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Waktu Output

1

Mengkaji dan menugaskan Kepala Bagian 
Kepegawaian dan Umum untuk pengecekan tata tertib 
kegiatan administrasi ketatausahaan pada unit kerja 
di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 

3 Jam - Disposisi Surat dari Sesditjen 
kepada Kabbag Kepegawaian

2

Memeriksa dan menelaah jenis serta jumlah  agenda 
kegiatan administrasi ketatausahaan baik kegiatan 
persuratan maupun pembinaan ketatausahaan pada 
unit kerja Direktorat Jenderal  Perkeretaapian

1 hari - Disposisi  surat                                                                     
- Daftar Kegiatan 
ketatausahaan                                    

3

Mengkonsep surat pemberitahuan penataan 
kearsiapan, tata cara persuratan, pembinaan dan 
sosialisasi ketatausahaan di tiap unit kerja di 
lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 

3   Jam - Konsep surat                                                                     
- Daftar Rencana kegiatan 
ketatausahaan                                    

4

Melakukan pendataan/pencatatan jenis kegiatan 
admistrasi ketatausahaan yang perlu diadakan untuk 
peningkatan pemahaman tugas personil yang 
menangani ketatausahaan

2 hari - Konsep surat                                                                     
- Rencana daftar kegiatan 
ketatausahaan                                    

5

Menyiapkan bahan dan data kegiatan administrasi 
ketatausahaan untuk persetujuan pelaksanaannya 

2 hari -  Konsep surat                                                                
-  Data usulan kegiatan 
pembinaan administasi 
ketatausahaan        

-  Konsep surat                                                                
-  Data usulan kegiatan 
pembinaan administasi 
ketatausahaan        

-Konsep surat  

-  Konsep surat                                                                
-  Data usulan kegiatan 
pembinaan administasi 
ketatausahaan        

-Konsep surat  
Surat persetujuan pelaksanaan 
administrasi ketatausahaan 
Direktorat Jederal 
Perkeretaapian

3  jam

- Konsep surat                                                                     
- Rencana daftar kegiatan 
ketatausahaan                                    

KET

MUTU BAKU

Kelengkapan

- Berkas surat                                      
- Buku agenda surat 

- Berkas surat                                      
- Buku agenda surat 

- Konsep surat 
pengusulan kegiatan 
administrasi 
ketatausahaan

1 Jam

1 JamMerusmuskan dan menyetujui surat pengajuan  
pelaksanaan kegiatan pembinaan administasi 
ketatausahaan di lingungan Direktorat Jenderal 
Perkeretaapian  

8

NO URAIAN KEGIATAN

- Nota Dinas Kabag 
Kepegawaian kepada 
Sesditjen Perkeretaapian

- Nota Dinas Kabag 
Kepegawaian kepada 
Sesditjen Perkeretaapian

6

Memeriksa konsep surat dan memberikan koreksi / 
persetujuan paraf untuk surat pengajuan usulan 
pelaksanaan kegiatan pembinaan administtrasi 
ketatausahaan 

7

PELAKSANA

- Konsep surat                                                                     
- Rencana daftar kegiatan 
ketatausahaan                                    

Mengkonsep surat pengajuan usulan kegiatan 
pembinaan administrasi ketatausahaan  berdasarkan  
usulan dari unit kerja di lingkungan Direktorat 
Jenderal Perkeretaapian untuk peningkatan 
kemampuan personil yang menangani ketatausahaan

- Disposisi  surat                                                                     
- Kegiatan ketatausahaan                                    
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