seksi Layanan, Otomasi dan Promosi mempunyai tugas: 

1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja terkait 

layanan, otomasi dan promosi; 

2) Melaksanakan layanan perpustakaan umum dan layanan ekstensi 

(perpustakaan keliling); 

3) Melaksanakan otomasi pengelolaan perpustakaan; 

4) Melaksanakan penyusunan dan penerbitan bibliografi daerah; 

5) Melaksanakan promosi gemar membaca; 

6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan 

kegiatan Seksi Layanan, Otomasi, dan Promosi; dan 

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan ruang lingkup tugasnya. 

 

Sedangkan Seksi Pengolahan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan, 

mempunyai tugas : 

1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja terkait 

pengolahan dan pengembangan bahan perpustakaan; 

2) Melaksanakan pengembangan dan penganekaragaman koleksi bahan 

perpustakaan; 



3) Melaksanakan pengelolaan dan penghimpunan bahan perpustakaan, naskah 

kuno milik daerah (local content) dan koleksi budaya etnis; 

4) Melaksanakan pemeliharaan bahan perpustakaan; 

5) Melaksanakan pelestarian nilai/isi informasi bahan perpustakaan (alih media); 

6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan 

kegiatan pada seksi Pengolahan dan Pengembangan Bahan Perpustkaan; 

dan 

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan ruang lingkup tugasnya. 

 

d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan 

teknis, merencanakan program, menyelenggarakan pengelolaan arsip dinamis 

dan arsip statis Pemerintah Kabupaten Madiun serta melaksanakan monitoring, 

evaluasi dan laporan Bidang Pengelolaan Arsip. 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengelolaan 

Arsip, mempunyai fungsi: 

1) Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pembinaan dan 

pengawasan kearsipan; 

2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan kearsipan; 

3) Penyusunan pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kearsipan; 

4) Pelaksanaan pembinaan system kearsipan, organisasi kearsipan, sarana dan 

prasarana, cumber daya manusia kearsipan dan penggun arsip; 

5) Pelaksanaan koordinasi kearsipan dinamis dan statis perangkat daerah; 

6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada 

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; dan  

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas fungsinya. 

 

Dalam Bidang Pembinaan dan Pengawasan sendiri membawahi 2 (dua) seksi 

sebaimana telah dijelaskan diatas. 

 

Adapun Seksi Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas: 

1) Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pembinaan kearsipan; 

2) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pembinaan kearsipan; 

3) Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kearsipan dinamis dan statis; 

4) Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan diseminasi 

kearsipan; 



5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan unit kearsipan perangkat 

perangkat daerah; 

6) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan unit kearsipan perangkat 

daerah; 

7) Menyiapkan bahan pelaksanaan usulan permohonan persetujuan jadwal 

retensi arsip; 

8) Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pemasyarakatan kearsipan; 

9) Menyusun rencana program dan kegiatan pembinaan kearsipan; 

10)  Menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan pengguna arsip; 

11)  Menyiapkan bahan penyusunan desain aplikasi program pengelolaan arsip 

dinamis dan statis; 

12)  Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas pada Seksi 

Pembinaan Kearsipan; dan 

13)  Melaksanakan tugas lain yang dierikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

ruang lingkup tugasnya. 

 

Sedangkan Seksi PEngawasan Kearsipan, mempunyai tugas : 

1) Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengawasan Kearsipan; 

2) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standar teknis pengawasan 

kearsipan; 

3) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal; 

4) Menyiapkan bahan pelaksanaan ekspose hasil pengawasan kearsipan 

internal 

5) Menyiapkan bahan pelaksanaan supervise kearsipan; 

6) Meyiapkan bahan pelaksanaan penilaian tenaga kearsipan / arsiparis; 

7) Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan kearsipan; 

8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada 

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; dan 

9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan ruang lingkup tugasnya. 

 


