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KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur harrya milik Allah SWT yang telah

melimpalrkanberkatdanrahmat.Nyasehinggal,aporarrKinerja
Dinas Perpustalaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto 2021

dapat tersusun tepat waktu' t'aporan Kinerja Dinas Perpustakaart

dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto disusun berdasarkart

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja' Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Iaporan Kinerja Instansi

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto merupal<€ur

bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) Kabupaten Jeneponto yang menjadi salah satu metode

dalam perbaikal kinerja organisasi yalg harus dan terus

dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

yang akuntabel dan tralsparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Perpustalaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto

Tahun Anggaran 2O2l ini disusun berdasarkan penyesuaian

tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan tugas,

fungsi dan tata kerjanya yang baru sesuai dengan perubahan

SOTK Baru (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) dan Evaluasi
Tim Internal sehingga parameter dalam mengukur tingkat
keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan dapat iebih terukur dan terarah untuk mencapai
outcome yang diharapkan.



Selanj utnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan

evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang

akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan

pelaksanaan pembangunan di bidang Perpustakaan dan

Kearsipan di Kabupaten Jeneponto untuk mendukung

Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam upaya mewujudkan

kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan

pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Dengan seeala kekurangan dan keterbatasan yang ada

diharapkaa masukan dan saraa guna perbaikan dalam kinerja

maupun dalam penyusunan laporan ini di masa yang akan

datang.

Jantan 2022

s. M.St.
Pangkat : bina Tk.I
NIP: 1973081 199303 1011
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RINGIGSAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kine{a Pemerintah Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto Tahun 2021

merupal<arl bentuk pertanggungiawaban atas pencapaian target

indikator kinef a sasaran berdasarkan Rencana Strategis Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019-2023 melalui

pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipa.n Kabupaten Jeneponto Tahun

2021 lrri merupakan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kine4'a Instalsi Pemerintah, serta memenuhi Surat Edaraa

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyampaian

l.aporan Akuntabilitas Kine4'a Instansi Pemerintah (l,AKiP) dan

Dokumen Penetapan Kine{a.

LKjIP Dinas Perpustakaal dan Kearsipan Kabupaten

Jeneponto Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroi<rasi Nomor

29 Tahun 201O tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjial Kinerja, Pelaporan Kineq'a dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja sasaran yang tertuang dalam pp.1yp 6"r,
Renstra Dinas Perpustakaa, dan Kearsipan Tahtn 2079-2023
serta Indikator Konerja Utama tambahan sesuai Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dal Reformasi Birokrasi Nomor

t



PER/09/M.PAN /5l2OO7 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi Pemerintah

merupakan alat ukur untuk mengetahui keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan

dipertanggungjawabkan kepa.da publik berdasarkan Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang tertuang dalam RPJMD

Tahun 2O18-2023, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebljakan, serta

Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam mengevaluasi dal mengalalisa keuangan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto dengan

menggunakan metode menghitung dan mengukur nilai capaian

kine4'a realisasi pelaksanaan program/kebijakan dan sasaran

yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kine{a ini diawaii

dengan pengukuran kinerja kegiatan dengan memuat indikator

kine{a input, output, dan outcome. HaI ini dilakukan mengingat

hasilnya sulit untuk diukur dengan benefit dan impact. Sasaran,

kebijakan, program dan kegiaian yang diukur khusus adalah yang

didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baik yang

berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi

Khusus (DAK).

Dalam menganalisis kinerja ini diupayakan untuk menilai
aspek keuangan, hasil kegiatan dan harapan dari pelaksanaan

kegiatan tersebut, sehingga hasilnya diharapkan mendekati
kebenaran. Pada Tahun Anggaran 2021 Alokasi Pagu Dinas

Perpustakaan dan Kearsipa.n dari Belanja Langsung sebesar

Rp.844.1OO.OOO,- dengan 5 program, 15 kegiatan, dan 37 sub
kegiatan sedangkan Pagu Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.2.4O8.O31 .423,-. Dari jumlah dana tersebut terealisasi
sampai dengan 31 Desember 2021, Belanja Langsung sebesar
Rp.8O6.26O.397,- dengan persentase sebesar 95,52 %o dari

iv



anggarannya dan masuk dalam kriteria Sangat Baik,

sedangkan Belanja Tidak l^angsung terealisasi

Rp.2.336.a85.451,- dengan Persentase sebesar 97,O5o/o d,ei
Anggarannya.

Sedangkan Pagu yang dialokasikan untuk mendukung

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama sebesar

Rp.231.193.O(X),- dan terealisasi sebesar Rp. 229.54a.OOO,-

atau sebesar 99,29 yo dimana dalam skala Pengukuran Capaian

Kinerja Sasaran masuk dalam kriteria Sangat Balk.

Dari program yang ditetapkan di atas terdapat tiga indikator
yang belum ditetapkan sebagai indikator pengukuran kinerja yaitu

indikator perencanaan, indikator proses, dan indikator pasca

kegiatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja

terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa

permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto antara lain :

a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan.

b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dal,am

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Bidang

Perpu stalaan dan KearsiPan.

c. Belum optimalnya koordinasi dalam proses Penyusunal

Dokumen Perencalaan Pembangunan yang menyebabkan

rendahnya keterpa.duan datam fungsi perenc€rnaan,

monitoring, pengendalian dan evaluasi pelal<sanaan

program/kegiatan.

d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin

dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan



merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan

yang menunjang efektivitas program/kegiataa.

e. Perlunya komitrnen dan pemahaman untuk mempedomani

indikasi kegiatan dalam Renstra dan Renja, maupun dalam

mere ncanal<an program dan kegiatan.

f. Masih minimnya Sumber Daya Pegawai baik Kualitas maupun

Kuantitas di Sub Bagian dan Seksi khususnya di Sub Bagian

Perencanaan, dan belum sesuai dengan kebutuhan formasi

pegawai yang sudah diterrFkan.

g. Minimnya sarana dan prasar€rnzr ke{a serta perlengkapannya

sehingga menghambat pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

h. Terbatasnya anggzr€rn daerah sehingga terdapat beberapa

kegiatan untuk mendorong pencapaian Indikator Kinerja

Utama yang belum mampu didanai oleh Dana Alokasi Umum,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

TIU PENYUSUIT
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Laporan Kinerja lnstansi pemerintah (LKilp) lzazz

BAB T
PENIDAIfTLUAN

A. Latar Beheaag

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahal Daerah ssfoagaimana telah diubah
beberapa. kali terakhir dengal dengan Undang_Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang_Undang
Nomor 23 Tahun 2O14 tentarg pemerintahan Daerah yang
dijadikan pedoman pel,aksanaan otonomi daerah yang

merupakan kebljakan azas desentralisasi pemerintahan di
Daerah dan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan

yang baik (Good Governance) merupakan hal yang paling

penting dalam pengelolaan Administrasi Publik. Disisi lain
pelalsanaan Otonomi Daerah era sekarang ini memerlukan

peranan pemerintah dan masyarakat secara interkoneksitas

dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih (Clean

Goverment) dan kepemerintalan yang baik (Good Governalce)

dalam menyusun manajemen strategik pembangunan serta

inplementasinya berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas,

tranparansi, partisipasi, efesiensi dan efektif sesuai dengan

Visi dan Misi, mal<a diperlukan 3 (tiga) kekuatan sebagai pil,ar

utama yang harus saling berinteralsi untuk mewujudkan good

governance yaitu : Pemerintah (State), Dunia Usaha (Private

Sector) dan Masyarakat Madani (Civil Society). Olehnya itu
pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan

yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk

dalam pengembangan akuntabilitas melalui laporan kinerja

pemerintah daerah.

1Dinas Perpustakoon & Kearsipan Kabupate7 Jeneponta



Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKilP) 2@22

Dalam keralgka pembangunan good govemance,

kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan

pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented

government). Salah satu a?as penyelenggaraan good

govemance yang tercantum dalam Undalg-Undang Nomor 28

Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya

diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP).

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang

lebih berdayaguna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung

jawab serta dalam rangka mewujudkan Good Governance,

Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media

pertangggung jawaban yang disebut dengan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui Keputusan Kepala

t embaga Administrasi Negara Nomor 5589/1X/6/Y /99
tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinela
Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 239|IX/618/2OO3 tentang

Perbaikan Pedoman PenS,rrsunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya terdapat

Rencana Strategis dan juga telah sesuai dengan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolaasi
Nomor 53 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan Penetapan

2Dinqs Perpustokaon & Kearsipan Kabupqtat leneponta



Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKilP) IA}i!i!

Kinerja dal Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah atau LAKIP.

LKjIP merupalan satu kesatuan laporan yang

menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis

Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) merupakan

suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu I (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun

secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan poGnsi, peluang, dan kendala yang ada

atau yang mungkin akan timbul. Proses ini menghasilkan

suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya

memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan,

Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalal daiam

pelaksanaannya.

Dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat

terhadap terselenggaranya kepemerintahan yang baik

diperlukan suatu sistem akultabilitas kinerja yarrg tepat darr

jelas agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

dapat berlangsung seczra efektif, efisien, bersih, bertanggung

jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) merupakan

perwujudan kewajiban instansi pemerintah Provinsi/

Kabupaten/Kota untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kega.galan pelaksanaan misi instansi dalam

mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara periodik,

dalam bentuk laporan Kine{'a Instansi Pemerintah (LKjIp).

Laporan Kine{a Instansi Pemerintah (LKjIP) juga

berperan sebagai kendali, alat penilai kinerja dan alat
pendorong terwujudnya Good Governance. Dalam perspektif
yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media

3Dinas Perpustakaan & Keorstpun Kqbupatqt Jeneponto



Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKilP) lzazz

pefranggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan

dukungan dan peran alctif seluruh lembaga baik Pemerintahan

Pusat dan maupun Pemerintah Daerah serta pa.rtisipa.si

masyaralat. Bertitik tolak dari Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perpustakaaa dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto

Tahun 2018-2O23, Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 dan Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kine{a

Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Tahun 2O2l irtr disusun berdasarkan

pada indikator (Input, Output, Outcomes dan Bene{its), juga

diatur mengenai metode, mekanisme dan tala cara

pelaporannya. Oleh karena itu taporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jeneponto Tahun 2O21 menjadi bahan Laporal

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepala Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupa.ten Jeneponto kepada

Bupati Jeneponto ini disusun dan dikembangkan sesuai

peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP

ini merupalan hasil kegiatan Tahun Anggaran 2O21.

Penyusunan Laporan Kinefa Instansi Pemerintah (LKjIP)

merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagulaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pel,aporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas taporan
Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian

4Dinos Perpustakoan & Kearsipan Kabupatst leneponto



Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKilP) 2@22

kine{a organisasi secara transparan dan akuntabel

merupakaa bentuk pertanggungiawaban atas kinerja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto pada

Tahun Anggaran 202 l.
Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem

akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (Renstra)

dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman

pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan

dilaksanakan s€cara terencana dan terukur. Suatu

perenc€rnazrn yang tidak strategis sama halnya merencanakan

suatu kegagalan yarrg tentunya hal tersebut tidak dikehendaki

bersama dan akan mempengaruhi kinerja org,anisasi secara

keseluruhan.

Meningkateya beban dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dari waktu

ke waktu bersamaaan dan beriringan dengan meningkatnya

tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai dengan dinamika

perubahan yang terus berlangsung dengan sendirinya juga

memberi konsekuensi pada peningkatan kebutuhan belanja

pemerintah. Dalam kondisi keterbatasan potensi sumber daya

yang dimiliki mala tantangan yang dihadapi menjadi sema-kin

terasa berat.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pa.da setiap akhir

tahun anggaran bagt setiap instansi untuk mengukur

pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan daiam

dokumen pelanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target

kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target

dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam

hal ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipal Kab.

Jeneponto. LKjIP menjadi dokumen laporan kine{a tahunan

5Dinas Perpvs'takaqn & Kearsipan Kobupatcn leneponto



Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKilP) lzazz

yalg berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam

mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Disinilah esensi

dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi

pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Sebagai salah satu unit Perangkat Daerah di Kabupaten

Jeneponto, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jeneponto wajib menyusun LKjIP sebagai akuntabilitas atas

wewenang tugas pokok dan fungsi yang telah dijalankan

selama Tahun Anggaran 2O2l dengan mengacu pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Bimkrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Gubernur/ Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja

tahunan berdasarkan pedanjian kine{a yang ditandatangani

dan menyampaikannyakepada Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Maksud dan TuJuan

Laporan Kine{a Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto Tahun

2O2l dimaksudkan untuk memberikan laporan tentang
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan

kehidupan kemasyarakatan dan peLaksanaan pembangunan

yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencana.rn

strategis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jeneponto yang dilalsalakan selama Satu Tahun Anggaral
sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten

Jeneponto rnaupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga

hasil-hasil pelayanan pubtk, pelaksanaan pembangunan,

Dinas Pefpustakqan & KeorIiipan Kobupoten leneponto 6
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kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif

mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. LKjIP juga

menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja

setiap unit organisasi

Adapun tujuan disusunnya laporan Kine{a Instansi

Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jeneponto tahtxt 2O2l adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas

dan peningkatan pembangunan satu tahun yang telah

dilaksanakan;

2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan

kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di

wilayah Kabupa.ten Jeneponto;

3. Mengetahui kegiatan yang telah dilalsanakan dan

perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut

hasil pengolahan dan evaluasi;

4. Membuat acu€rn perencanaan yang memuat Visi, Misi,

Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perpustalaan dan Kearsipal Kabupaten Jeneponto untuk
pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;

5. Menjadi alat untuk mendapatkan masukan dari berbagai

stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perpustakaan

dart Kearsipan Kabupaten Jeneponto;

6. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas

berikutnya dan sebagai bukti laporan program dan hasil
kegiatan kepa.da publik.

Dengan demikian maksud dan tujuan secara umum
penyusunErn rurupun penyarnpa-ian Laporan Kinerja Instalsi
Pemerintah (LKjIP) Dhas Perpustakaan dan Kearsipan

7Dinas Petpustakaon & Kearcipon Kabupqtat lenqonto

taporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKilP)



Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKilP) lzazz

Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 mencakup hat-hal sebagai

berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal

organisasi, LKjIP Tahun 2021 adaJah sebagai sarana

pertanggungiawaban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jeneponto atas pencapaian kinerja selama

Tahun Anggar an 2O21. Capaian kinerja yang dilaporkan

adalah penilaian atas keberhasilan dan kegagalan

peiaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,

sasaran dan tujuan dalam mewujudkan Visi, Misi dan

Strategi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Stategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jeneponto Tahun

2018-2023.

2. Aspek Manajemen Kine{a tragi keperluan internal

organisasi, LKjIP Tahun 2O2l adaJah sebagai sarana

evaluasi pencapa.ian kinefa manajemen Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto. Untuk

setiap celah kinerja yang ditemukan, Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto dapat merumuskan

strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kineda

dapat ditingkatkan secara berkelanj utan.

C. Landasan Ilukua
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP)

Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 ditetapkan dan mengacu

pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Ralryat RI Nomor

XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

8Dinas Perpustakoan & Keorslpan Kabupatea leneponto
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(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tambahat tembaran Negara Republik Indonesia Nomor

t822),:'

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999

Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara

Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan

lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara

Tahun 2O04 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinrah Pusat

dan Pemerintah Daerah (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

7. Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Taltun 2Ol4 Nomor 244, Tambahal Lembaran

Negara Republik Indonesia Nornor 244);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunal Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
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Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peratura-n Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

45781;

10. Peraturaa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O06 Tentang

Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah;

11. Peratural Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Pemerintah Daerah;

12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2OO4 Tentang

Percepatan Pemberantasan Korup,si;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 20 10 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Kinef a Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara da.rr

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teloris Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinertja dan
Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

15. Peratural Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun

2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang

Daeralr (RPJPD) Kabupa.ten Jeneponto Tahun 2006-2026

(kmbaran Daerah Kabupa.ten Jeneponto Tahun 2006

Nomor 15 1);
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Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Partjang Daerah. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

4s781;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O06 Tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Pemerintah Daerah;

12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2OO4 Tentang

Percepatan Pembe rantasan Korupsi;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunaa Penetapan Kine{a dan Pelaporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kineq'a, Pelaporan Kinertja darr

Tata Cara Review atas l,aporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Pendal,agqnrrn Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 202 I tentang

Dinas Perpustakaan & Keo.rsipan Kabupaten Jeneponto 10
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Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan Biroloasi;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun

2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006

Nomor 151);

l6.PeraturanDaerahKabupatenJenepontoNomor4Tahun
2016 tentang

Daerah;

Pembentukan dan Susunan Perangkat

17. Peratural Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun

2O2\ terltarrg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 (l-embararr

Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 319);

18. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 27 Tahl:.n 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi' serta

Tata Keda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun

2016 Nomor 27);

19. Peratural Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 81 Tahun

2O2L tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 (Beita

Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 8l).

D. Crambaran Umurm Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan tentang

pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian urusan
pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas

Dinas Perpust,.kaajn & Keqrsipan Kahupaten Jenef,onta 11



n5tansi Pemerintah (LKjlP) 2@
6)61
a/1

Laporan Kinerja I

berdampak pada perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja

(SOTK) yang trarus mengikuti pembagian urusan

pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang

tercantum pada lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014

tersebut' ialah terjadi
Dampak dari hal tersebut salah satunya t

perubahan Struktur organisasi Tata Kerja (SOTK) pada

DinasPerpustakaandanKearsipanKabupatenJeneponto
sesuai dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 39 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi' Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KabuPaten JenePonto '

Gambaran organisasi pada Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jeneponto ini memuat tentang

kedudukan atau susunan organisasi, tugas pokok' fungsi

dan rincian tugas, sumberdaya aparatur, sumberdaya

keuangan, sarara dan prasarana dijabarkan sebagai

berikut:

1. Struktur Organisasi

Organisasi Pemerintah Kabupaten merupakan wadah

bagi petaksanaaa fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai

proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah

lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar

pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246) dan

Dinas Perpustakaan & Keqrsipan Kabupaten Jeneponto L2
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ditindaklanjuti dengan fiil:1.iTJ":"i"ff::
Nomor 39 Tahun 2016 'l'entarrB 

:;;" Keria Dinas

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ked

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto

kemudian diubah dengan Peraturan ':''"1 
Jeneponto

Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan' Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto

setelah adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun

2021 tentang Penyetaraa-n Jabatan Administrasj ke dalam

Jabatan Fungsional dan Peratutan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun

2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada

InstansiPemerintahuntukPenyederhanaarrBirokrasi,
maka Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 adalah

sebagai berikut : Pimpinan Organisasi Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto

adalah Kepala Dinas, Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 9

Kepala Seksi dan 2 (dua) Kepala Sub Bagian dengan

rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

2. Sekretaris:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan

Pembudayaan Kegemaran Membaca :

a. Seksi Pengembangan Koleksi;

b. Seksi Pengolahal Bahal Perpustakaan;
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c. Seksi Pembudayaan Kegemaral Membaca.

4. Bidang Layanan, Kerjasama dan Pengembangan

Perpustakaan :

a. Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan;

b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;

c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga

Perpustakaan.

5. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip :

a. Seksi Pembinaan Kearsipan;

b. Seksi Pengelolaan Arsip;

c. Seksi Layanan Kearsipan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jeneponto Nomor 56 Tahun 2021

adalah sebagai berikut : Pimpinan Organisasi Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto

adalah Kepala Dinas, Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 9 Sub

Koordinator dan 2 (dua) Kepala Sub Bagian dengan

rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

2. Selrretaris:

a. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaar dan Keuangan.

3. Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan
Pembudayaan Kegemaran Membaca terdiri atas

kelompok jabatan fungsional;

4. Bidang Layanan, Kerjasama dan Pengembangan

Perpustakaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kabupaten leneponto 1,+
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5. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip terdiri atas

kelomPok jabatan fungsional;

6. KelomPok Jabatan Fungsional'

2. Sumber Daga Manusio

Sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jeneponto disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Jeneponto Berdasarkan Golongan

No Pangkat / Golongan LK
1

2

Golongan IV
- Golongan IV.b
- Golongan IV.a

Golongan III
- Golongan III.d
- Golongan IIl.c
- Golongan III.b
- Golongan III.a

Golongan II
- Golongan II.d
- Golongan II.c
- Golongan II.b
- Golongan II.a

1

.)

3
1

2

1

I

1

J

5

I
2

1

.Iumlah Total L2 13 2S

3. Tltga.s don Fungsi Struktur Organisasi Dinas perpustakoan

dan Keansipan Kabupaten Jeneponto.

Kepala Dlnas

1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok

2
6

8
1

1

4

1

2

memimpin dan melaksanakan
kebijakan, merumuskan

dalam

prograrn

menyusun

keqja,

Dinos Perpustokaan & Kearsipan Kabupatqt Jeneponta 15

Jumlah
Pr

I

I I



Laporan Kinerja tnstansi Pemerintah (LKilP) lnn

mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelia,

memecahkan masalah, mengevaluasi, melaporkan dan

memberi saran kepada atasan serta meliaksanakan

urusan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsl:

a. merumuskan kebilakan telnis penyelenggaraan

perpu stakaan dan kearsipan;

b. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan

sekretariat;

c. merumuskan kebljakan tekhnis bidang pengemba-

ngan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan dan
pembudayaan kegemaran membaca;

d. merumuskan kebljakan tekhnis bidang layanan,

kerjasama dan pengembangan perpustalaan;

e. merumuskan kebijakan tekhnis bidang pembinaan

dar pengelolaan arsip.

3) Tugas pokok Kepa.la Dinas dapat dirinci sebagai

berikut:

a. menlrusun kebijakan teloris dan menetapkan
kebijakan di Bidang perpustakaan dan Kearsipan;

b. merumuskan program kerja penyelenggaraan

urusan pelayanan umum di Bidang perpustakaan

dan Kearsipaa;

c. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan
Sekretaris, Kepa1a Bidang dengan instansi terkait
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dinas Perpu stakaan & Keqrsipan Kabupaten ]eneponto 16
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d. membina seluruh staf dalam lingkup Dinas untuk

meningkatkan kemampuan kerja dan disipiin ke{a:

e. mengarahkan seluruh staf dalam lingkup Dinas

untuk meningkatkan kemampuan ke4'a dan disiplin
keda;

f. menyelia pelaksanaan tugas Sekreta-ris, Kepala

Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub. Bagian dan

Kelompok Jabatan Fungsional agar pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan;

g. memecahkan masalah pelaksanaan tugas
Sekretaris, Kepata Bidang, Kepa.la Seksi, Kepala
Sub. Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional
serta UPTD;

h. mengevaluasi pela_ksanaan tugas Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub. Bagian dan
Kelompok Jabataa Fungsional serta UpTD untuk
memperhatikan permasalahan

gulangannya;
dan cara penang-

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberi
saran kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

melaksarrakan penyusunan rencana program
dibidang perpu stakaal dan Kearsipan;

1

J

k. melaksanakan urusan perencanaan dan hubungaa
masyarakat, ketatausahaan dan kepegawaian, serta
keuangan dan perlengkapal;
melaksanakan pengembangan koleksi, alih media,pengolahan bahan perpustakaan, danpengembangan pembudayaan kegemaraa membaca;

Dinos perpustokqan
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m. melaksanakan layanan dan kerjasama

perpustakaan, pembinaan pengembangan

perpustakaan dan pembinaan tenaga perpustakaan;

n. melaksanakan pembinaan kearsipan, pengelolaan

kearsipal dan layanan kearsiPan;

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

Dinos Perpustqkaan & Kearsipan Kabupaten leneponto 18

Sekretarls

1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris,

mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan

dalam merencanakan operasional, membagi tugas,

memberi petunjuk, menyelia, mengatur,

mengoordinasikan dan mengevaluasi, menyusun

laporan, dan memberi saran kepada atasan yang

berhubungan dengan umum dan kepegawaian,

perencanaan dan keualgan berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan ketentuan lainnya yalg
relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas.

2) Dalam menyelenggaral<an tugas, Sekretaris mempunyai

fungst:
a. koordfurasi, sinlconisasi, dan integrasi pelaksanaal

tugas dan fungsi organisasi;

b. penyelenggaraan urusan perencan.an meliputi
penyusun€rn program dan anggaran, evaluasi,

pelaporan, dan keprotokoleran;

c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan
kepegawaian meliputi urusan persuratan, kearsipan

serta kepegawaian;
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d. penyelenggaraan urusan keuangan dan

perlengkapan meliputi urusar perbendaharaan'

akuntansi, verifikasi, pencatatan aset' dan

perlengkaPan.

3) Tugas pokok Sekretaris dapat dirinci sebagai berikut :

a. merenc:rnalan operasional kegiataa Bagran

Sekretaris Dinas Perpustakaaa dan Kearsipan;

b. membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepada

bawahan;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan;

d. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan

Kelompok Jabatan Fungsional agar pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan;

e. mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan

tugas bawahan;

f. Melakukal monitoring dan evaluasi atas program

dan kegiatan lingkup badal;
g. Melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA), pengelolaan dan adminisrasi

umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan

pelaporan dengan para Kepala Bidang dalam

lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

h. melaksanalan urusan rumah tangga, perlengkapan,

keprotokolan dan kehumasan;
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i. melal<sanakan publikasi, dokumentasi, urusarl
pemberitaan, hubungan media, dan hubungal
antar lembaga.;

j. melaksanakan mutasi, pengembangan karier,

kesejahteraal, disiplin, dan pengelolaan

administrasi kepegawaian lainnya;

k. melaksanakan dan mengikuti rapat/pertemuan/

seminar daLam rangka menerima dan memberikal

informasi yang berhubulgan dengan tugas-tugas

Bagian Sekretaris Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan;

L menl,usun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan

memberi saran kepa.da atasan;

m. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian

dalam ralgka pembinaan dan pengembangan

karier;

n. melalsanakan tugas kedinasan Lainnya yang

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

Sub Bagian Umun daa Kepeglewelan

f) Sub Baglan Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian mempunyai hrgas pokok

menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan

melaksanakan urusan ketatausahaal dinas meliputi

pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat,

kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana,

perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya

berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran

tugas.
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2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai funggl:

a. Penyiapan bahan peru:rrusan kebdakan teknis di

sub. bagian umum dan kePegawaian;

b. Penyusunan bahan program dan rencana kegiatan

sub. bagian umum dan kepegawaian;

c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelalsanaan

tugas di sub. bagian umum dan kepegawaian;

d. Pelaksalaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dar fungsinya.

3) Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dart

Kepegawaian dapat dirinci s€bagai berikut:

a. men]rusun rencana pelaksanaan program kegiatan

sebagai pedoman peLaksanaan tugas;

b. Mengelola dan menyelenggarakan urusan rumah

tangga dan surat menyurat;

c. memberikan pelayanan, naskah dinas, kearsipan,

perpustakaan, komunikasi, pengetikan/pengadaan/

pendistribusian, penerimaan tamu;

d. melaksalakan administrasi kepegawaian meliputi

usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun,

penilaial pelaksanaan peke{aan, kenaikan gaji

berkala, cuti, disiplin, ijin/tugas belajar, masa kerja,

peralihan status dan layanan administrasi

kepegawaian lainnya;

e. Membuat laporan kepegawaian lingkup Dinas

Perpu stalaan dan Kearsipan;

f. Mengelola dan menyelenggarakan urusan

keprotokoleran dan pe{alanan dinas (SPPD);
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g. Mengelola dan menyelenggarakan urusan

ketatalaksanaan;

h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perawatan,

kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban

bangunal gedung dal peralatan kerja;

i. membina dan mengarahkan pelalsanaan tugas staf

sub bagian umum dan kepegawaian;

j. mengwaluasi pelaksanaal tugas staf sub bagian

umum dal kepegawaian;

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf sub bagian

umum dan kepegawaian kepada sekretaris;

l. melal<sanakan tugas kedinasaa lainnya yang

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis;

Sub Bagian Ferencaaaan dan Keuangan

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok

memimpin dan melaksanakan penyiapa.n bahan,

menghimpun, mengelola dan meliaksanakan

administrasi urusan perencanaan, pelaporan dan

keuangan serta melakukan pembinaan, pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pelaporan dan

keuangan berdasarkan pedoman yang ada untuk
kelancaran tugas.

2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Sub Baglan

Perencanaal dan Keualgal mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bal.an perumusan kebijakar teknis di
seksi perencanaam dan keualgal;

b. Pemberian dukungan atas pel,aksanaan tugas di
seksi perencanaan dan keuangan;
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c. Penyusunan dan pelalsanaan progr€un dan kegiatan

perencanaan dan keuangan;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program

kegiatan keuangan dan perencanaaan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan

Keuangan dapat dirinci sebagai berikut;

a. merencanakan kegiatan perenc.rn€ran Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan

perundang-undalgan, kebijakan teknis, pedoman,

serta bahan-bahaa lainnya yang berhubungan

dengan sub bagian perencanaan dan keuangan;

c. memeriksa dal mengevaluasi hasil pelaksanaan

tugas Sub Bagian perencan.an dan keuangan

kepa.da bawahan;

d. meny'usun Rencana Kerja Anggaran (RIG) Pokok

dan Perubahan APBD dan menyusun Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) pokok dan Anggaran

Perubahan APBD Dinas perpustakaan dan
Kearsipan;

e. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan
RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA atau dokumen
perencanaan berdasarkan peraturan perundang-

Undangan yang berlaku;
f. melaksanal<an urusan pengujiaa terhadap dokumen

keuangan;

g. pelaksanaan akutansi dan penyusunan laporan
keuangan;
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h. melaksanakan pembinaan perbendaharaan

tuntutan perbendaharaan, pelayanan pembayaran

dan pengelolaan kas;

i. melaksalakan penyiapan proses administrasi

terkait dengan penatausahaan keuangal daerah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. melalsanakan analisis keuangan, perbendaharaan,

verifikasi anggaran, akuntansi, monev anggaran dan

pelaporan keuangan serta asset dinas;

k. melakukan pengumpulan data realisasi capaian

kinerja bulanan, triwulan, semester dan

penyusunarn rencana anggaran untuk periode tahun

berikuhrya;

1. Membuat daftff gaji dan menyelenggarakan

penggajian;

m. mengumpulkan dan mengolah data informasi,

mengiventarisasi permasalahaa serta melaksanakan

pemecahan permasalahan yang berhubungan

dengan tugas -tugas yang berkaitan dengan

keuangan;

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bagian

ke uangan pa.da sekretar-is;

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diperintahkan oleh pimpinal baik lisan maupun
tertulis.

Kepala Bldorlg Pengembanga'a Koleksl, pengolahan dan
Pembuda5raan Kegemaraa Membaca.

1) Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan
Pembudayaan Kegemaran Membaca dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
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memimpin dan melaksanakan dalam merencanakan

operasional, membagi tugas, memberi petunjuk,

menyelia, mengatur, mengoordinasikan dan

mengevaluasi, menyusun laporan, dan memberi saran

kepada atasan yang berhubungan dengan kegiatan di

bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan

Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

ketentuan lainnya ).ang relevan untuk menunjang

kelalcaran pelalsanaan tugas.

2) Dalam menyelenggaralan tugas, Kepala Bidang

Pengembalgan Koleksi, Pengolahan dan Pembudayaan

Kegemaran Membaca mempunyai fungst :

a. pelaksanaan pengembangan koleksi meliputi

penyusunan kebljakan pengembangan koleksi,

seleksi, pengadaan bahan perpustakaan,

inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (local

@ntent), pelaksanaan kajian kebutuhan

pemustaka, melaksanakan alih media melakukan

pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan

termasuk naskah kuno melalui alih media,

pemeliharaan serta penyimpanan informasi digital;

b. pelaksanaan pengolahan bahan perpustalaan

meliputi deskripsi bibliogra-fi, klasifikasi, penentuan

tduk subjek, penyelesaian fisik bahan

perpustakaan, verifikasi, validasi dan pemasukan

data ke pangkalan data;

c. pelaksanaan konservasi melakukan pelestarian fisik
bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui
perawatan, restorasi, dan penjilidan serta
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pembuatan sarana penyimpanan bahan

perpustakaan;

d. pelaksanaan pengembangan pembudayaan

kegemaran membaca meliputi pengkajian, dan

pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca,

koordinasi, pemasyarakatan/sosialiasi, dan

bimbingal teknis serta evaluasi kegemaran

membaca.

3) Tugas Pokok Bidang Pengembangan Koleksi,

Pengolahan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

dirinci sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan Bidang

Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan

Pembudayaan Kegemaran Membaca;

b. membaSir tugas pelaksanaan kegiatan kepada

bawahan;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan;

d. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi agar

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan;

e. mengatur, membina dan mengawasi pelalsanaan

tugas bawahan;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan

tugas bawahan;

g. Menyusun l,aporan hasil pelalsanaan kegiatan dan
memberi saran kepa.da atasan;

h. melaksalakan penJrusun€rn kebljakan
pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahaa
perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi
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daerah fiocal content), pelaksanaan kajian

kebutuhan pemustaka, dan pelestarian isi/nilai
informasi bahan perpustakaan dalam bentuk

mikrofilrn maupun digital;

i. melaksanalan deskripsi bibliografi, klasifikasi,

penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan

perpustakaan, verifikasi, validasi dan pemasukan

data ke pangkalan data;

j. melaksanakan konsewasi bahan perpustakaan

meliputi pelestarian frsik bahan perpustakaan

termasuk naskah kuno melalui perawatan,

restorasi, dan penjilidan;

k. melaksanakan pengkajian dan pelaksanaan

pembudayaan kegemaran membaca;

1. melaksanal<an koordinasi, pemasyarakatan/

sosialiasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi
kegemaran membaca;

m. melaksanakan pengembangan koleksi bahan
pustaka, pendistribusian bahan pustaka dan
pengembangan koleksi Indonesiana;

n. melaksanakan pembuatan sarana penyimpanan
bahan perpustakaan;

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oteh pimpinan baik lisan maupun
tertulis.

Sehrl Pengembanga rr Xoleksl
i) Seksi Pengembangan Koleksi dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan
melaksanakan dalam merencanalan kegiatan, membagr
tugas, menyelia pelaksanaan tugas barvahan,
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memeriksa, mengevaluasi hasil, menyrrsun laporal dan

memberi saran kepada atasan yang berkaitan dengan

kegiatan Pengembangan Koleksi berdasarkan p€raturan

perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang

relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas.

2l Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi

Pengembangan Koleksi mempunyai fungsi :

a. penyusururr kebijakan pengembangan koleksi;

b. pelaksanaal hunting, seleksi, inventarisasi,

desiderata bahan perpustakaan, pengembangan

koleksi bahan perpustakaan melalui pembelian,

hadiah, hibah, tukar menukar bahan perpustakaan,

pelestarian isi/ nilai informasi bahan perpustakaan

dalam bentuk milcofilm maupun digital,

perekaman, pencucian, penduplikasian bahan

perpustakaan;

c. penganekaragaman bahan perpustakaan yang

mencakup kegiatan tralsliterasi (alih aksara),

translasi (terjemahan), dan sejenisnya;

d. pemetaan naskah kuno dan koleksi daerah (local

content) di wilayahnya;

e. pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan naskah

kuno, koleksi daerah (local content), penempelan

identitas pada kotak milrofilm/ digital, dan

pemasukan data pada komputer;

f. pemeliharaaa dan penyimpanan master reprografr,

fotografr, dan digital.

3) Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan Koleksi

dirinci sebagai berikut :
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a. menJrusun rencana program dan kegiatan Seksi

Penge mbangan Koleksi;

b. membagi tugas pelaksanaan tugas Seksi

Pengembangan Koleksi kepa.da bawahan;

c. menyelia pelalsanaan tugas Seksi Pengembangan

Koleksi kepada bawahan;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas Seksi

Pengembangan Koleksi kepada bawahan;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian

Keuangan, Tata Usaha dan Perlengkapan kepada

bawahan;

f. meny'usun laporan Seksi Pengembalgan Koleksi

dan memberi saran kepada atasan;

g. melaksanakan penelusuran/ hunting realisasi wajib

serah simpa.n karya cetak dan karya rekam, seleksi,

inventarisasi, dan desiderata bahan perpustakaan;

h. melaksanakan pengembangan koleksi bahan

perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah,

tukar menukar bahan perpustakaan;

i. melaksanakan pelestarian isi/nilai informasi bahan

perpustakaan dalam bentuk mikrofilm maupun

digltal, perekaman, pencucian, penduplikasian

bahan perpu stakaan;

j. melaksanalan penganekaragaman bahan
perpustakaan yalg mencakup kegiatan transliterasi
(a1ih at<sara), translasi (terjemahan), dan sejenisnya;

k. melal<sanakan pemetaan naskah kuno dan koleksi
daerah 0ocal content) di wilayah Kabupaten;
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l. melaksanal<an pengumpulan, penghimpunan,

pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah (local

content);

m. melaksanakan pemeliharaan dan penyimpanan

master reprografi, fotografi, dal digital;

n. melaksanakan pengembangan koleksi langka,

naskah kuno dan koleksi digital;

o. melaksalakan tugas kedinasan lainnya yang

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

Seksi Pengolahan Bahaa Perpuatakaan

1) Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi, mempunyai trrgas pokok
memimpin dan melaksanakan dalam merencanakal

kegiatan, membagi tugas, menyelia pelaksanaan tugas

bawahan, memeriksa, mengevaluasi hasil, menyusun
laporan dan memberi saran kepada atasan yang

berkaitan dengan kegiatan di bidang Pengolahan Bahan
Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan lainn5,a yang relevan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

2l Daiam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi
Pengolahan Bahan Perpustakaan mempunyai fungsl :

a. penerimaan, pengolahan, dan verifikasi bahan
perpustakaan;

b. penyusunan deskripsi bibliografi, klasifikasi,
penentuan tajuk subjek, penyelesaian frsik bahan
perpustakaan, dan literatur sekunder.

c. pelaksanaan verifikasi, validasi, pemasukan data ke
pangkalan data, survey kondisi bahan
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perpustakaan, fumigasi bahal perpustakaan'

kontrol kondisi ruang penyimpanan' pembersihan

debu, noda, selotape' pemutihan' deasidifikasi'

mending, dan flfing bahan perpustakaan;

d. penjilidan dan perbaikan bahan perpustakaan;

e. pembuatan folder, pamflet binding' cover' map dan

PortePel;

3) Tugas pokok Kepala Seksi Pengolahan Bahan

Perpustakaan dirinci sebagai berikut :

a. men1rusun rencana program dan kegiatan Seksi

Pengolahan Bahan PerPustalaan;

b. membagi tugas pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan

Bahan Perpustaf<aan kepada bawahan;

c. menyelia pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan

Bahan Perpustakaan kepada bawahan;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas Seksi

Pengolahan Bahan Perpustokaat kepada bawahan;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas Seksi

Pengolahan Bahan Perpustakaan kepada bawahan;

f. menyusun laporan Seksi Pengolahan Bahan

Perpustakaan dan memberi saran kepada atasan;

g. melaksanakan penerimaan, pengolahan, dan

verifrkasi bahan perpustakaan ;

h. melaksanakErn penyusunan deskripsi bibliograli,

klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian

fisik bahan perpustakaan, dan literatur sekunder;

i. melal<sanakan survey kondisi dan fumigasi bahan

perpustakaan;

j. melaksanalan kontrol kondisi ruang penyimpanan;
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k. mela-ksanakan pembersihan debu, noda dan

selotape;

1. melaksanaan pemutihan, deasidifikasi, mending,

dan filling bahan perpustakaan;

m. melaksanakan penjilidal dan perbaikan bahan

perpustakaan;

n. melaksalal<an pembuatan folder, pamllet binding,

cover, map dan portepel;

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

Seksi Pembuda5raaa Kegemaran Uembaca

1) Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok

memimpin dan melaksanakan dalam merencanakan

kegiatan, membagi tugas, menyelia pelaksanaan tugas

bawahan, memeriksa, mengwaluasi hasil, menyusun

laporan dan memberi saran kepada atasan yang

berkaitan dengan kegiatan Pembudayaan Kegemaran

Membaca berdasarkan peraturan perundang-undangan

dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang

kelalcaran pel,al<sanaan tugas.

2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi

Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai fungsl:
a. pengkajian minat baca masyarakat;

b. pelalsanaan pembudayaan kegemaran membaca;

c. pengoordinasian pemasyarakatan/ sosialisasi

pembudayaan kegemaran membaca;

d. pemberian bimbingan teknis;

e. evaluasi pembudayaan kegemaran membaca.

-
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3) Tugas Pokok Kepala Seksi Pembudayaan Kegemaran

Membaca dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembudayaan

Kegemaran Membaca;

b. membagi tugas pelaksanaan tugas Seksi

Pembudayaan Kegemaran Membaca kepada

bawahan;

c. menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar berjalan

dengan lancar;

d. memeriksa hasil pelaksanaal tugas Seksi

Pembudayaan Kegemaran Membaca kepada

bawahan;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas Seksi

Pembudayaan Kegemaran Membaca kepada

bawahan;

f. meny'usun laporan Seksi Pembudayaan Kegemaran

Membaca dan memberi saran kepada atasan;

g. melaksanakan pengkajian minat baca masyarakat;

h. melaksanakan pembudayaan kegemaral membaca;

i. melaksanalan pengumpulan, pengolahan dan

penyebaraa informasi budaya baca dal serta

koordinasi dal promosi budaya baca;

j. melaksanakan bimbingan teknis;

k. melaksanakan sosialisasi pembudayaan kegemaran

membaca;

l. melaksanalan monitoring/pemantauan;

m. melakukan evaluasi pembudayaan kegemaran

membaca;
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n melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertufs'

Bidsng La5raran, KerJasara

Perpustakaaa

1) Bidang laYanan, Kerjasama

Perpustakaan

dara Pengembangan

dan Pengembangan

dipimpin oleh seorang Kepata Bidang mempunyal

tugas pokoL memimpin dan melalsanakan dalam

merencanakan operasional, membagr tugas' memberi

petunjuk, menyelia, mengatur, mengoordinasikan dan

mengevaluasi, menyusun laporan, dan memberi saran

kepada atasan yang berkaitan dengan kegiatan di

bidang Layanan, Kerjasama dan Pengembangan

Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan ketentuaa lainnya yang relevan untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Dalam menyelenggarakal tugas, Kepala Bidang

!,ayanan, Kerjasama dan Pengembangan Perpustakaal

memPunYai fuogcl :

a. pelalsanaan layanan dan kerjasama perpustakaan

meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi

informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan

ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca, dan

sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian

kepuasan pemustaka, ke{a sama antar

perpustakaan dan membangul jenjang

perpustakaan;

b. pelaksanaal otomasi perpustakaan meliputi

pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi
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perpustakaan, serta pengelolaan website dan

j aringan PerPustakaan ;

c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan

perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis

perpustakaa-n, implementasi norma' standar'

prosedur, dan lriteria (NSPK), pendataan

perpustakaan, koordinasi pengembangan

perpustakaan, dan pemasyarakatan/ sosialisasi'

serta evaluasi pengembangan perpustakaan;

d. pelalsalaan pembinaan dan pengembangan tenaga

perpustakaan meliputi pendataan tenaga

perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan

kemampuan teknis kepustakawanan, penilaian

angka laedit pustakawan, koordinasi

pengembangan pustakawan dan tenaga teknis

perpustalaan, pemasyarakatan/sosialisasi, serta

evaluasi pembinaan tenaga pe rpustakaan.

3) Tugas pokok Kepala Bidang layanan, Kerjasama dan

Pengembangan Perpustalaan dirinci sebagai berikut:

a. merencanakan operasional kegratan Bidang

I-ayanan, Ke{asama dan Pengembangan

Perpustakaan;

b. membagt tugas pel,aksanaan kegiatan kepada

bawahan;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawalnn;

d. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi agar
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan
yang tel,ah ditetapkan;
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e. mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan

tugas bawahan;

f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaart

tugas bawahan;

g. menJrusun Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan

memberi saran kePada atasan;

h. melaksanakal layanan sirkulasi, rujukan, literasi

informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan

ekstensi (perpustal<aal keliling, pojok baca, dan

sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian

kepuasan pemustaka, ke{a sama antar

perpustakaan dan membangul jenjang

perpustal<aan;

i. melaksanakan pengembangan teknologi, informasi

dan komunikasi perpustakaan, serta pengelolaan

website dan jaringan perpustakaan;

j. melaksanakan pengembangan semua jenis

perpustakaan, implementasi nonna, standar,

prosedur, dan kriteria (NSPK), pendataan

perpustalaan, koordinasi pengembangan

perpustakaan, dan pemasyarakatan/ sosialisasi,

serta evaluasi pengembangan perpu stakaan;

k. melaksanakan pendataan tenaga perpustakaal,

bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis

kepustakawalan, penilaian angka kredit
pustaftawan, koordinasi pengembangan pustakawan

dan tenaga teknis perpustakaan,

pemasyarakatan/ sosialisasi, serta evaluasi

pembinaan tenaga perpustakaal.
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1. melaksanakan tugas kedinasal lainnya yang

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

Sekst LaSraran dan KerJarama Ferpustakaan

1) Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan dipimpin

oleh seorang Kepaia Seksi, mempunyai tugas pokok

memimpin dan melaksanakan dalam merencanakan

kegiatan, membagi tugas, menyelia pelalsanaan tugas

bawahan, memeriksa, mengevaluasi hasil, menyusun

laporan dan memberi -saran kepada atasan yang

berkaitan dengan kegiatan tayanan dan Kerjasama

Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk

menunjang kelancaran pela*sanaan tugas.

2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Layanan

dan Kerjasama Perpustakaal mempunyai fuagsi :

a. Pengoordinasian penyelenggaraan layanan

perpustakaan dengan perangkat daerah, BUMD,

instansi terkait dan masyarakat;

b. Penyelenggaraan layanan sirkulasi, layanan

informasi, layanan referensi, layanan pinjam antar
perpustakaan, layanan ekstensi (perpustakaan

keliling);

c. Penyusunan statistik perpustakaan dan
penyusun rr naskah pedanjian kerja sama;

d. Pelaksanaan bimbingal pemustaka, stock opname

dan penyiangan bahan perpustakaan (weeding),

promosi l,ayanan, kajian kepuasan pemustaka,

inisiasi kerja sama perpustakaan;
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e. Penyediaan kotak saran dan kotak pengaduan

untuk menarnpung kebutuhan pemustaka terhadap

koleksi perpustalaan;

f. Pengembangan dan pengelolaan kerja sama antar

perpustakaan dan kerja sama jejaring

perpustakaan.

3) Tugas pokok Kepala Seksi Layanan dan Kerjasama

Perpu stakaan dirinci sebagai berikut:

a. men5rusun rencana program dan kegiatan Seksi

l.ayanan dan Kerjasama Perpusta]aan;

b. membagi tugas pelaksanaan tugas Seksi Layanan

dan Kedasama Perpustalaan kepada bawahan;

c. menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar be{alan

sesuai dengan rencana, tepat waktu dan

berkualitas;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas Seksi Layanan

dan Kerjasama Perpustalaan kepada bawahan;

e. mengwaluasi hasil pelaksanaan tugas Seksi

Layanarr dal Kerjasama Perpustakaan kepada

bawahan;

f. menJrusun laporan Seksi Layanan dan Kerjasama

Perpustakaan dan memberi saran kepada atasan;

g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan layanan

perpustakaan dengan perangkat daerah, BUMD,

instansi terkait dan masyarakat;

h. melaksanakan layanan sirkulasi, layanan informasi,

layanan referensi, layanal pinjam antar
perpustakaan, dan layanan ekstensi (perpustakaan

keliling), kajian kepuasan pemustaka, keq'asama

dengan jaringan perpustakaan ;
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i. melaksanakan penyusunan statistik perpustakaan,

pemberia-n liayanal internet;

j. metaksanakan bimbingan pemustaka, stock opname

dan penyiangan bahan perpustakaan (weeding),

pengembangan jaringan informasi, promosi layanan;

kajian kepuasan pemustaka, inisiasi kerl'a sama

perpustakaan;

k. melaksanakan promosi buku hasil karya penerbit

daerah dan penerbitan buku panduan;

1. meliaksanakal pengembangan dan pengelolaan

ke4'a sama antar perpustakaan dan ke{a sama

jej aring perpustakaan ;

m. melaksalakan penyediaal kotak saran dan kotak

pengaduan untuk menzrmpung kebutuhan

pemustaka terhadap koleksi perpu stakaan;

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

Seksi Pembiaaan daa Peageaba!8a! PerpustqLqrn

1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaal

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas

pokok memimpin dan melaksanakan dalam

merencanakan kegiatan, membagi tugas, menyelia

pelaksanaan tugas bawahan, memeriksa, mengevaluasi

hasil, menyusun laporan dan memberi saran kepada

atasan yang berkaitan dengan kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Perpustalaan berdasarkan peraturan

perundang-undarrgan dan ketentuan lainnya yang

relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas.
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2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepa.la Seksi

Pembinaan dan Pengembangan perpustakaan

mempunyai fuagrt :

a. pelaksanaan pembinaan, dan koordinasi
pengembangan perpustakaan ;

b. implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria
(NSPK);

c. pengelolaan dan pengembangan perangkat keras,

lunak pangkalan data, jaringan otomasi

perpustakaan, jaringan website, dan pendataan

perpustakaan;

d. pemasyarakatan/ sosialisasi, dan evaluasi pengem-

bangan perpustakaan.

3) Tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan dan

Pengembangan Perpustakaan dirinci sebagai berikut :

a. menJrusun renca.na program dan kegiatan Seksi

Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;

b. membagi tugas pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan

dan Pengembangan Perpustakaan kepada bawahan;

c. menyelia pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan

Penge mbangan Perpustakaan kepa.da bawahan;

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas Seksi

Pembinaan dal Pengembangan Perpustakaan

kepada bawahan;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas Seksi

Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

kepada bawahan;

f. men5,,usun laporan Seksi Pembinaan dan

Pengembangan Perpustakaan dan memberi saran

kepa.da atasan;
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g. melaksanakan pembinaan dan koordinasi

pengembangan perpustalaan ;

h. melaksanakan implementasi nonna, standar,

prosedur dan kriteria (NSPK);

i. melal<sanakan pengelolaan dan pengembangan

perangkat keras, lunak pangkalan data, jaringan

otomasi perpustakaan, jaringan website, dan

pendataan perpustakaan;

j. melaksanakal pemasyaralatan/sosialisasi, dan

evaluasi pengembangan perpustalaan;

k. melaksanakan bimbingan pengguna jasa

perpustal<aan;

l. melalsanakan konsultasi teknis jaringan dan

otomasi;

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

Scbt pslagfuoenr dan Pengembo'.gan Tenaga

PetpustaLean

1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga

Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tuga. poLok memimpin dan

melaksanakan dalam merencanakan kegiatan'

membagi tugas, menyelia pelaksanaan tugas

bawahan, memeriksa, mengevaluasi hasil' menyusun

laporan dan memberi saran kepada atasan yang

berkaitan dengan kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Tenaga Perpustakaan berdasarkan

peraturan perundang-undangal dan ketentuan
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lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas.

2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi

Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaal

mempunyai furgsi :

a. pendataan tenaga perpustakaan dan penilaian

angka kredit pustakawan;

b. bimbingan teknis, peningkatan kemampuan tenaga

kepustakawaaan;

c. koordinasi pengembalgan pustalawan dan tenaga

teknis perpustakaan;

d. pemasyarakatan/sosialisasi dal evaluasi

pembinaan tenaga perpustakaal.

3) Tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan dan

Pengembangan Tenaga Perpustakaan dirinci sebagai

berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan

Penge mbangan Tenaga Perpu stakaan;

b. membagi tugas pelaksanaarr tugas Seksi Pembinaan

dan Pengembangan Tenega Perpustalaan kepada

barvahan;

c. menyelia pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan

Pengembangan Tenaga Perpustakaan kepada

bawa-han;

d. memeriksa hasil pelaksanaal tugas Seksi

Pembinaan dan Pengembalgan Tenaga

Perpu stakaan kepada bawahan;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas Seksi

Pembinaan dan Pengembangal Tenaga

Perpu stakaan kepada bawahan;
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f. menyrrsun laporal Seksi Pembinaan dan

Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan memberi

saran kepada atasan;

g. melaksanakan pendataan tenaga perpustakaan

termasuk data pegawai yang telah mengikuti

pendidikan dan latihan fungsional;

h. melaksanakan peraturan dan kebijakan

pengembangan jabatan fungsional pustakalvan di

skrle Kabupaten sesuai kebijakan nasional;

i. melalsanakan penilaian dan penetapan angka

kredit pustakawan pelaksana sampai dengan

pustakawal penyelia dan pustakawan pertama

sampai dengan pustakawal muda;

j. melaksanakan bimbingan teknis, diklat teknis dan

fungsional perpustakaan meliputi sosialisasi,

seminar, apresiasi, peny'uluhan perpustakaan;

k. melaksanakan monitoring/pemantauan dan

evaluasi pembinaan tenaga perpu stakaan;

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diperintahlan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

Kepala Bldang Pemblnaan dal Pengelolaan Areip

i) Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok

memimpin dan melal<sanakan dalam merencanakal

operasional, membag tugas, memberi petunjuk,

menyelia, mengatur, mengkoordinasikan dan

mengevaluasi, men1rusun laporal, dan memberi saran

kepada atasan yang berkaitan dengan kegiatan di

bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip berdasarkan
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peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainn5ra

yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas.

2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepa1a Bidang

Pembinaan dan Pengelolaan Arsip mempunyai fungsi :

a. penyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsrp;

b. pembinaan dan pengelolaan arsip vital dan asset

nasional pada OPD, perusahaan, Ormas/Orpol,

masyarakat dan lembaga kearsipan daerah/lembaga

pendidikan;

c. pelaksanaan preservasi arsip statis, layaaan

informasi kearsipan, alih media dan reproduksi

arsip dinamis dan arsip statis.

3) Tugas pokok Kepala Bidang Pembinaan dan

Pengelolaan Arsip dirinci sebagai berikut :

a. merencanalan operasional kegiatan Bidang

Pembinaan dan Pengelolaan Arsip ;

b. membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepada

bawahan;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawal an;

d. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi agar
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan
ya.rrg telah ditetapkan;

e. mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan

tugas bawahan;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan

tugas bawahan;
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g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan

memberi saran kepa.da atasan;

h. melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan telmis pembinaan, pengelolaan dan

layanan kearsipan;

i. melaksalakan bimbingan, supervisi, konsultasi,

dan sosialisasi kearsipan pelaksanaan kearsipan

pada OPD, perusahaan, Ormas/Orpol, masya-rakat

dan lembaga kearsipan daerah/lembaga pendidikan;

j. melalsanakan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kearsipan pada OPD, perusahaan,

Ormas/Orpol, masyarakat dan lembaga

kearsipan/ lembaga pendidikan;

k. melaksanakan perlindungan, pengamanan, dan

penyelamatan arsip vital dan arsip aset nasional;

l. melaksanakan monitoring, penilaian dan verifikasi

terhadap arsip fisik dan daftar arsip;

m. melaksanakan akuisisi arsip statis, preservasi arsip

statis, layanan informasi kearsipan, alih media, jasa

kearsipan, dan reproduksi arsip dinamis dan arsip

statis;

n. melaksanalan pengelolaan arsip inaltif, arsip vital
dan asset nasional;

o. melal<sanakan tugas kedinasan lainnya yang

diperintalkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

Sekel Pemblnaaa Kearslpa!
1) Seksi Pembinaan Kearsipan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dal
melaksanakan dalam merencalakan kegiatan, membagi
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tugas, menyelia pelalsanaan tugas bawahan,

memeriksa, mengevaluasi hasil, meny'usun laporan dan

memberi saran kepada atasan yang berkaitan dengan

kegiatan Pembinaan Kearsipan berdasarkan peraturan

perundang-undangan darr ketentuan lainnya yang

relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaal

tugas.

2) Dalam menyelenggarakan, Kepa-la Seksi Pembinaan

Kearsipan mempunyai fungsl :

a. melaksanakan bimbingan, supewisi, dan

konsultasi, sosialisasi kearsipan pelaksanaan

kearsipan pada OPD, perusahaan, Ormas/Orpol,

masyarakat dan lembaga kearsipan daerah/lembaga

pendidikan;

b. melaksanakan sosialisasi kearsipan pelaksanaan

kearsipan pada OPD, perusahaan, Ormas/Orpol,

masyarakat dan lembaga kearsipal daerah/lembaga
pendidikan;

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kearsipan pada OPD, perusahaan,

Ormas/Orpol, masyarakat dan lembaga

kearsipan/ lembaga pendidikan.

3) Tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan dirinci
sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan Seksi pembinaan

Kearsipan;

b. membaei tugas pelalsanaan tugas Seksi pembinaan

Kearsipan kepada bawahan;

c. menyelia pelalsanaan tugas Seksi pembinaan

Kearsipan kepada bawahan;
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d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas Seksi

Pembinaan Kearsipan kepada bawahan;

e. mengwaluasi hasil pelaksanaan tugas Seksi

Pembinaan Kearsipan kepada bawahan;

f. menyusun laporan Seksi Pembinaan Kearsipan dan

memberi saran kepa.da atasan;

g. melaksanakan bimbingan, supervisi/pengawasan,

dan konsultasi pelaksanaan kearsipan pada OPD,

perusahaan, ormas/orpol, masyarakat, lembaga

pendidikan, dan lembaga kearsipan daerah

Kabupaten/Kota;

h. melaksanakan sosialisasi kearsipan pada OPD,

perusahaan, ormas/orpol, masyarakat, lembaga

pendidikan, dan lembaga kearsipan daerah

Kabupaten/kota;

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kearsipan pada OPD, perusahaan,

ormas/orpol, masyarakat, lembaga pendidikan, dan

lembaga kearsipan daerah Kabupaten/ Kota;

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yarrg

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

Sekri Pengelolaan Arslp

1) Seksi Pengelolaan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi, mempunyai tugas pobk memimpin dan

melaksanakan dalam merencanakan kegiatan, membagi

tugas, menyelia pelaksanaan tugas bawahan,

memeriksa, mengevaluasi hasil, meny'usun l.aporan dan

memberi saran kepada atasan ya-ng berkaitan dengan

kegiatan Pengelolaan Arsip berdasarkan peraturan
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perunda-ng-undangan dan ketentuan lainnya yang

relevan untuk menunjang kelalcaran peiaksanaal

tugas.

2) Dalam menyelanggarakan tugas, Kepala Seksi

Pengelolaan Arsip mempunyai fuagsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan

arsip dinamis dan arsip statis;

b. pengelolaan arsip inaktif, arsip vital darr asset

nasional;

c. pelaksanaan akuisisi arsip statis, pengolahan arsip

statis, presewasi arsip statis, alih media dan

reproduksi arsip dinamis dan reproduksi arsip

statis.

3) Tugas pokok Kepala Seksi Pengelolaan Arsip dirinci
sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Arsip;

b. membagr tugas peLaksanaan tugas Seksi

Pengelolaan Arsip kepada bawahan;

c. menyelia pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Arsip

kepada bawahan;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas Seksi

Pengelolaan Arsip kepada bawahan;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas Seksi

Pengelolaan Arsip kepada bawahan;

f. menyrrsun laporan Seksi Pengelolaan Arsip dan

memberi saran kepada atasan;

g. melaksanakan identilikasi arsip vital dan arsip aset

nasional;

h. melaksanakan perlindungan, pengamanan dan

penyelamatan arsip vital dan arsip aset nasional;
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i. melaksanakan pemindahan, penataan informasi dan

penataan fisik, penyimpanan, pemeliharaan,

perawatan, perbaikan, dan penyelamatan arsip

statis dan arsip inaktif;
j. melaksanakan monitoring, penilaian dan verifikasi

terhadap fisik arsip dan daftar arsip;

k. melaksanakan persiapan penetapan status arsip

statis, penyerahan arsip statis;

L melaksanakan penerimaan fisik arsip dan daftar

arsip;

m. melaksanakan penyusunan guide, daftar, dan

inventaris arsip statis;

n. melaksanalal alih media dan reproduksi arsip

statis, arsip vital, arsip aset, dan arsip inaktif;

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

Seksi Layenan Kearslpan

1) Seksi Layanan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepaia

Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan

melaksanakan rlalrun qaslsnsanakan kegiatal, membagr

tugas, menyelia pelalsanaan tugas bawahan,

memeriksa, mengevaluasi hasil, menyusun laporan dan

memberi saran kepada atasan yang berkaitan dengan

kegiatan Layalan Kearsipan berdasarkan peraturan

perundang-undangan dal ketentuan lainnya yang

releval untuk menunjang kelalcaran pelaksanaan

tugas.

2) Dalam menyelenggaralan tugas, Kepala Seksi Layanan

Kearsipal mempunyai fuagat :
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a. penyrapan bahan perumusan kebijakan layanan,

pemanfaatan dan jasa kearsipan;

b. pelaksanaan layanan informasi dan jasa kearsipan;

c. pelaksanaan pemanfaatan arsip statis.

3) Tugas pokok Kepala Seksi La1,ilmn Kearsipan dirinci
sebagai berikut:

a. merencalakan kegiatan Seksi Layanal Kearsipan;

b. membagi tugas pela-ksanaan tugas Seksi Layanan

Kearsipan kepada ba*'ahan;

c. menyelia pelaksanaan tugas Seksi Iayanan

Kearsipan kepada bawahan;

d. memeriksa hasil pelalsanaan tugas Seksi Layanan

Kearsipan kepada bawahan;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas Seksi

Iayanan Kearsipan kepada bawahan;

f. menyusun laporan Seksi Layanan Kearsipan dan

memberi saran kepa.da atasan;

g. melaksanakan penyajian arsip menjadi informasi;

h. melaksalakan layanan arsip dinamis dan arsip

statis;

i. melaksanakan pameran arsip statis dan

penelusuran arsip statis, ;

j. melaksanakan layanan jasa sistem, penataan

arsip, penyimpanan arsip, perawatan dan

reproduksi arsip;

k. melaksanakal layanan jasa pembuatal sistem

manual kearsipan dan otomasi kearsipan;

l. melaksanakan pengelolaan Jaringan Informasi

Kearsipan Nasional (JIKN) ;

m. melaksanakan pengaduan masyarakat;
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meLaksanakan penyiapan bahan dalam rangka

penerbitan naskah sumber arsip;

melaksanal<an tugas kedinasan lainnya yang

diperintahlan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

Kelompok Jabataa Funplond
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah

tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditujuk oleh Bupati;

3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban ke{a;
4) Jenis jenjang jabatan fungsional ditentukal

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Tata KerJa

1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit
organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinlo'onisasi baik dalam lingkungan masing-masing

maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai

dengan tugas masing-masing;

2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengatvasi

bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah yarg

n

o
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diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya

masing-masing darr memberikan bimbingal serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada

atasan masing-masing serta menyiapkan laporan

berkala tepat pada waktunya;

5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan

organisasi dari bawahannya wajib dioiah dan

dipergunakaa sebagai bahan untuk penyusunan

laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk kepada bawahannya;

6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan

laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi

lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja;

7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan

organisasi bertanggung jau,ab masing masing dalam

rangka pemberian bimbingan kepa.da bawahan, dan
diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala;

8) Dalam memperlancar peliaksanaan tugas masing-

masing pimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan
orgalisasi wajib melaksanalan pembinaan,

pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
pejabat dan/ atau staf di lingkungan unit kerjanya
sesuai dengan bidang tugasnya;
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9) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan

pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan

kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya;

10) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dapat

mengkoordinasikan dan memberikan pembinaan secara

administrasi pada setiap unsur dalam hal pelaksanaan

urusan umum dan kepegawaian, program, keuangan

dan perlengkapan;

1 I ) Masing-masing pejabat struktural dalam

melaksalakan tugasnya bertalggung jawab kepada

pimpinan dan/ atau atasan langsungrrya sesuai dengan

hirarki jenjang jabatan.

Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 juga
mengamanatkan bahwa pemerintah daerah sebagai

penyelenggaran perpusta_kaan umum daerah diharapkan juga

Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kqbapaten Jmeponto

E. Aspek Strategtr

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 20O7 tentarg Perpustakaan disebutkan

bahwa Perpustakaan umum adala.h perpustakaan yang

diperuntukkan bagi masyaralat yang luas sebagai sarana

pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis

kelamin, suku, ras, agarna, da-n status sosial ekonomi. Standar
Nasional Perpu stakaan terdiri atas:

a. Standar koleksi pelpustakaan;

b. Standar sarana dan prasarana;

c. Standar pelayanal perpustakaal;

d. Standar tenaga perpustakaan;

e. Standar penyelenggaraan; dart

f. Standarpengelolaan.
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mempunyai standar nasional perpustakaan dimaksud,

minimal, antara lain rualg koleksi, ruang referensi, ruang

baca, ruang pengolahan bahan pustaka, gudang bahan

pustaka, ruang koleksi anak, ruang paldang dengar, rak

pajang anak dan dewasa, meja baca anak dan dewasa, study

carrel, meja kerja petugas, meja sirkulasi, rak bahan refensi,

rak display majalah/koraa, papan pengumuman, locker

(penitipan tas/jaket), komputer dan printer dan SDM yang

terampil (kualifikasi pustakarvan), katalog (judul, subyek, dan

pengarang), aotomasi pelayanan dan lain-lain. Kemudian pada

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009

tentang Kearsipan, disebutkan bahwa penyelenggaraal

Kearsipan Nasional merupakan tanggung jawab pemerintahan

sedangkan penyelengaraan kearsipan dilaksanakan oleh suatu

lembaga neg€ra, pemerintahal daerah, pemerintahan

pendidikan, perusahaan, organisasi, politik, masyarakat

maupun perorangan. Pengelolaal arsip di lakukan pada arsip

dinamis dan arsip statis. Pengelolaan arsip dinamis

merupakan tanggung jawab pencipta arsip dan arsip statis

tanggung jawab lembaga kearsipal. Penyelengaraan kearsipan

nasional meliputi penyelengaraan arsip dinamis dan statis.

Dalam perlindungan dan penyelamatan arsip menggunakan

pelayanan publik yang autentik dan dapat dipercaya.

Perumusan aspek strategis didasarkan analisis

terhadap lingkungan intemal dan eksternal yaitu peluang dan

ancaman/hambatan serta memperhatikan kekuatan dan

kelemahan yang ada pa.da Dinas Perpustakaan dal Kearsipan

Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya. Dinas Perpustakaal dan Kearsipan Kabupaten

Jeneponto sebagai salah satu Entitas Satuan Kerja Perangkat
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Daerah Pemerintah Daerah Kabupa.ten Jeneponto yang

menyelenggarakal Tugas Pembinaal dan Pelayanan kepada

masyarakat tentunya akan berhadapan dengan tantangan dan

peluang dalam pelaksanaannya.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam

peningkatan pelayanan oleh Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jeneponto, yaitu :

1. Bidang Perpu stakaan.

- Terbatasnl.a sarana dan prasarana;

Sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah

perangkat-perangkat yang mampu mendukung program

pelayalan berbasis telorologi dan media sosial.

Masala-h l.ang paling banyak dikeluhkaa oleh pengelola

perpustakaan adalah terbatasnya sarana dan

prasarana. Halya ada beberapa komputer saja yang

digunakan untuk pelayanan sirkulasi, tidak memiliki

barcode. Karena barcode yang Lama terkena banjir.

Kendala lainnya adalah terbatasnya jumlah kuota

bandwitch, karena terkadang terjadi gangguan pada

jaringan internet sehingga tidak dapat terkoneksi ke

media sosial. Padahal prasyarat utama untuk dapat

melaksanakan pelayanan berbasis merlia sosial adalah

tersambung dengan jaringan internet.

- Jumlah pustakawan yang masih terbatas;

Perpustakaan hanya memiliki tujuh orang pengelola

perpustakaan / pustakawan. Ada sekitar 2000 orang

jumlah pengunjung, hal ini membuat rasio pustakawan

dengan pemustaka tidak seimbang. Dibutuhkan staff

khusus yang harus melakukan pelayanan berbasis

media sosial, karena selama ini pustakawan banyak
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melakukan peLayanan sirkulasi secara manual. Dengal

menambah jumlah staf perpustakaan akan menambah

optimat pelayanan. Tidak hanya pelayanan sirkulasi

saja, tetapi pelayanan dalam bentuk yang lainnya

semisal promosi dan sosialisasi tentang perpustakaan.

Bertambahnya jurrlah stafl akan menjadikan pelayanan

perpustakaan berbasis media sosial dapat dilaksanakan

secara maksimal.

Keterbatasan perangkat yang dimiliki oleh masyarakat.

Tidak semua masyaralat mempunyai perangkat untuk

mengakses media sosial, ponsel pintar dan paket data

internet. Pustakawan menyebutkan bahwa hal inilah

yang menjadi kendala utama diterapkannya pelayanan

perpustakaan berbasis media sosial. Kendala jaringarr

internet yang kurang maksimal akan memtluat akses ke

media sosial perpustakaan menjadi terhambat.

Optimalisasi jaringan intemet nirkabelakan menjadikan

akses ke intemet menjadi lebih mudah. Hal lainnya

yang menjadi kendala adalah tidak tersediannya

perangkat seperti laptop, ataupun ponsel pintar untuk
mengakses media sosial.

Perpustakaan belum memaksimalkan layanan

perpustakaan meialui akun media sosial.

Kendala ini merupakan masalah utama kenapa

pelayanan berbasis media sosial belum diterapkan di

perpustakaan. Akun media sosial merupakan

persyaratan utama untuk melaksanakan pelayanan

berbasis media sosial. Selama ini perpustakaan belum

mempunyai akun official (resmi) perpustakaan.

Sehingga penerapan pelayanan promosi kegiatan,
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sosialisasi koleksi buku atau prograrn-program

perpanjangan wal<tu peminjaman belum dapat

dilakukal selama ini sosialisasi kegiatan perpustakaan

hanya dilakukan oleh pustakawan melalui akun media

sosial pribadi, bukan al<un media sosial resmi milik

perpustakaan.

2. Bidang Kearsipan.

- Kurangnya SDM pengelola Kearsipan di masing-masing

SKPD.

- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung

kearsipan.

- Belum adanya ruangan/gedung yang representative

untuk menyimpan arsip.

- Sangat terbatasnya anggaran pengelolaan arsip.

- Terbatasnya kegiatan peningkatan SDM bidang

kearsipan.

Adapun yang menjadi pelualg bag peningkatan

pelayanal oleh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jeneponto, yaitu :

1. Bidang Perpustakaan.

- Informasi koleksi buku terbaru;

Selama ini pustalawan tidak pernah melakukan

promosi kepada para pemustaka mengenai

penambahan koleksi buku yang terbaru. Dengan

bantuan media social akan terbuka peluang bagi

pustakawan untuk mempromosikan koleksi buku-buku
perpustakaan yang baru. Dengan mempromosikan

koleksi buku-buku yang terbaru diharapkan pemustaka

dapat memperoleh informasi yalg terkini tentang
kondisi perpustakaan. Setiap pemustaka di
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perpustakaan dapat meLakukan pelayanal ini, karena

mereka mampu untuk melakukan update status dal
mengirimkan foto pada akun media sosial mereka. Dua

aktifitas ini dibutuhkan untuk menampilkan gambar

koleksi buku-buku yang terbaru serta memberikan

komentar atau deskripsi tentang buku tersebut di

dalam pembaruan yang dikirimkan melalui akun media

sosial yang dirniliki perpustakaan. Selain koleksi buku-

buku terbaru, perpustakaan juga dapat

menginformasikan dan mempromosikan kepada

pemustaka tentang daftar koleksi buku-buku yang

tidak pernal dipinjam. Pustakawan juga dapat

membuat postingan tentang buku yang paling banyak

dipinjam, sehingga pemusta-ka lebih tertarik untuk
datang ke perpustakaan.

Memberikan informasi jam pelayanan perpustakaan;

Seringkali perpustakaan meliburkan pelayanan

dikarenakan ada kegiatan, rapat, ataupun hal-hal yang

mendesak. Pemustaka kerap tidak mendapatkan

informasi perihal libumya pelayanan perpustakaan.

Media sosial menjadi salah satu altematif untuk
mengabarkan informasi pelayalan di perpustakaan.

Pustakawan dapat memberikan pengumuman melalui
akun media sosial perpustakaan, sehingga semua
pemustaka yang terhubung akan mengetahui informasi
tersebut. Selain informasi waktu pelayanan, media

sosial juga rlapat digunalan untuk mempromosikan
kegiatan-kegiatal yang diLakukan oleh perpustakaal,

Bimbingan Teknis atau kegiatan yang berhubungan
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dengan perpustakaan dapat disebarluaskan melalui

akun media sosial.

Perpanj angan masa peminjaman buku;

Perpustakaan membuka pelayanan mulai dari pukul

08.00 sampai dengan 16.00 wita setiap Senin s/d

Jumat. Pelayanan yang dilakukan diantaranya adalah

perpanjangan masa pinjaman buku' Selama ini

pelayanan perpanjangan masa peminjaman masih

harus dilakukan secara langsung di perpustakaan.

Media sosial dapat digunakan untuk melakukan

transaksi perpanjangan masa peminjaman buku.

Kotak saran.

Tanya jawab altara pustakawan dengan pemustaka

yang berkaitan dengan perpustakaan. Pemustala dapat

menanyakal hat-hal yang berkaitan dengan koleksi

buku, buku yang dipinjam, ketersediaan buku dan lain

sebagainya. Pemustaka tidak perlu datang secara

langsung ke perpustakaal hanya untuk melakukan

tinjauan tentang ketersediaan buku. Selain itu adanya

media sosial dapat dijadikan alat untuk bertukar saran

dan gagasan. Kritik dan saran yang berkaitan dengan

perpustakaan secara cepat akan dilihat dan

ditindaklanjuti oleh pustalawar. Bandingkan dengan

isian di kotak saran yang terkadang mahasisn'a takut
untuk mengisinya karena berbagai macarn alasan, serta

harus menunggu berbulan-bulan untuk dibuka

petugas. Sifat media sosial yarrg real time

menjadikannya sebagai perangkat pelayanan

komunikasi yang sangat cepat.
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2. Bidang Kearsipan.

- Pemanfaatan ASN dalam mengelola arsip dalam

masing- masing SKPD.

- Mengadakan/mengikuti Bimtek atau pelatihan

kearsipan dalam dan luar daerah.

- Melakukaan koordinasi konsultasi pada instansi

lembaga kearsipan dalam dan luar daerah

Perpustakaan.

Dari uraian di atas, maka isu strategis yang dihadapi

Dinas Perpustalaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto

adalah :

- Sosialisasi Gerakan Gemar Membaca;

- Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat;

- Penambahan bahan pustaka Perpustakaan Daerah dan

Desa/Kelurahan;

- Koordinasi Pendataan Arsip dan Dokumen Daerah.
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BAB II
PDIIDNCANAAN IilNERJA

2.1. Rencaaa Strategis

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan

program program indikatif untuk meu'ujudkan visi dan misi.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam

perencanaan pembangunan daerah (strates/ focussed-

management).

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran aka-n dicapai yang selanjutnya

diperjelas dengan serangkaial arah kebijakan. Rumusan

strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat

bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto

menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder

pembangunan daerah.

1. Visi danMisi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana

organisasi harus dibawah agar tetap eksis, antisipatif, dan

inovadf. Visi merupalal gambaran yang menantang tenta-ng

keadaan masa depan yang dinginkan oleh organisasi,

termasuk organisasi pemerintah. Visi yang tepat dari

organisasi pemerintah akan mampu menjadi akselerator

kegiatan instansi tersebut, termasuk perencanaan strategis

keseluruhan, pengeloaan sumber daya, pengembangan

indikator kinerja, yang akan diintegrasikan menjadi sinergi

yang diperlukan instansi tersebut.
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Tujuan penetapan Visi bagi suatu organisasi adatah :

1) Sebagai cermin terhadap apa yang diinginkan oleh

organisasi.

2) Memberikan arah dan fokus strategis.

3) Menjadikan perekat dan menyatukan berbagai gagasan

strategis.

4) Memiliki orientasi terhadap masa depan.

5) Menumbuhkan komitrnen seluruh jajaran dalam lingkup

organisasi.

6) Menjamin kesinambungan pemimpin organisasi.

Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Jeneponto

ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan

dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan untuk
mengidentifikasi fal<tor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jeneponto yang dapa.t mempengaruhi pencapaian visi dan misi

Kabupaten Jeneponto.

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil

Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah

pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan

kepala daera.tr dan wakil kepala daerah dan untuk

mengidentifrkasi fal<tor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah tersebut.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023

sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 01

Tahun 2019 ditetapkan Visi, Misi, Trrjuan dan Sasaran
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Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Visi pembangunan

Kabupaten Jeneponto dimaksud sebagai berikut :

s.feneponto SUART 2029,
(Berdaya8aing, UAju, Religius dan Berkel,anjuTan)

Kabupaten Jeneponto ],ang SMART Secara utuh
(Jeneponto SUARI" dapat dimalnai sebagai suatu konsep
dan strategi pembangunan perkotaan kekinian yang kita kenal
dengan "SMART CITY/SI4ART REGENCY" yang akan
ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten
Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis
daerah. SMART REGENCY kita maknai sebagai kabupaten
yang mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber
Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga

warganya m€rmpu hidup nyaman aman dan berkelanjutan
dengan berbasis Information and Communication Technologies

(rcr).

ICT merupakan media atau bantu untuk melakukan

kegiatan seperti pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan

transfer/ pemindahan informasi. ICT mencakup dua aspek

yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. ICT sangat

diperlukan dalam pembelEaran di era sekarang ini. Dengan

prinsip penggunaan ICT yang efelrtif dan efisien, optimal,

menarik, dan meralgsang daya kreativitas, ICT menjadi salah

satu media pmbelajaran yang banyak digunakan di berbagai

bidang pendidikan karena meningkatkan efektilitas dan

elisiensi dalam proses pembelaj aran.

Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

atau secara internasional dikenal dengan istilah ICT

(lnformation and Communication Technolory) sangat penting di

era globalisasi saat ini. Penggunaal komputer untuk
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mengakses, mengolah, dan menyajikan informasi, baik secara

individu maupun kelompok, intra network (intranet) maupun

internasional network (internet), merupakan kebutuhan primer

di era digital.

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan

salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan

Kabupaten Jeneponto yang telah memiliki aspek mendasar

sebagai kabupaten yang SMART. Tidak lepas dari

memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai

keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal

kabupaten di masa depan ada pun penjelasan dari kata kunci
visi di atas adalah :

1. Kabupaten Jeneponto yang "Berdaya Saing"

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kondisi

dimana Kabupaten Jeneponto memiliki keunggulan

kompetitif dan keunggulan komparatif yang tinggt

diantara daerah-daerah lain, baik dalam lingkup lokal

maupun nasional. Disamping itu, daya saing Kabupaten

Jeneponto merupalan sebual gambaran al<an tingginya

produktivitas daerah, yang diwujudkan secara efektif,

efisien, dan dilakukan secara pintar (smart) dengan

penguasaan TIK.

2. Kabupaten Jeneponto yang "Maju":

Maju dapat dimaknai sebagai kondisi dimana

masyarakat Jeneponto memiliki tingkat kesejahteraan dan

kelayakan hidup yang tinggi, serta terwujudnya keadilan

sosial. Kemajuan juga dapat dimalmai

penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

sebagai

(rPrEK)

yang maju dan mutakhir untuk mengatasi permasalahan
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pembangunan daerah, maupun untuk menjamin

terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

3. Kabupaten Jeneponto yang "Religius"

Religius dimatmai sebagai kondisi dimana

terwujudnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-

nilai keagamaan, khususnya agama islam, serta

pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN baik secara

formal maupun secara informal,

4. Kabupaten Jeneponto yang 'Berkelanjutan":

Berkelanjutan dapa.t dimaknasi sebagai kondisi

dimana terjaminnya masa depan yang lebih baik, serta

kelestarian lingkungan hidup dengan segala

keanekaragaman hayatinya. Disamping itu, berkelanjutan

juga dapat dimaknai sebagai terwujudnya kesadaran

kolektif terhadap kebersinambungan pembangunan

daerah dan tercapainya Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB).

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut di atas, maka

selama periode 2Ol8-2O23 ditetapkan tlsi sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;

2) Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola

Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan

Transparan;

3) Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Berkelanjutan;

4) Melaksanakan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan

I nfrastruLtu r Wilayah Secara Merata;

5) Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui pengelolaan

Sumber Daya Daerah dan Investasi Yang Berkeadilal;
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6) Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif,

Efesien, Produktif, Transparal dan Akuntabel;

7) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dar Nilai-

Nilai Budaya;

8) Menegakkan Supremasi Hukum, Keamanan dan

Ketertiban.

Misi yang diamanahkan kepada Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan adalah Misi ke- 1 yaitu :

oMenlngLatlaa Kudttas Sunber Daya [aausla'

Dalam pencapaial Visi dan Misi di atas, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan harus dapat mengidentifikasi

faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi

dari tiap aspek kajian baik dari sisi permasalahan

berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD

(Rencana Pembalgunan Jangka Menengah Daerah), arahan

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan arahan KLHS

(Kajian Lingkungan Hidup Strategis).

Berdasarkan telaahan terhadap peiayanan perangkat

daerah, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

dalam rangka mendukung pelalsanaan pembangunan

Kabupaten Jeneponto lima tahun ke depan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari

stafteholders, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jeneponto menetapkan rrsi :

"TerwuJudnya Pelayanan Admtntstrasi Perpu*akaan dan
Kearsipaa dalam upaya mentngkatkan Surnbet Daya

ilaausie 5rang berkualltas"
Visi tersebut di atas mengandung mal<na bahwa

pelaksanaan pembangunal perpustakaan dan kearsipan

harus melibatkan para pelaku pembangunan dan
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dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk

menyelesaikan masalah perpustakaan dan kearsipal. Sejalan

dengan itu maka pengertian teru'ujudnya pelayanan

administrasi perpustakaan dan kearsipan dalam upaya

meningkatkan sumber da5,a manusia yang berkualitas adalah

suatu kondisi dimana masyarakat Jeneponto dapat dengan

mudah mengakses sarana pelayanan perpustakaan dan

kearsipan sehingga kualitas minat baca dan sadar kearsipan

masyaralat Jeneponto lebih meningkat dan sejajar dengan

Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Selatan maupun

Nasional.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Jlflsl

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto

Tahun 201&-2023 adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkal pelayanan perpustakaan dan kearsipan;

b. Membina, mengembangkan minat baca dan kebiasaan

membaca masyarakat;

c. Melestarikan dan mengembangkan bahan pustaka dan

kearsipan.

2. 'l\.juan, Sasaran, d.an Strategi Kebijakan

Berdasarkal Visi dan Misi di atas, untuk mendukung

tercapa.inya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

sebagaimana yang telah dikemukan, maka dirumuskal
tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto sebagai berikut :

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1) Meningkatkan kualitas manusia.

2) Meningkatkan tata kearsipan pemerintahan daerah
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Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.

2) Meningkatnya jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai

sumber informasi.

Berdasarkan sasara.n yang telah ditetapkan di atas,

maka dirumuskan pokok-pokok strategi kebijakan Dinas

Perpustalaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto sebagai

acuan dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas

dalam rangka memberikan pelay'anan kepada masyarakat.

Strategi yang ditetapkan adal,ah :

1. PenyempurnaErn perencanaan dan sistem manajemen

perpu stakaan dan kearsipan;

2. Pengembangan sistem administrasi perpustakaan dan

kearsipal berbasis telcrologi informasi;

3. Penguatan kewenangan sebagian urusan Perpustakaan

dan Kearsipan masyarakat di tingkat kelura,han;

4. Pelibatan pihak swasta dalam revitalisasi perpustakaan

darr sarana arsip;

5. Pengembangan kompetensi SDM perpustakaan dan

kearsipan;

6. Sosialisasi kepada seluruh aparat Pemda Kabupaten

Jeneponto terkait pengarsipan dokumen Pemerintah

Kabupaten Jeneponto:

7. Pengembangan promosi dan sa-rana informasi

perpustakaan dan kearsipan kepada mas)'aral<at;

B. Penerapan kebijakan pengarsipan dokumen Pemkab;

9. Peningkatan kualitas pelayanaa perpustakaan dan

kearsipan untuk institusi/lembaga/organisasi,

masyarakat dan perorangan.
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Kebijakan yang ditetaPkan adalah :

1. Penerapan sistem manajemen mutu di jajaran

Perp ustakaan dan Kearsipan;

2. Penyusunan SOP sistem administrasi;

3. Peningkatan koordinasi upaya Penyelengaraan

Perpustakaan dan Kearsipan masyarakat di tingkat

Kecamatan;

4. Pembangunan Perpustakaan dal Kearsipan

dengan dukungan lintas sektor;

5. Penyusunan SOP pengamanan arsip;

6. Penempatan tenaga Perpustakaal dan Kearsipan

pada unit Perpustakaan dan Kearsipan sesuai

kompetensinya;

7. Pembuatanan Sistem Terpadu Penanggulangan Arsip

(srPA);

8. Pengembangan sistem informasi dan publikasi

Perpu stakaan dan Kearsipan;

9. Penerapan sistem retribusi pelayanan arsip dan

Optimalisasi Data Center;

10. Pengembangan manajemen mutu dan produk-produk

pelayanan Pe rpustakaan dan Kearsipan;

11. Peningkatal peran serta masyaralat dalam

pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan.
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seperti kebijakan Keuangan, kebiiakan Personalia, dan

kebijakan Pelayanan Masyarakat (Publik) selain masyarakat.

Upaya mencapai sasarar strategis tersebut dilakukan

melalui program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jeneponto Tahun 2021, sebagai

berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota, kegiatan;

a. Perencanaan, Penggarggaran, dan Evaluasi Kinerja

Peralgkat Daerah, sub kegiatan;

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah.

- Koordinasi dan Penyusunal Dokumen RKA-SKPD.

- Koordinasi dan Peny'usunan Dokumen Perubahan

RKA-SKPD.

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD.

- Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub

kegiatan;

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/

Verifikasi Keuangan SKPD.

- Koordinasi darr Penyusunan l.aporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD.

- Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.
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c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub

kegiatan;

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan

Tlrgas dan Fungsi.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan;

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Balgunaa Kantor.

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratura!

Perundang-undangaa.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daera-h, sutr kegiatan;

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kaltor
atau Bangunan l^ainnya.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah, sub kegiatan;

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjaag Urusan

Pemerintahan Daerah, sub kegiatan;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

atau lapangan.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

-
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h. Penataan Organisasi, sub kegiataa;

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah.

2. Program Pembinaan Perpustakaan, kegiatan;

a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/

Kota, sub kegiatan;

- Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota.

- Pembinaan Perpustakaan pa.da Satuan Pendidikan

Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai

dengan Standar Nasional Perpustakaan.

- Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat

Kabupaten/Kota.

- Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dal
Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka.

Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan,

Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat

Daerah Kabupaten/ Kota.

b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah

Kabupa.ten/ Kota, sub kegiatan;

- Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Membaca.

- Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota.

3. Program Pelestarian Koleksi Nasiona_l dan Naskah Kuno,

kegiatan;

a. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/

Kota, sub kesiatan;
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- Peningkatan Peran Serta Masyara-kat dalam

Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan

Pendaftaran Naskah Kuno.

4. Program Pengelolaan Arsip, kegiatan;

a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota,

sub kegiatan;

- Pemetharaan dal Penyusutan Arsip Dinamis.

b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, sub

kegiatan;

- Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik

Naskah Asli Arsip Teq'aga Kepada ANRI.

- Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip

Statis.

c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan

Nasional Tingkat Katrupaten/ Kota, sub kegiatan;

- Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan

Kearsipan Tingkat Daerah Kabupa.ten/ Kota melalui

JIKN.

5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, kegiatan;

a. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi Arsip di Bawah

1O (sepuluh) Tahun, sub kegiatan;

- Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan

Arsip yang Memiliki Retensi Arsip di Bawah 10

(sepuluh) Tahun.

b. Penyelamata-n Arsip Perangkat Daerah

Kabupa.ten/ Kota yang digabung dan/atau dibubarkan,

dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan

Desa/ Kelurahan, sub kegiatar;
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- Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta

Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagr

Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

2.2. PerJanjiaa Btnerja Tahun 2O21

Perjanjial Kinerja sebagaimana tercantum dalam

lampiran dokumen ini merupalan dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi yakni

Bupati Jeneponto kepada pimpinan instansi lebih rendah

yakni Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jeneponto untuk melaksanakan program/kegiatan yang

disertai dengan Indikator Kineqja. Melalui Perjanjian Kinerja,

diharapkan terw.ujud komitmen penerima amanah dan

kesepalatan antara penerima dan pemberi amanah atas

kine4'a yang terukur berdasarkal tugas, fulgsi dan wewenang

serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak

dibatasi pada kinerja yang dihasikan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun berikutnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap

tahunnya.

Pe4'anjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana

Kinerja Tahunan ).ang sangat penting untuk dilakukan oleh

Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah. Hal ini
dikarenakan Perjanjian Kinerja merupakan wahana proses

yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang

diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja harus disusun
setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen
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pelalsanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah

dokumen anggErran disahkan

Dengan demikian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jeneponto menetapkan Pefanjian Kineq'a sebagai

berikut :

Tabel 2.1

Peqianjian Kinerja
Dinas Perpustakaal dal Kearsipan
Kabupaten Jeneponto Tahun 202 1

No.
Sasaraa
Strategis

Indikator
KinerJa Target Formulasl

Pengukuran

Jumlah kunjungan ke
perpu stakaan selama 1

tahun dibagi jumlai
orang dalam populasi
yang harus dilayani

Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat (formal
umum dan
kejuruan)

Persentase
Pengunjung
Perpustakaan per
tahun

0,81%

Persentase
Perpustakaal
dalam kondisi
baik

1009/.

Jumlah perpustakaan
yang ada di daerah
dibas jumlah tota-l
perpustakaan yang
seharusnya ada di
daerah dika.likan
seratus

Persentase
Perpustakaarl
yang dikelola

r5,5q/o

Jumlah perpustakaan
yang dikelola
perpustakaan daerah
dibaSi jumlah
perpustakaan yarg
ada di daerah
dikalikan seratus

Meningkatnya
jumlah arsip yang
dimanfaatl<an
sebagai sumber
informasi

Persentas€
perangkat daerah
yang mengelola
arsip secara baku

100%

Jumlah perangkat
daerah yang telah
menerapkan arsip
secara baku dibagi
jumlah perangkat
daerah dikalikan
seratus

Persentase arsip
yarg
dirnusnahkan

7O/o

Jumlah arsip yang
dimusnahkan dibagi
jurnlah total daJtar
arsip yang
dimusnahkan dikdi
seratus

-
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BA! III
AI(UNTASILITAS IilNDnJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab

secara perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara

transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakal misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang

menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas

Perpustakaan dan Kearsipn Kabupaten Jeneponto sesuai tugas

dan fungsi serta kewenangannya berkewajiban untuk

menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraaan pemerintahan di

Bidang Perpustakaan dan Kearsipan seca.ra tertulis setiap

berakhirnya Tahun Anggaran.

Untuk menilai akuntabilitas tersebut diperlukan
pengukuran kinerja yang merupakan suatu alat manajemen

untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan

akuntabilitas. Pengukuran kinerja memiliki makna ganda, yaitu
pengukuran kinerja itu sendiri dan evaluasi kinerja. Pengukuran

kineq'a menjadi jembatan antara perencanaan strategis dan

akuntabilitas.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan dan

Sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung
terwujudnya Misi dan Visi Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto

Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD

Kabupaten Jeneponto, dilakukan dengan mengacu pada

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor
239/IX/ 16/812O03 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang

merupakan penyempurnaan atas keputusan Kepala LAN Nomor
589/1X/6/99 tentang Pedoman Penyusunan peiaporan
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Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, dan tindak lanjut
ataupun pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1999.

Laporal tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang

ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 maupun

Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut,

maka pengukuran kine{a digunakan untuk menilai keberhasilan

dan kegagal,an pelaksanaaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi

pemerintah.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang

lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab,

maka diwajibkan kepada setiap instansi pemerintah dan unit keda

untuk menyusun laporan kinerja sebagai wujud

pertanggungiawaban.

Pertanggungjawaban di maksud selanjutnya diiaporkan

kepada pemhri tugas dan wewenang (amanat) melalui Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana tahun-tahun

sebelumnya, pada Tahun 2O2l irri Pemerintah Kabupaten

Jeneponto berusaha menyusun Laporan Kinerja Instansi

PemerintahsecaraSistematisuntukmenyajikankeberhasilan
atau kegagalan dan hambatan serta permasalahan yang

dihadapi dalam mencapai Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten

Jeneponto Tahun 2018-2023' Dalam melakukan evaluasi

keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran'

maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kategori sebagai

berikut :

Dinas Perqus ikaan & Kearslp an KabuPdten I enePonto
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Tabel 3.1

Skala Pengukuran Capaian Kine{a Sasaran

No Skala Capaian Klaerja Kategorl

1 9O,l o/o < Sangat Baik

2 7 5,1 o/o s.d 90 o/o Baik

3 65,1 o/o s.d 7 5 o/o Cukup

4 50,1 % s.d 65%
5 5% s.d 50% Sangat Kurang

3,1. Capalaa KlaerJa Tahua 2dl1
Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk

menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan

kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-

pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/
pemberi amanah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto

selaku pengembang amanah masyaralat Kabupaten Jeneponto

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian

Laporan Kine{a Instansi Pemerintah Kabupaten Jeneponto

yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung daLam

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kineq'a, Pelaporan Kine{a dan Tata cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu

tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan

untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kine4'a,

maka dalam laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinqs Petpustqkaan & Kearsipan Kabupaten leneponto 78
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Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 ini akan dijelaskan capaian

indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian

kinerja sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan

analisis terhadap capaian kineq'a yaitu membandingkan

antara target dan realisasi kinerja tahun ini,

Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kilerja tahun

berkenaan dengan tahun lalu, membandingkan realisasi

kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi. Menyajikan analisis

penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan

atau penurunan kine{a serta alternatif solusi yang telah

dilakukan dan menyajikan analisis program/kegiatan yang

menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

rl\. psrba1{l;gan Target dan Realisasl KinerJa Tahun 2021

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun

2021 serta Capaian Kine{a diukur berdasarkan Indikator

Kinerja Utama dari Sasaran Strategis tergambar pada tabel

berikut :

Tabel 3.2
Target dan Capaian Kine4'a Tahun 202 1

No Inditator
KinerJa Satuatr Terget Realisast Capalalt

l"/"1

i
Nilai SAKIP
Perangkat
Daerah

B CC

-
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2

Persentase
Pengunj ung
Perpustakaan
per tahun

oh 0,81 o,62 76,55

3

Persentase
Perpustakaan
dalam kondisi
baik

Yo 100 95,74

1o,92

100

95,78

70,0s

100

4 Yo 15,59

Persentase
Perangkat
Daerah yang
mengelola arsip
secara baku

6
Persentase
arsip y'ang
dimusnahkan

70 49,47 70,64

Dari 6 Indikator Kineg'a Utama ),ang mendukung sasaran

strategis tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dari

target B terealisasi CC dengan tingkat capaian

Cukup. Pencapaian ini dikategorikan Culatp.

2) Indikator Kinerja Persentase Pengunjung

Perpustalaan per tahun, dari target 0,81oh

terealisasi sebesar O,62Yo d.engan tingkat capaian

76,55o/o. Pencapaian ini dikategorikan Baik.

3) Indikator Kine{a Persentase Perpustakaan dalam

kondisi baik, dari target l0tr/o terealisasi sebesar

95,78o/o dengan tingkat capaian 95,78 o/o. Pencapaian

ini dikategorikan Sangat Bailc

4) Indikator Kine{a Persentase Perpustakaan yang

dikelola, dari target 15,59% terealisasi sebesar l},g2,yo

Dinss Perpustqkaon & Kearipan Kqbupaten leneponto 80
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dengan tingkat capaian 7O,O5o/o. Pencapaian ini

dikategorikan Baik
5) Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang

mengelola arsip secara baku, dari target TOOo/o

terealisasi sebesar l00o/o dengan tingkat capaian 1007o.

Pencapa.ian ini dikategorikan Sangat Bailc

6) Indikator Kinerja Persentase arsip yang dimusnahkan,

dari target 7070 terealisasi sebesar 49,47o/o dengan

tingkat capaian 70,680/o. Pencapaian ini dikategorikan

Baik.

B. Perbaadiagan Realtast dan Capataa KinerJa Tahun 2O2O

dan Tahun 2021.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kine{a Tahun

2019, 2O2O dan Tahun 2021 dilakukan dengan

membandingkar Capa-ian Kinerja Tahun 2019, 2O2O dengan

Capaian Kine{a Ta}rl:rr 2O2l Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jeneponto, tergamba-r pada tabel

berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan antara Capaian Kinerja
Tahun 2019, 2O2O dan Tahun 2021

Ito

Tetap1

2

Reallsasi Capalan
Indlkator KinerJa

Nilai SAKIP
Perangkat Daerah

Sat
uall 20L9

CC

2020 2o.2L

CC

Persentase
Pengunjung
Perpu stakaan per
tahun

6869 ,53,48 o,62

Perubatr
Art

RPJMD
(Beda

formula
si)
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o,28
Naik
(0,01)o,27o,29

Rasio Ke tersediaan
Koleksi Buku di
Perpustakaan
Daerah

Perubah

RPJ MD
95,78o/o

o/o to,92

1 4l

Perubah
an

RPJMD

Naik
(0,1)

o/"

1,31

100100

|,20

Persentase
perpu stakaan yang
dikelola

Rasio Perpu stakaan
per satuan
Penduduk

Persentase
perangkat daerah
yang telah mengelola
arsip secara baku

Perubah
anoh 49,47Persentase arsip

yang dimusnahkan

3

Persentase
4. perpu stakaan dalam

kondisi baik

6

7
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8.

Perbandingan antara Capaian Kine{a Tahwn 2019, 2O2O

dengan Capaian Kinerja Tahun 2021 dijelaskan sebagai

berikut :

1) Indikator Kinerja Persentase Nilai SAKIP Perangkat

Daerah Tahun 2019 terealisasi CC, Tahun 2020

terealisasi CC dan Tahun 2021 juga terealisasi CC.

Indikator ini baru dimasukkan ke dalam Perubahan

RPJMD untuk semua Peralgkat Daerah.

2) Indikator Kineda Persentase Pengunjung Perpustakaan

per tahun. Pada Tahun 2019 terealisasi sebesar 68,530/o,

Tahun 2020 terealisasi sebesar 6l,83o/o dan pa.da Tahun

2021 terealisasi sebesar O,62yo. Dan gambaran pada

tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah Pengunjung

RPJMD
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Perpustakaal pada Tahun 2021 realisasinya mengalami

perbedaan formulasi dalam Perubahan RPJMD.

3) Indikator Kinerja Rasio Ketersediaan Koleksi Buku di

Perpustakaan Daerah. Pada Tahun 2019 terealisasi

sebesar O,29o/o, Tahun 2020 terealisasi sebesar O,27 oh

dan pada Tahun 2O2l terealisasi sebesar O,28 o/o. Dari
gambaran pada tabel di atas dapat diketahui bahwa

Rasio Ketersediaan Koleksi Buku di Perpustakaan

Daerah pada Tahun 202 1 realisasinya mengalami

kenaikan sebesar A,OP/" dari realisasi Rasio

Ketersediaan Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah

pada Tahun 2020.

4) Indikator Kinerja Persentase perpustakaan dalam

kondisi baik. Pada Ta-hun 2019 dan Tahun 2020 belum

ada terealisasi karena indikator kinerja ini baru di dalam

Perubahan RPJMD dan pada Tahun 2021 terealisasi

sebesar 95,78yo. Dari gambaran pada tabel di atas dapat

diketahui bahwa Persentase perpustakaan yang dikelola
pada Tatrun 2021 realisasinya belum dapat

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5) Indikator Kinerja Persentase perpustakaan yang dikelola.

Pada Tahun 2O19 dan Tahun 2020 belum ada terealisasi
karena indikator kine{a ini baru di dalam perubahan

RPJMD dan pada Ta}:un 202L terealisasi sebesar 10,29
o/o. Dari gambaran pada tabel di atas dapa.t diketahui
bahrva Persentase perpustakaan yang dikelola pada

Tahurr 2O2l realisasinya belum dapat dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.

6) Indikator Kinerja Rasio Perpustakaan per satuan
Penduduk. Pada Tahun 2019 terealisasi sebesar l,20yo,

Dinas Perpustqkaan & Kearsipan KabupatcnJeneponto g3
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Tahun 202O terealisasi sebesar l,3lo/o dan pada Tahun

2021 terealisasi sebesar l,4lo/". Dai gambaran pada

tabel di atas dapat diketahui bahwa Rasio Perpustakaan

per satuan Penduduk pada Tahun 2021 realisasinya

mengalami kenaikan sebesar O,lo/o dari realisasi Rasio

Perpustakaan per satuan Penduduk pada Tahun 2020.

7) Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang

telah mengelola arsip secara baku. Pada Tahun 2019

terealisasi sebesar 100"/o, Talun 2020 terealisasi sebesar

100 % dan pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 100o/o.

Dari gambaran pada tabel di atas dapat diketahui bahwa

Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola arsip

secara baku pada Tahun 202 I realisasinya s€rma denga-n

realisasi Persentase Perangkat Daerah yalg telah

mengelola arsip secara baku Tahun 2020, dengan

demikian semua perangkat daerah di Kabupaten

Jeneponto telah mengelola arsip secara baku.

8) Indikator Kinerja Persentase arsip yang dimusnahkan.

Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 belum ada terea,lisasi

karena indikator kinerja ini baru juga dimasukkan

dalam Perubahan RPJMD dan pada Tahun 2021

terealisasi sebesar 49,47 o/o. Dari gambaran pada tabel di

atas dapat diketahui ba.hwa Persentase perpustakaan

yang dikeloLa pa.da Tahun 2021 realisasinya belum dapat

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

C. Perbandtrgan Reallsast KlaerJa Tahun 2O21 dengan

Target Jaagka [eae-goh.
Perbardingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021

dengan Target Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan

Dinos Perpustakaan & Kearsipan Kqbupqten Jeneponta a4
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Kearsipan Kabupaten Jeneponto digambarkan dalam tabel

berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 202 I dengan

Target Akhir Renstra (2023)

No Indlkator Ktaerja Satuan

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah

Perbandingan antara Realisasi Capaian Kine{a Tahun 2021

dengan Target Akhir RENSTRA dijelaskan sebagai berikut :

1) Dalam Tahun 2021, Nilai SAKIP Perangkat Daerah yaitu

CC. Dengan demikian mal<a Indikator Kine{a Nilai SAKIP

Perangkat Daerah pada Tahun 2021 terealisasi dengan

nilai CC, dari Target Akhfu RENSTRA yang ingin dicapai

pada Tahun 2O23 yattt dengan nilai B.

Realbasl
Capaian
KiaerJa

2o.2L

Target
Akhtr

Renstra
l2o23l

BCC

2

Persentase
Pengunjung
Perpu stakaan per
tahun

o/o 0,62 0,89

3
Persentase
perpu stakaan dalam
kondisi baik

95,7 8 100

Persentase
perpustakaan yang
dikelola

o/o lo,92 31,194

o/o 100 1005

Persentase perangkat
daerah yang telah
mengelola arsip secara
baku

6
Persentase arsip yang
dimusnahkan

49,47 80
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2) Dalam Tahun 2021, persentase pengunjung perpustakaan

per tahun sebalyak 205.267 orang dan Jumlah populasi
yang harus dilayani sebanyak 331.924 orang dilihat dari
penduduk Jeneponto usia 5 - 59 Tahun. Dengan

demikian maka Indikator Kineqia Persentase pengunjung

Perpustakaan per tahun pada Tahun 2021 terealisasi

sebesar 0,620/o, dari Target Akhir RENSTRA yang ingin

dicapai pada Tahun 2023 yal.fi sebesar 0,897o.

3) Dalam Tahun 2021, Juml.ah Perpustalaan dalam

kondisi baik di Kabupaten Jeneponto sebesar 95,78o/o.

Dengan demikian maka dapat diketahui Indikator

Kinerja Persentase Perpustalaal dalam Kondisi Baik

pada Tahun 2021 sebesar 95,78 o/o, dari Target Akhir

RENSTRA yang ingn dicapai pada Tahun 2023 yaitu

sebesar 100o/o.

4) Dalam Tahun 2021, Jumlah Perpustakaan yang dikelola

di Kabupaten Jeneponto sebesar l0,92o/o. Dengan

demikian maka dapat diketahui Indikator Kine{a

Persentase Perpustakaan yang dikelola pada Tahun 202 I
sebesar 1O,92 o/o, dari Target Akhir RENSTRA yang ingin

dicapai pada Tahun 2O23 yattu sebesar 37,79o/o

5) Dalam Tahun 2O2 1, Jumlah Perangkat Daerah yang telah

menerapkan arsip secara baku sebanyak 44 OPD dan

Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Jeneponto

sebanyak 44 OPD. Dengan demikian maka dapat

diketahui Persentase Perangkat Daerah yang mengelola

arsip secara baku pada Tahun 2021 sebesar lOQ"/", dari
Target Akhir RENSTRA yanC ingtn dicapai pada Tahun

2023 yaitu sebesar l00P/o. Indikator Persentase

Perangkat Daerah yang telah mengelola arsip secara
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baku mencapai 100% karena semua Perangkat Daerah

telah meliakukan proses pengarsipan dan menjadikan
pengarsipan sebagai sumber informasi baku di masing-

masing OPD.

6) Dalam Tahun 2021, Jumlah Arsip yang dimusnahkan di

Kabupa.ten Jeneponto sebanyak 49,47o/o. Dengan

demikian maka dapat diketahui Persentase Arsip yang

dimusnahkan pada Tahun 2021 sebesar 49,47o/o, d,ai
Target Akhir RENSTRA yang ingrn dicapai pada Tahun

2023 yai1o:, sebesar 80o/o.

D. Faktor Penyebab Keberhasllaa/Kegagalan atau

Peninghatan/Penurunaa KinerJa sette Alternatlve Solusl

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau

Peningkatan/Penurunan Kine{a serta Alternatif Solusi

dijabarkan sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja Persentase Nilai SAKIP Perangkat

Daerah Tahun 2021 terealisasi. Indikator ini baru

dimasukkan ke dalam Perubahaa RPJMD untuk semua

Perangkat Daerah.

2) Indikator Kinerja Persentase Pengunjung

Perpustakaan per tahun, dari target 0,817o di Tahun

2021 terealisasi sebesar O,627o dengan tingkat

capaian 76,540/o. Pencapaian ini dikategorikan Bcilc'

Pada Tahun 2020 Indikator Kinerja Persentase

Pengunjung Perpustakaan per tahun terealisasi

sebesar 68,530/o, yang mana formulasinya telah

berubah dalam Perubahan RPJMD Tahun 2021'

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pengunjung

Perpustakaan per tahun sebesar 0'62 didapat dari

Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun

20m

Dinas PerPustakqan & Kearsiqan Kqbupaten ]enePonta
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sebanyak 205.267 orang dan Jumlah populasi yang

harus dilayani sebanyak 331.974 orang dilihat dari

penduduk Jeneponto usia 5 - 59 Tahun. Jika

dibandingkan dengan Capaian Indikator Kinerja

Persentase Pengunjung Perpustakaan per tahun pada

Tahun 2O2O sebesar 68,53% maka mengalami

penurunan sebesar 6,7Oy". Hal ini disebabkan adanya

Pandemi Covid- 19 dimana pemerintah menerapkan

kebijakan Sosial Distancing atau jaga jarak yang

diaplikasikan dengan larangan berkumpul dalam skala

besar, kebijakan meliburkan anak sekolah, termasuk

menerapkaa sistem shift di setiap perangkat daerah.

Imbas dari kebijakan tersebut berbanding lurus dengaa

jumlah kunjungan ke perpustakaan atau dengan kata

lain intensitas jumlah kunjungan ke perpustakaan ikut
menurun.

3) Indikator Kinerja Persentase Perpustakaan dalam

kondisi baik dari target 100o/o terealisasi sebesar 95,78o/o

dengan tingkat capaian 95,78o/o. Pencapaian ini
dikategorikan Balk. Pada Tahun 2020 Indikator Kinerja

belum ada terealisasi karena indikator kinerja ini baru

di dalam Perubahan RPJMD. Realisasi sebesar 95,78o/o

didapat dari jumlah perpustakaan yang ada di daerah

sebanyak 568 perpustakaal dengan jumlah total
perpustakaan yang seharusnya ada di daerah sebanyak

593 perpustakaan. Capaian Indikator Kinerja
Persentase Perpustakaan dalam kondisi baik belum
dapat dinilai meningkat atau menurunnya capaiannya

karena capaian tahun 2020 tidak ada.
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4) Indikator Kinerja Persentase Perpustakaan yang dikelola

dari target L5,59o/o terealisasi sebesar lO,92o/o dengan

tingkat capaian 7O,OSyo. Pencapaian ini dikategorikan

Balk. Pada Tahun 2020 Indikator Kinerja belum ada

terealisasi karena indikator kineq'a ini baru di dalam

Perubahan RPJMD. Realisasi sebesar l0,92o/o didapat

dari jumlah perpustalaan yang dikelola perpustakaan

daerah sel,ama I tahun sebanyak 62 perpustakaan

dengan jumlah perpustakaan yang ada di daerah

sebanyak 568 perpustakaan. Capaian Indikator Kinerja

Persentase Perpustakaan yang dikelola belum dapat

dinilai meningkat atau menurunnya capaiannya karena

capaian tahun 2020 tidak ada.

5) Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang

telah mengelola arsip secara baku, dari target 100 %

terealisasi sebesar 10O 7o dengan tingkat capaian 1007o.

Pencapa.ian ini dikategorikan Sa ngat Balk Pada Tahun

2020 Indikator Kineq'a Persentase Perangkat Daerah

yang telah mengelola arsip secara baku terealisasi

sebesar 7Otr/o. Target realisasi Indikator Kinerja

Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola arsip

secara baku sebesar 100o/o didapat dari Jumlah
Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara

baku sebanyak 44 OPD dan Jumlah Perangkat Daerah

sebanyak 44 OPD. Indikator Persentase perangkat

Daerah yalg telah mengelola arsip secara baku
mencapai 1007o karena semua Perangkat Daerah telah
melakukan proses pengarsipan dan menjadikal
pengarsipan sebagai sumber informasi baku pada

masing-masing OPD.

--
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6) Indikator Kinerja Persentase arsip yang dimusnahkan

dari target 70olo terealisasi sebesar 49,47oh dengan

tingkat capaian 70,670/o. Pencapaian ini dikategorikan

Balft. Pada Tahun 2020 belum ada terealisasi karena

indikator kinerja ini baru juga dimasukkan dalam

Perubahan RPJMD. Realisasi sebesar 49,47o/o didapat

dari jumlah arsip yang dimusnahkan sebaryak 94 arsip

dengan jumlah total daftar arsip yang dimusnahkan

sebanyak 190 arsip. Capaian Indikator Kinerja

Persentase Arsip yang dimusnahkan belum dapat dinilai

meningkat atau menurunnya capaiannya karena

capaian tahlm 2020 tidak ada.

E. Andkk Prograa/Kegtatan yang menunJang

keberhasllaa atau kegagalan Peacapalaa KluerJa

Berdasarkan capaian di atas, maka dapat dianalisa

Program dan Kegiatan yang menunjalg keberhasilan

Pencapaian Kine{a yaitu :

1) Indikator Kinerja Persentase Pengunjung Perpustakaan

per tahun pada Tahun 202 1, didukung oleh Program dan

Kegiatan sebagai berikut :

a) Program Pembinaan Perpustakaan, dengan Kegiatan;

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah

Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan :

. Pengelolaan dan Pengembangan Bahart

Pustaka, dengan alokasi anggaran sebesar Rp'

30.710.000,-.

. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan

Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah

Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar

Dlnas Perpustakoan & Kearsipan Kabupatcn Jenepontu
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Nasional Perpustakaan, dengan alokasi

anggar€rn sebesar Rp. 38.647. 000, -.

o Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat

Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 0, , disebabkan dananya

dilakukarr recofusing.

. Penyusunan Data dan Informasi

Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan

Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,-,

disebabkan dananya dilakukan recofusing.

2) Indikator Kinerja Persentase Perpustakaan dalam Kondisi

Baik pada Tahun 2021, didukung oleh Program dan

Kegiatan sebagai berikut :

a) Program Pembinaan Perpustakaan, dengan Kegiatan;

- Pengelolaan Perpustalaan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota dengan sub kegiatal :

. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi

anggaran sebesar RP. 8.207.000,--

. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan

dal Pustakawan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran

sebesar RP. 34.609. 100'-.

- Pembudayaan Kegemaran Membaca Tingkat

Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan :

o Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya

Membaca, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 16.745.150,-.
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o Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota, dengan alokasi angga-ran

sebesar Rp. 26.583.000,-.

3) Indikator Kinerja Persentase Perpustakaan yang dikelola

pada Tahun 2021, didukung oleh Program dan Kegiatan

sebagai berikut :

a) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah

Kuno, dengan Kegiatan;

- Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah

Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Penyimpanan, Perar atan, Pelestarian, dan

Pendaftaran Naskah Kuno, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 0,-, disebabkan dananya

dilakukan recofusing.

4) Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daera-h yang

mengelola arsip secara baku, didukung oleh Program dan

Kegiatan sebagai berikut :

a) Program Pengelolaan Arsip, dengan Kegiatan;

- Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah

Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip
Dinamis, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 17.258.000,-

- Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota,

dengan sub kegiatan :

r Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dam Akses

Arsip Statis, dengan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 19.979.500, .

Dinas Perpustakaan & Kearslpan Kabupqtcn leneponto 92



Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKilP) I 20m

s) Indikator Kineda Persentase Arsip yang dimusnahkan'

didukung oleh Program dalr Kegiatan sebagai berikut :

a) Program Perlindungan

dengan Kegiatan;

- Pemusnahan Arsip

dan PenYelamatan ArsiP,

Di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Jadwal

Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun' dengan

sub kegiatan :

. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan

Pemusnahan ,Arsip yang Memiliki Jadwal

Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 11'577 000,-

Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau

Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan

dan Desa/Kelurahan, dengan sub kegiatan :

o Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian

Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi

Penggabungar Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggar€ul

sebesar Rp. 18.555.000,-

Selain keempat program teknis di atas, masih terdapat

1 (satu) program, 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh

empat) sub kegiatan bersifat Rutin/ Umum yang turut
menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu :

. Proglam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota.

Kegiatan pada program rutin tersebut sangat

menunjang kelancaraan pelaksanaan program Teknis
seperti kegiatan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat
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Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan

Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah dan kegiatan lainnya.

1.. Pemecahaa Masdah

Strategi/ upaya pemecahan masalah mengacu pada

identifrkasi permasal;ahan yang ada pada setiap program,

diperlukan solusi sebagai upaya memecahkan masalah yang

nantinya memperlaacar pelalsanaan kegiatan yang

bersangkutan.

Adapun solusi pemecahan masalah adalah sebagai

berikut :

1) Services : tetap mempertahankan da.rr mengupayakan

peningkatan tata kelola perpustakaan dan kearispan

ditengah sangat tidak proporsionalnya kondisi

penganggaran yang ada;

2) Regulation : memperbaiki SOP khususnya dalam tata

layanan perpustakaan untuk meningkatkan

kenyamanan pustakawan;

3) Management : memperbaiki menejemen perencanaan dan

tata laksana;

4) Pathnership : mengupayakan keterlibatan pihak ketiga

dalam tata kelola perpustakaan, khususnya dalam

menambah khasanah bacaan dan peralatan

perpu stakaan lainnya;

5) Resources : meningkatkan kapabillitas SDM aparatur
baik dalam tata kelola perpustakaan maupun kearsipan

melalui bimtek, seminar, dal tain lain.
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3.2. Capatan tadlkator KinerJa Utama

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus

memenuhikarakteristikindikatorkinerjayangbaikdancukup
memadai guna pengukuran kineda unit organisasi yang

bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan

N{enteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/ 09/M.PAN I 5 I 2OO7 yaitu spesifik, dapat dicapai' relevan'

menggambarkal keberhasilan sesuatu yang diukur' serta dapat

dikuantifikasi dan diukur.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus

mempertimbangkan beberapa hal berikut :

1 Dokumen Rencala Pembangunan Jangka Menengah

Nasional/Daerah, Rencana Strategis, Kebijakan Umum dan

atau Dokumen Strategis lainnya yalg relevan;

2. Bidang kewenzrngEul, Tugas dan Fungsi, serta peran lainnya;

3. Kebutuhan Informasi Kine4'a untuk penyelenggaraal

akuntabilitas kineda;

4. Kebutuhan data statistik pemerintah;

5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan Ilmu

Pengetahuan.

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Jeneponto

2Ol8-2O23 dan Hasil Analisa berdasarkan Bidang Kewenangan,

ditetapkan Sasaran Strategis yang kemudian diturunkan

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan 1,akni 'Uenfiogkatnya kualttas pendidtkan

masyarakat dan fsnlrlqkaflya Jualah arslp yeng

dimanf,aatlre n sebagat rumber lnformasi'.
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Tahun 202 1 yaitu :

2W
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Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 202 1

I{o

3.3. Serapan Aaggaraa Orgaatsast penagkat Daerah

Serapan Anggaran Dinas Perpustalaan dan Kearsipan

Kabupaten Jeneponto Tahun Anggarat 202I digambarkan pada

tabel berikut :

Pencapa.ian Indikator Kinerja Utama berdasarkan

Rencana Kerja Tahun 2O2l yang dilaksanakan oleh Dinas

Perpustakaan daIr Kearsipan Kabupa.ten Jeneponto

berdasarkan program dan kegiatan, serapan alggarannya dapat
dilihat pada tabel berikut :

1

2

Capaia.r
l'/.1RealisasiTargetIadlLator

Kinerja
Saaataa
Strategir

76,55

95,78

to,92 70,05

100100

o,62

49,47

0,81

15,59

100

70

Persentase

Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat

Persentase
perpustakaan
yang dikelola

Persentase
perpustakaan
dalam kondisi

Persentase arsip
yang
dimusnahkal

Meningkatnya
jumlah arsip
yang
dimanfaatkal
sebagai
sumber
informasi

lperangkat
daerah vang

i mengeloia arsip
I secara baku
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Tabel 3.6
Serapan Anggaran Tahun 2O21

yang mendukung Indikator Kinerja Utama

No Program/Kegiat an

lndikator
Kineria

Program
(Outcome)/Ke

giatan
(Outprn)

Pagu Realisasi
Capaia
n (7o)

Program Psnbinaan
Perpustakaan
l. Pengelolaan Perpurtakaan

Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota

- Pengelolaan dan
Pengembangan Bahan
Pu5taka

- Pembinaan PerpuJtakaan
pada Satuan Pendidikan
Daiar di Seluruh Wilayah
kabupaten/Kota resuai
dengan Standar Nasional
Perpustakaan

- Pembinaan Perpurtakaan
Khuiur Tingkat
Kabupaten/Kota

- Penyusunan Data dan
lnformaJi Perpustakaan,
Tenaga Perpustakaan
dan Pustakawan Tingkat
Daerah

Persentare
pengunjung
perpurta kaa n
per tahun

69.357 .O@ 65.995.000 95,16

Program Pembinaan
Perpustakaan
1. Pengelolaan Perpustakaan

Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota

- Pengembangan
Perpunakaan di Tingkat
Daerah l(abupaten/Kota

' Peningkatan Kapatitat
Tenaga Perpurtakaan
dan Pustakawan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

2.Pembudayaan Cemar
M€mbaca Tingkat
Daerah Kabupaten/
Kota

- Pemberian Penghargaan
Gerakan Budaya Gemar
Membaca

- Pemilihan Dura Baca
Tingkat Daerah

2

Kabu Paten,/Kota

Persenta5e
p€rpu rtakaa n
dalam kondiri
baik

86.144.250 76.O39.250 88.27
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3

hogram Pelertarian Kolekii
Narional Dan Narkah Kmo
l. Peleitarian Naskah
Kuno Milik Daerah
Kabupatev Kota
- Penihgkatan Peran Serta

Maryarakat dalam
Penyimpanan.
Perawatan, Pelestarian
dan Pendaftaran
Narkah Kuno

Persentase
perpuitakaan
yang dikelola

4

Prograrn Pengelolaan A.Jip
l,Pengelolaan Arsip

Dinamis Daerah
Kabupaterl,/ Kota

- Pemeliharaan dan
Penyu5utan Arrip
Dinamis

2-Pengelolaan Arsip
Statis Daerah
Kabupatev Kota

- Akuisiri. Pengolahan.
Preserva5i dan AkJes
A.sip statis

PerrentaJe
perangkat
daerah yang
t€lah
mengelola
arsip Je(ara
baku

37.237 .500 34.450.5c,0 92.52

5

Program Perlindungan dan
Penyelam at6n Arsip
l. Pemusnahan Arsip di

Lingkungan
Pemerintah Daerah
KabupateW
Kota yang Memiliki
Retenri di Ba\^rah lO
(sepuluh) tahun

- Penilaian, Penetapan
dan Pelaksanaan
Pemuinahan Ar5ip
yang Memiliki
RetenJi di Ba\ rah lO
(sepuluh) tahun

2-Penyelamatan Arsip
Perangkat Daerah
Kabupaten/.Kota yang
Digabung daVatau
Dibut arkan, dan
Pemekaran Daerah

- Pendataan,
Penyusunan Daftar dan
Penilaian serta
Penyerahan atau
Pemusnahan Arrip Bagi
Penggabungan
Perangkat Daerah
Kabu paten,/Kota

Persentase
perangkat
daerah yang
telah
mengelola
arsip secara
baku

30.132.OOO 28.484.OOO 94.53

J U M LA H 222.870.750 2M.968.750 91.97
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Pagu yang dialokasikan untuk mendukung Sasaran

Strategis/ Indikator Kinerja Utama sebesar Rp. 222.870.75O''

dan terealisasi sebesar Rp. 204.968.7 50,- atau sebesar 91,97o/o

dari Anggaralnya, dalam skala Pengukural Capaian Kinerja

Sasaran masuk dalam kriteria sa[gat Batk.

3.4. Reallsasi Aaggpraa Tahua 2O2l

Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 digambarkan pada

tabel berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tahun 2021

No.

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH

KABUPATEN/XOTA

Perencanaan,

Penganggaran

dan Evaluasi

Kinerja Perangkat

Daerah

t.

Urusan"/Bidang Urusan

Pemerintahan Daeiah

dan

PrograIIy'Keg iatan

lndikator Kinerja

Program

(oulcome)/

Kegiatan

(output)

Pagu Realisasi

URUSAN PENUNJANG

PEMERINTAHAN

Trsedianla
laporan kinerja

instansi

pernerirtah dan

laporan

keuangan

setDesteran dan

tahunan !,ang

akurtabel

sebagai bahan

pertanggunqiaw.

ban pelakanaan
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program dan

kegiatan

a. Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen

Renja dan

Perubahan Renja

13.898.000 13,898,000 100

b. Koordinasi dan

Penyusunan

Dokumen RKA-

SKPD

Jumlah dokumen

RKA Pokok
5,650,000 5,650,000 100

c, Koordinasi dan

Perryusunan

Dokumen

Perubahan

RKA-SKPD

Jumlah dokumen

RKA Perubahan
5,650,000 4,510,000

d. Koordinasi dan

Perryusu nan

Dokumen DPA-

SKPD

lumlah dokumen

DPA Pokok
5,630,000 5,630,000 100

e. Koordinasi dan

Penyusunan

Dokumen

Perubahan

DPA.SKPD

Jumiah dokumen

DPA Perubahan
5,650,000 4,510,000

Koordinasi dan

Perryusunan

Laporan

Capaian Kinerja

dan lkhtisar

Reali5asi Kinerja

SKPD

- Jumlah dokumen

laporan capaian

dan ikhtisar

realisasi kinerja

(LKjrP)

- Jumlah dokumen

perjanjian kinerja

11,727,000 11,727,000

g. Evaluasi Kinerja

Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen

evaluasi RENIA
11,374,000 9,504,000 83,56

2.

Administrasi

Keuangan

Perangkat Daerah

T€dd6anarya

pelaksanaan

administr6i

kerrdrgan daLam

rangka

Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kabupotzn leneponto 100

I

I

I

79,83

,r,* 
|

loo

I

I



Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) IM
pelayanan kinerja

peranglet daerah

a. Penyediaan Gaji

dan Tunjangan

ASN

Jumlah Gaji ASN

dan Tunjangan

ASN

2,408,031,423

b. Pelaksanaan

Penatausahaan

dan

Pengujian/Verif

kasr Keuangan

SKPD

c. Koordinasi dan

Penyusunan

Laporan

Keuangan Akhir

Tahun SKPD

.iumlah dokumen

lumlah laporan

keuar€an akhir

ta hun

13,706,000

13,134,000

13,207,500

1 3,'134,000

96 37

100

d. Koordinasi dan

Perryusunan

Laporan

Keuangan

Semesteran

SKPD

Jumlah dokumen

laporan keuangan

semesteran

10,471,000

3

Administrdsi

Kepegawaian

Perangkat Daerah

Peningl€tan

kompetensi dan

profesional

sumber daya

aparatur

Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

Hasil pelatihan

kepemimpinan
50,491,000 50,49'1,000 100

4.

Ad ministrasi

Umum Perangkat

Daerah

Tedaksanan),a

pelaksanaan

administrasi

umum dalam

rangka

pelayanan kinerja

Perangkat dae(ah

a. Penyediaan

Komponen
.,umlah jenir

komponen
6,869.800 6,869,800 100
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lnsta la si

Listrik/Penera

n9an
Ban g u nan

Kantor

instalasi listrik

yang diadakan

b. Penyediaan

Bahan

Logistik
Ka ntor

Jumlah jenisalat

kantor yang

diadakan

29,614,400 23,002,900 77 68

c- Penyediaan

Bara ng

Cetakan dan

Penggandaa

n

Jumlah barang

cetakan
13,970,000 13,970,000

d. Penyediaan

Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

lumlah koran

harian yang

disediakan

7,200,000 7,200,000 100

e. Penyelengga

raan Rapat

Koordinasi
dan
Konsultasi

SKPD

-Jumlah

pelaksa naan

rapat-rapat

internal

-Rata-rata

perjalanan dinas

dalam daerah

-Rata-rata

perjalanan dinas

luar daerah

151,086,950 151,071,950

5.

Penyediaan Jasa

Penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Tedaklananla

pelaksanaan

admininrasi

umum

a. Penyediaan

lasa Surat

Menyurat

Jumlah tenaga

ca raka/pe ng a nta r

surat

5,400,000 5,400,000 100

b. Penyediaan

lasa

Komunikasi,

-Jumlah rekening

air
35,374,700 29,820,s97 81,99

Dinas Perpustakaon & Kearsipan Kaburytcn leneponto 1,Oz

I

I

I

1oo

I

I

I

I

I



Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKilP) I 9)n\oq)
| 6NJE/5

Sumber

Daya Air dan

Listrik

-lumlah rekening

listrik

-Jumlah rekening

wifi

c. Penyediaan

lasa

Pelayanan

Umum
Kantor

lumlah tenaga

kebersihan
29,700,000 29,700,000 100

6.

Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

Terlaksananya

pelaksanaan

pedengkapan

saratra dan

prasarana

gedung kat$o.

a. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Gedung

Kantor atau

Bangunan
Lainnya

Jumlah

perlengkapan

g ed iu nglka nto r

yang diadakan

67,210,400 65,740.400 s7,82

7.

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Tedaksananln

pelaksanaan

administraei

umum dalam

rangka

pelayaran kinerja

perangkat daerah

88,400,000

a- Penyediaan

lasa

Pemeliharaan

, Biaya

Pemeliharaan.

Pajak dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas

Operasional

- Jumlah

kendaraan dinas

roda 2 yang

diurus surat-

su ratnya

- Jumlah

kerdaraan dinas

roda 4 yang

diurus surat-

suratnya

8&40q000 100
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atau

Lapangan

- Jumlah

kendaraan dinas

yang dipelihara

- Jumlah sopir

yang dibayarkan

Jumlah pekerja 38.022,000 38,022,000

8.
Penataan

Organisasi

Trsedianya

dokumen

laporan capaian

kineda

perangkat

daerah

a. Koordinasi dan

Penyusunan

Laporan Kinerja

Pemerintah

Daera h

.iumlah dokumen

laporan knerja

pemerintah

daerah

.

PRO6RAM

PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

Pengelolaan
Perpustakaan
Tingkat
Daerah
Kabupaten,/
Kota

Tersedianla

laporan hasil

pengelolaan

perpustalGan

tingkat daerah

kabupateVkota

1. Pengembang
an

Perpustakaan

di Tingkat
Daerah

Kabupaten/
Kota

Jumlah

per p u sta kaa n

yang

dikembangkan di

desa dan

kelurahan

8,207,000 4,965,000 60,50
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2. Pembinaan

Perpu sta kaan

pada Satuan

Pendidikan

Dasar di

Seluruh

Wilayah

ka bupaten/
Kota sesuai

dengan

Standar

Nasional

Pe rpu sta ka a n

Jumlah

perpustakaan

yang mendapat

binaan di

kabupaten

jeneponto

38,647,000 37,995,000

3. Pembinaan

Perpustakaan

Khusus

Tingkat

Kabupaten/

Kota

Jumlah

pembinaan

perpustakaan

khusus

4. Peningkatan
Kapasitas

Tenaga

Perpustakaan

dan
Pustaka wa n

Tingkat
Daerah

Kabupaten/

Kota

Jumlah dokumen 34,609,100 28,229,100 81,57

5. Pengelolaan

dan

Pengembang

an Bahan

Pustaka

.Jumlah dokumen 30,710,000 28,000,000 91,1 8

6. Penyusunan

Data dan
lnformasi

Perpustakaan,

Tenaga

Perpustakaan

dan

Jumlah dokumen
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Pustakawan

Tingkat

Daerah

Kabupaten/
Kota

Pembudayaa
n Gemar
Membaca
Tingkat
Daerah
Kabupaten,/
Kota

Tersedianya

laporrt

Pamefiln
p.rpustakaan

a. Pemberian

Penghargaan

Gerakan

Budaya

Gemar

lviembaca

Jumlah laporan 16,745,'150 16.745,150 100

b. Pemilihan

Duta Baca

Tingkat
Daerah

Kabupaten/

Kota

Jumlah pameran

perp usta kaa n
25,100,000

.

PROGRAM
PELESTARIAN

NASKAH KUNO
MILIK DAERAH
KABU PATEN/
KOTA

1

Pelestarian
Naskah Kuno
Milik Daerah
Kabupaten,/
Kota

Tersedian)ra

laporan

Pen!'ediaan

bahan naskah

kuno

a. Peningkatan

Peran Serta

Ma sya ra kat
dalam
Penyimpanan,

Perawatan,

Jumlah dokumen

-
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Pelesta ria n

dan

Pendaftaran

Naskah Kuno

PROGRAM

PENGELOI.AAN ARSIP

Pengelolaan
Arsip Dinamis
Daerah
Kabupaten,/
Kota

Tersedianla

lryoran haril

penataan dan

pendataan

dokumen arsip

daerah

a. Pemeliharaan

dan

Penyusutan

Arsip

Dinamis

17,258,000

2. Pengelolaan
Arsip Statis
Daerah
Kabupaten/
Kota

Tersedianlla

laporacr

pengclolaan

a6ip daerah

a. Akuisisi.

Pengolahan,

Preservasi

dan Akses

Arsip Statis

Iumlah dokumen 19,979,500 17,672,500 88,46

PROGRAM

PERTINDUNGAN DAN

PENYEI.AMATAN

ARSIP

Pemusnahan
Arsip di
Lingkungan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/
Kota yang
Memiliki
Retensi di

Tersedianlra

laporan

peng€lolaan

arsip dae6h
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Bawah 1O

(sepuluh)
Penilaian,

Penetapan dan

Pelaksanaan

Pemusnahan

Arsip yang

Memiliki
Retensi di
Bawah 'l O

(sepulu h)

tahun

Jumlah dokumen 11,577,000 9,929,000 85,77

2.

Penyelamata
n Arsip
Perangkat
Daerah
Kabupaten/
Kota yang
Digabung
danlatau
Dibubarkan,
dan
Pemekaran
Daerah
Kecamatan
dan
Desa/Kelurah
an

Te6edianla

laporan hasil

penyelamatan

arsip daerah

kabupateny'kota

Jumlah dokumen 18,555,000 100

a. Pendataan,

Penyusunan

Daftar dan

Penilaian

serta

Penyerahan

ata u

Pemusnahan

Arsip Bagi

Penggabung
an

Perangkat

18,555,000
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Daerah

Kabupaten/
Kota

Jumlah 3.252.131.423 3.143.145.848 96,65

Alokasi Pagu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jeneponto pada Tahun Anggaral 2O2L dan sebesar

Rp.3.252.131.423,- yang terdiri dari 5 Program, 15 Kegiatan

dan 37 Sub Kegiatan dengan serap€rn anggaran sebesar Rp.

Rp.3.143. 145.848,- dengan persentase sebesar 96,65 o/o dat
masuk dalam kriteria Sangd futk.

{. Akuntabtlttas Be]l lrglen

Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupa.ten Jeneponto

mengeluarkan belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja

Barang dan Jasa, serta Belanja Modal yalg dirinci sebagai

berikut :

a. Bel,anja Pegawai

Belanja Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Jeneponto Tahun 2O2l sebesar
Rp.2.408.031.423,- dengan realisasi sebesar
Rp.2.336.885.451,- atau 97,O4yo.

b. Belanja Barang dan Jasa

Beianja Barang dan Jasa pada Dinas perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Jeneponto Tahum 2O2l sebesar
Rp.776.889.60O,- dengan realisasi sebesar
Rp.740.5 19.997,- atau 95,32o/o.
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6NJ/q/.,

C Belanja Modal

Belanja Modal pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 sebesar Rp.67.210.400,-

dengan realisasi sebesar Rp.65.740.400,- atau 97 ,819h.
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BAB ry
PDNUTUP

A. Kettmpulaa
Dari data di atas, kesimpulan umum mengenai

pencapaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jeneponto pada Tahun 2O2l adaJah sebagai berikut :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto

telah menggunakan alggaran sebesar Rp. 3.143.145.848,-

yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.2.336.885.45f ,- dan Belanja Langsung sebesar

Rp.806.260.397,- atatr 96,650/o dari pagu anggaran sebesar

Rp.3.252.131.423,-.

2. Dari 5 (lima) indikator kine{a utama Dinas Perpustakaan

dal Kearsipan Kabupaten Jeneponto yang ditetapkan dalam

Pe{anjian Kinerja Tahun 2021, hanya 4 (empat) indikator

kine{'a utama yang dapat dilalsanakan dengan rata rata

capaian kine{a 92,62yo. Satu indikator kinerja utama yarrg

tidal< terlaksana yaitu Persentase perpustakaan yang

dikelola, hat ini dikarenakan anggarannya dilakukan
pengurangan anggar€rn (recofusing) dalam DPA sehingga

Dinas Perpustakaal dan Kearsipal tidak dapat

melaksanal<al kegiatan perpustakaan yarg dikeloia.

Akibatnya rata-rata capaian kine{a untuk indikator kine4'a

utama yang dilaksanakan hanya mencapai 7 4,1tr/o.

B. LangLah Perb.lkar
Dalam melaksanakan tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan, terdapat permasalahan atau kendala. Kendala

tersebut umumnya meliputi sumber daya manusia, sarala dan
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prasarana, tata kerja darl koordinasi. Penyelesaian kenda-la

tersebut harus rlilaksanakan secara menyeluruh dan

terintegrasi, untuk itu pada Tahun 2O2l akan dimulai berbagi

perbaikan terutama merevisi RENSTRA Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto sehingga dapat

merencanakan kegiatan yang lebih menunjang pencapaian

indikator kinerja utarna.

s. si.
Pangkat :

NIP: 1973 0 199303 1011
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