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IGTA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur hanya milik Allah SWT yang telah

melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Rencana Aksi
Dinas Perpustakaan darr Kearsipan Kabupaten Jeneponto dapat
tersusun tepat waktu. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun
2022 in mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar
dalam menetapkan kine{a tahunan sehingga dapat menciptakan

toalk ukur kine{a sebagai alat untuk menilai keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
pad.atahun2022.

Diharapkar Rencana Aksi kegiatan Tahun 2022 dapat
dijadikan perangkat, acuan dal motivasi dalam mewujudkan
peningkatan kinerja dan produkth,itas Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Jeneponto Tahun 2022.

Selanjutnya Rencana Aksi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Jeneponto Tahrulr 2022 ini dapat menjadi
bahan evaluasi yang dilaksanakan setiap akhir triwulan. Dengan
segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan
masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam
penyusunan laporan ini di masa yang akal datang.

Jeneponto, Jatuan2022
AS,

Sos. M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 1973 10 199303 1011
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.1. Latar S6lalrqrlg
Sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor

86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara

Perencanaan,

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentalg Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembalgunal Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Pengendalian

Perubahan Rencana Pembangunan Jalgka Menengah Daerah dan
Rencana Ke{a Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah

(PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah yang mempakan dokumen perencana€rn Perangkat Daeral
untuk periode 5 (lima) tahun.
Penyusunan Renstra dirumuskan secara tr:rnsparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil
yang insn dicapai seLama kurun waktu 5 (tima) tahun' Renstra
memiliki fungsi sebaga.i pedoman dalam melakukan kontrol
terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan
datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapa.i dan sebagai
sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang

akan dicapai dan sebagai al,at untuk mengukur kemajuan
pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu Perangkat Daerah di

Kabupaten Jeneponto menyusun Renstra Tahun 2019-2023

untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabup.ten Jeneponto ditujukan

untuk membantu mewujudkan visi dan misi Bupati dan Walil
dr@ dlbtJrp! d*l,btas
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Bupati terpilih sebagaimana telah ditetapkan dal:rn Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Jeneponto Tahun 20 19-2023.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jeneponto periode tahun
2Ol9 2023 tertuang di datam Rencana pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD),

dan ditetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2O19-2023 sebagaimana dimaksud merupakan
dasar dari penJrusunan Renstra n. Renstra Dinas perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto yarrg

kemudian

dite4'emalkan ke rlnlarn Rencana Kerja pada setiap tahunnya.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
yang merupakan instrumen pertanggungiawaban, Renstra-SKPD

maupun RPJMD merupakan larykah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja sumber daya manusia aparatur dan sumber

daya lain yang terintegrasi di dalam Satuan Kerja Perangkat
Daerah agar mampu menjawab tujuan pembangunan daerah dan
hasil yang ingin dicapai dalam lsuraln waktu 5 (lima) tahun ke
depan yaitu taJawt 2019-2023 oleh Kabupaten Jeneponto yang
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
1.2. Maksud daa Tujuaa
Maksud penyusururn Rencana Aksi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Jeneponto adalah untuk memberikan arah

dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh
Dinas Perpustakaan dan Kearsipa.n Kabupa.ten Jeneponto pada
Tahun2O22.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana

menyediakan peta
Manajemen

dal

jalan

Aksi ini adalah

implementasi kegratan Dukungan

Pelaksanaan T\rgas Teknis pada Frogram Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto, sehingga
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target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencala Aksi ini
ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana
program dan anggaral serta pelaksalaan tugas pokok dan fungsi
dukungan manajerial Program Dinas Perpusta-kaan dan Kearsipan
Kabupaten Jeneponto pada tahun 2022. Pada akhirnya, Rencana

Aksi menjadi acuan dalam penyusun€rn laporan Kineqia Instalsi
Pemerinta-h (LKjIP) Dinas Perpustakaan darr Kearsipan Kabupaten

Jeneponto Tall,un 2022.

1.3. Landasan IIu.kuE

Penyusunan Rencana Aksi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Jeneponto Tahur, 2O22 mengacu pada
peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 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 (kmbaral Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

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 Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Keuangar Negara (l.rmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan I-embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaal Pembangunan Nasional (lrembaral Negara Tahun
dr/g.4 d|b, Ptzr d\V4br@.
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2004 Nomor 104, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinrah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 No 126, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 244);

8.

Peraturan Menteri Dal;am Negeri Nomor 86 Tahun 2OL7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunal

Jangka

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan

Jalgka Panjang Daerah.

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencala Kerja
Pemerintah Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan

Keuangan dan Kineda Instansi Pemerintah;
1

1.

Peraturan Pemerintah Nomor

4l Tahun

2OO7 tentang

Organisasi Pemerintah Daerah;

12.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2O04 Tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
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13.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birolcasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman
Penyusunal Penetapan Kinerja dan pelaporan Kinerja Instalsi
Pemerintah;

14.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinertja dan Tata Cara
Review atas laporan Kinerja Instansi pemerinta]r;

15.

Peratural Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional;

l6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2l tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhalaal Birokrasi;
17.

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006

tentang Rencana Pembangunan Jalgka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Jeneponto Ta}run 2006-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19.

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah
Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 3 18);

27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipa.n Kabupaten

20. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor

Jeneponto, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati
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Jeneponto Nomor 56 Tahun 202 1 (Berita Daerah Kabupaten
Jeneponto

Talun 2021 Nomor

56;

21. Peraturan Bupati Kabupa.ten Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupa.ten Jeneponto Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Jeneponto Tahun 202 lNomor8

1.4.

1).

Gambaran Umua Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2Ol4 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 berdampak pada perubahan Struktur
Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti pembagian
urusan pemerintahan pusat dan daerah sebagaivn3la ,arr*
tercantum pada lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014
tersebut.

Dampak dari hal tersebut salah satunya ialah terjadi
perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto sesuai
dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 56 Tahun 2O2l
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, sumber daya aparatur, sumber daya keuangan,
sarana dan prasarana dijabarkan sebagai berikut:

1.
dbru

Struktur Organisasi
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Organisasi Pemerintah Kabupaten merupakan u'adah
basi pelalsanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai
proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah
lainnya dan dengan masyaralat sebagai pilar-pilar
pembangunan daerah.

18

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah

Kabupaten

Jeneponto Nomor 04 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246) dan ditindaklanjuti
dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 39 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Jeneponto kemudian diubah dengan Peraturan

Bupati Jeneponto Nomor 56 Tahun 2O2l

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
2O27 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dart Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2O2l tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, 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 :
dlrraar o$t
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1.

Kepala Dinas.

2.

Sekretaris:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidaag Pengembangan Koleksi, Pengolahan
Pembudayaan Kegemaran Membaca

dan

:

a.
b.

Seksi Pengembangan Koleksi;

c.

Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca.

Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan;

4. Bidang layanan, Kerjasama dan
Perpu

stakaal

Pengembangan

:

a. Seksi Layanan dal Kerjasama Perpustakaal;
b. Seksi Pembinaa-n dan Pengembangan Perpustakaan;
c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga
Perpustakaan.

5.

Bidang Pembinaan dan Pengelol,aan Arsip

a.
b.
c.
6.

:

Seksi Pembinaan Kearsipan;
Seksi Pengelolaan Arsip;
Seksi layanan Kearsipan.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Jeneponto Nomor 56 Tahun 202 1

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 tr1n33.

2.

Sekretaris:

a.
Arru,s dbt

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

grr <i*rnb,,

e g(F,tVt tgt

8ry

w

I

b. Sub Bagian Perencanaan dal Keuangan'
3. Bidaag Pengemba-ngan Koleksi' Pengolahan

dan

terdiri atas kelompok
Pembudayaan Kegemaran Membaca
jabatan fungsional;

4. Bidang

Layanan,

Kerjasa-ma

dan

Pengembangan

jabatan fungsional;
Perpustakaan terdiri atas kelompok
atas
Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip terdiri

5.

kelomPok jabatan fungsional;

6.

2.

KelomPok Jabatal Fungsional'

Sumber Daga Manusia

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
Jumlah Pegawal
No Patrgkat / Goloagaa
.Iumlah
Pr
LK
1
Golongan IV
2
I
1
- Golongan IV.b
J
6
3
IV.a
- Golongan
Golongan III
- Golongan III.d
Golongan III.c
- Golongan III.b
- Golongan IILa

J

,

d+.t&.ts.. e %E/c..

1

1

2

4

1

2

i

1

I

I

t2

Jumlah Total

d$r, tPtzt

1

1

Golongan II
- Golongan II.d
- Golongan II.c
- Golongan II.b
- Golongan II.a
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3.

Diinas Peryrustakaan dan
Tlqa.s dan Fungsi Stnttcfir Organisa'si
K e arsiP on K obuP aten J efl eP onto'

Kepala Dtnas

1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin

oleh seorang

Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin
dan melaksanakan dalam menyusun kebijalan'

merumuskan program kerja, mengkoordinasi- kan'
membina, mengarahkan, menyelia, memecahkan masalah,
mengevaluasi, melaporkan dan memberi saran kepada

atasan serta melaksanakan urusan di Bidang
Perpustakaaa dan Kearsipan berdasarkan peraturan
perundang-undangal dan ketentuan lainnl'a yang relevan

2l

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
Ddanrr, melaksanakal tugas, Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan menyelengggrakal fungpl:

a. merumuskan kebijalan teknis

penyelenggaraan

perpustakaan dan kearsipan;

b. merumuskan kebijakan teknis

penyelenggaraan

sekretariat;

c.

merumuskan kebijakan tekhnis bidang pengemba-ngan

koleksi, pengoLahan bahal perpustakaan

dan

pembudayaan kegemaran membaca;

d. merumuskan kebfiakan tekhrrb bidang l,ayanan,
kerjasama dan pengembangan perpustakaan;

e.

merumuskan kebijakan tekhnis bidang pembinaan dan
pen gelol,aan

3)

arsip.

Tugas pokok Kepala Dinas dapat dirinci sebagai berikut:

a. menJrusun kebijakan teloris dan

menetapkan

kebijakan di Bidaag Perpustakaan dan Kearsipan;

Ar,!g,.
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b.

merumuskan program kerja penyelenggaraan urusan
pelayanan umum di Bidang Perpustakaan dal
Kearsipan;

c.

mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan
Sekretaris, Kepala Bidang dengan instansi terkait
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d.
e.

f.

membina seluruh staf dalam lingkup Dinas untuk
meningkatkan kemampuan ke{a dan disiplin ke4'a;
mengarahkan seluruh staf dalam lingkup Dinas untuk
meningkatkan kemampuan kerja dan disiplin keda;
menyelia pelal<sanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepal,a Seksi, Kepala Sutr. Bagial dan Kelompok
Jabatan Fungsional agar pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

g.

memecalrkan masalah pelaksanaan tugas Sekretaris,
Kepale Bidang, Kepal,a Seksi, Kepala Sub. Bagian dan
Kelompok Jabatan Fungsional serta UPTD;

h.

mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala

Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub. Bagian dan
Kelompok Jabatan Fungsional serta UPTD untuk
memperhatikan permasalahan

dan cara

penang-

gulangannya;

i.

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

j.

melaksanakan penyusunan rencana program dibidang
Perpustakaan dan Kearsipan;

k,

melaksanakan urqqan pe-reneal-laat1 dan hqlurjgpa
masyarakat, ketatausahaan dan kepegawaian, serta
keuangan dan perlengkapan;

oRr/E.4o1bt$Brd!ff4$be.
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1.

melaksanakan pengembangan koleksi, alih media,
pengolahan bahan perpustakaan, dan pengembangan
pembudayaan kegemaran membaca;

m. meliaksanakan l:ayanan dan kerjasama perpustakaan,

pembinaan pengembangan perpustakaan

dan

pembinaan tenaga perpustakaan;

n. melaksanakan pembinaan kearsipal, pengelolaan
dal l,ayanan kearsipan;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
kearsipan

tertulis.
Sekretarls

1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai
trrgaa pokok memimpin dan melaksanakan dalam
merencanakan operasional, membagi tugas, memberi
petunjuk, menyelia, mengatur, mengoordinasikan dan
mengevaluasi, menyusun laporan, dan memberi saral
kepada atasan yang berhubungan dengan umum dan
kepegawaiaa, perencaraan dan keuangan berdasarkan
peraturan perundang undangan dan ketentuan lainnya
yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas.

2) Dalam menyelenggarekan tusas, Sekretaris mempunyai
fungsl :
a. koordinasi, sinlconisasi, dan integrasi pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi;

b. penyelenggaraan urusan perencanaan meiiputi
penyusunan progr'am

dan anggaran,

evaluasi,

pelaporan, dan keprotokoleran;
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c. penyelenggaraall urusan ketatausahaan

dan

kepegawaial meliputi urusan persuratan, kearsipan
serta kepegawaian;

d.

penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan

meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi,
pencatatan aset, dan perlengkapan.

3)

Tugas pokok Sekretaris dapat dirinci s€bagal berikut

a.

:

merencanakan operasional kegiatan Bagian Sekretaris
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

b. membagr tugas pelaksanaan kegiatan kepa.da bawahan;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawatran;
d. menyelia pelalsanaan tugas Kepala Sub Bagian dan
Kelompok Jabatan Fungsional agar pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan;

e.

mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas

bawahal;

f.

Melakukan monitoring dan evaluasi atas program dan
kegiatan lingkup badan;

g.

Melaksanakan koordinasi penyusun€rn Rencana Kerja

Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA), pengelolaan dan adminisrasi umum, keuangal,
kepegawaian, perencanaan dan pel,aporan dengan para
Kepala Bidang dalam lingkup Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan;

h.

melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan,
keprotokolan dan kehumasan;

i. melaksanakan publikasi, dokumentasi,

urusan
pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar

lembaga;
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j. melaksanakan mutasi, pengembangan
k.

karier,

kesejahteraan, disiplin, dan pengelolaan administrasi
kepegawaia-n lainnya;
melakrannkan dan mengikuti rapat/pertemuan/

seminar dalam rangka menerima dan memberikan
informasi yang berhubungan dengal tugas-tugas
Bagian Sel<retaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

1.

meny'usun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan
memberi saran kepada atasan;

m. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam
rangka pembinaan dan pengembangan karier;

n. mel,alsalalan tuqa-s kedinasan lainnya yang
dlperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tertulis.
Sub

B.gan Umu:n daa Kepepwaiaa

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahal,

menghimpun, mengelola dan melaksanakan urusan
ketatausahaan dinas meliputi pengelolaan urusan rumah
tangga, surat menyurat, kearsipa.n, protokol, pe{alanan
dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaiar dart tugas
umum lainnya berdasarkan pedoman yalg ada untuk
keLancaran tugas.

2)

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian mempunyai fungri

a.

:

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

di

sub.

bagian umum dan kepegawaian;

b.

Penyusunan bahan program dan rencana kegiatan sub.
bagian umum dan kepegawaian;

c.

Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di

sub. baglen umum dan kepegayyaian;
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d.

Pelaksanaan tugas lain yarg diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3)

Tugas pokok Kepala Sub Bagiaa Umum dan Kepegawaian
dapat dirinci sebagai berikut:

a.

menyusun rencana pelalsanaan program kegiatan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

c.

Mengelola dan menyelenggaralan urusan rumah
tangm dan surat menyurat;
memberikan pelayanan, naskah dinas, kearsipan,
perpustakaan, komunikasi, pengetikan /pengadaat/
pendistribusian, penerimaan tamu;

d.

melaksanekarr administrasi kepegawaian meliputi usul
kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian

pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti,
disiplin, ijin/tugas belajar, masa kerja, peralihan status
dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;

e. Membuat laporan kepegawaian lingkup

Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan;

f. Mengelola dan

menyelenggarakan urusan

keprotokotreran dan perjalanan dinas (SPPD);

g. Mengelola dan

menyelenggarakan urusan

ketatalaksanaan;

h. melaksanalan kegiatar pemeliharaan,

i.

perawatan,

kebersiha-n, keindahan, keamanan, dan ketertibal
bangunan gedung dan peralatan kerja;
membina dan mengarahkal pelaksanaan tugas staf
sub bagian umum dan kepegawaial;

j.

mengevaluaei pelaksanaan tugas staf sub bagian umum

dan kepegawaian;

k.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf sub bagian
umr.rm dan kepegawaian kepada sekretaris;
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L melaksanakaa tugas kedinasan lainnya

yartg

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tertulis;
Sub Baglan Perencanaaa daa Keuangan

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagran, mempunyai tugas pokok
memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan,
menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi
urusar perencurnaan, 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
Perencanaal dan Keuangan mempunyai fungtl

a.

Bagian

:

Penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis di seksi
perencanaan dan keuangan;

b.

Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas

di

seksi

perencanazrn dan keuan gan;

c.

Penyusunan dan peliaksanaan program dan kegiatan
perenczrnaan dan keualgan;

d.

Pelal<salaan monitoring dan evaluasi program kegiatan
keuangan

e.

dal

perencanaaan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan

darr

Keuangan dapat dirinci sebagai berikut;

a, merencanalan kegiatan perencanaan Sub

Bagran

Perencanaaa dan Keuangan;

b.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman, serta bahan-
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bahan l.ainnya yang berhubungan dengan sub bagian
perencanaran dan keuangan;

c.

memeriksa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas

Sub Bagian perencanaan dan keuangan

kepada

barvahan;

d.

men5,rrsun Rencana Kerja Anggaran (RI(A) 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 PerundangUndangan yang berlaku;

f.

melaksanakan urusan pengujian terhadap dokumen
keuangan;

g. pelaksanaan akutansi dan penyusunan

laporan

keuangan;

h.

melaksanakan pembinaan perbendaharaan tuntutan

perbendaharaan, pelayanan pembayaran dan
pengeloliaan kas;

i.

melaksanalan penyiapan proses administrasi terkait
dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai
dengan ketentuan yang berlatu;

j.

melaksanakan alalisis keuangan, perbendaharaan,
verifikasi Ernggaran, akuntansi, monev anggaraa dan
pelaporan keuangan serta asset dinas;

k.

melakukan pengumpul,an data realisasi capaian kinerja
buLanan, triwulan, semester dan penyusunan rencana
anggaran untuk periode tahun berikutnya;

l.

olre.,
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Membuat daftar gaji dan menyelenggarakan penggajian;
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m. mengumpulkan dan mengolah data informasi,
mengiventarisasi permasalahan serta melaksanakan
pemecahan permasalahan yarrg berhubungan dengan
tugas -tugas yang berkaitan dengal keuangan;

n. melaporkan hasil

pelaksanaan tugas

sub

bagian

keuangan pada sekretaris;

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

Kepala Btdang Pengembangan l(olekrl, Pengolahan dan
Pembuda5raan Kegemaran embaca.
1) Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan
Pembudayaan Kegemaran Membaca dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin
dan melaksanakan dalam merencanakan operasional,
membag 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 p€raturan perundangundangan dal ketentual lainnya yang relevan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang
Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Pembudayaan
Kegemaran Membaca mempunyai fungsl

:

a. pelaksanaan pengembangan koleksi

meliputi

penyusunan kebijakaa pengembangan koleksi, seleksi,
pengadaal bal an perpustalaan, inventarisasi,

koleksi daerah (local @ntent),
pelal<sanaan kajian kebutuhan pemustafta,
pengembangan
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melaksanal<an
isi/

alih media melakukan

pelestarian

nilai informasi bahan perpustalaan

termasuk

naskah kuno melalui alih media, pemeliharaan serta
penyimPanan informasi digrtal;

b.

pelaksanaan pengolahan bahan perpustakaan meliputi

deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk
subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan,
verifrkasi, validasi dan pemasukan data ke pangkalan
data;

c.

pelal<sanaan konservasi melakukan pelestarian {isik
bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui

perawatan, restorasi, dan penjilidan serta pembuatan
sarana penyimpanan bahan perpustakaal;

d.

pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran
membaca meliputi pengkajian, dan pelaksalaan

pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi,
pemasyarakatan/ sosialiasi, dan bimbingan teknis serta
evaluasi kegemaran membaca.

3)

Tugas Pokok Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan

dan Pembudayaan Kegemaran Membaca dirinci
berikut

sebagai

:

a. merencanakan operasional kegiatan
Pengembalgan Koleksi, Pengolahan

dal

Bidang

Pembudayaan

Kegemaran Membaca;

b.

membAgl tugas pelaksanaal kegiatan kepada bawahan;

c.

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

d. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi

a€ar

pelaksanaal kegiatan sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan;

e.

mengatur, membina

dal

mengawasi pelaksanaal tugas

bawahan;
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f.

mengoordinasikan

dan mengwaluasi pelaksanaan

tugas bawahal;

g.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatal dan
memberi saran kepada atasan;

h.

melaksanakan penJrusunzrn kebijakan pengembangan
koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan,

inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (local
content), pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka,
dan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan
dalam bentuk milcofilm maupun digital;

i. melalsanalan deskripsi bibliografi,

klasifikasi,

penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan
perpustakaan, verifikasi, validasi

dal

pemasukan data

ke pangkalan data;

j.

melaksanakan konservasi bahan perpustakaan meliputi
pelestarian frsik bahan perpustalaan termasuk naska-h
kuno melalui perawatan, restorasi, dan penjilidan;

k. melaksanakan pengkajian dan

pelaksanaan

pembudayaan kegemaran membaca;

l.

melaksalakan koordinasi, pemasyarakatan/ sosialiasi,

dan bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran
membaca;

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

n.

melaksanakan pembuatan sarana penyimpanan bahan
perpustakaaa;

o. meliaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tertulis.
Seksi Pengembangan Koleksi
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1)

Seksi Pengembangan Koleksi 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 berkaitaa dengan

kegiatan

Pengembangan Koleksi berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala
Pengembangan Koleksi mempunyai fungcl

a.
b.

Seksi

:

penyusunan kebijakan pengembangan koleksi;
pelaksanaan 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 mikrofrlm
maupun digital, perekaman, pencucian, penduplikasian
bahan perpustakaan;

c.

penganekarag€rman

bahan perpustakaan yang

mencalup kegiatan transliterasi (a1ih aksara), translasi
(te4'emahan), dan sejenisnya;

d.

pemetaan naskal kuno dan koleksi daerah (local
content) di wilayahnya;

e.

pengumpul;an, penghimpunan, pengelolaan naskah

kuno, koleksi daerah (local content), penempelan

f.

identitas pada kotak mikrolilm/digrtal, dan pemasukan
data pada komputer;
pemeliharaan dan penl"impanan master reprografi,
fotogra-fi , dan digital.
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3)

Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan Koleksi dirinci
sebagai berikut

:

a. menyusun rencana program dan kegiatan

Seksi

Pengembangan Koleksi;

b. membagr tugas pelaksalaan tugas

Seksi

Pengembangan Koleksi kepa.da bawahan;

c.

menyelia pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan
Koleksi kepada bawahan;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas

Seksi

Pengembangan Koleksi kepada bawahan;

e.

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian

Keuangal, Tata Usaha dan Perlengkapan kepada
bawahan;

f.

menyusun laporan Seksi Pengembangan Koleksi dan
memberi saran kepada atasan;

g.

melaksanakan penelusuran/hunting realisasi wajib
serah simpal 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 digital,

perekaman, pencucian, penduplikasian bahan
perpustakaan;

j.

melaksanakan penganekaragaman bahan perpustakaan

yang mencakup kegratan transliterasi (alih aksara),

k.

translasi (terjemahan), dan sejenisnya;
melaksanakan pemetaan naskah kuno dan koleksi
daerah (local content) di witayah Kabupa.ten;
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1. melaksalatan pengumpulan,

penghimpunan,

pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah (local
c

ontent);

m, melaksanakan pemeliharaan dan penyimpalan master

n.

reprografi, fotograf , dan digital;
melaksanakan pengembangan koleksi langka, naskah

kuno dan koleksi digital;

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tertuLis.

Seksi Pengolahaa Bahan Perpuctakaaa

1) Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin

dan

melaksanakan dalam merencanakan kegiatan,
membagi tugas, menyelia pelaksanaan tugas bawahan,
memeriksa, mengevaluasi hasil, menl'usun laporal dan
memberi saran kepada atasan yang berkaitan dengan
kegiatan di bidang Pengolahan Bahan Perpustakaan

berdasarkan peraturan perundang-undangal dan
ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas.

2)

Dalam menyelenggaralan tugas, Kepala Seksi Pengolahan
Bahan Perpustakaan mempunyai fuagst :

a. penerimaal, pengolahan, dan verifrkasi

bahan

perpustakaan;

b.

penyusunan deskripsi bibtiografi, klasifkasi, penentuan

tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan,
dan literatur sekunder.

c.

pelaksanaan verifikasi, validasi, pemasukan data ke
pangkalan data, suwey kondisi bahan perpustakaan,

fumigasi bahan perpustakaan, kontrol kondisi ruang
o,irr,,.- dtb, JND!
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penyimpanan, pembersihan debu, noda, seiotape,
pemutihan, deasidifkasi, mending, dan filling bahan
perpustakaan;

d.
e.

penjilidan dan perbaikan bahan perpustakaan;

pembuatan folder, pamllet binding, cover, map dan
portepel;

3) Tugas pokok Kepala Seksi Pengolahan

Bahan

Perpustakaan dirinci sebagai berikut

:

a.

dan kegiatan

menJrusun rencana program

Seksi

Pengolahan Bahan Perpustakaan;

b.

c.

membagi tugas pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan
Bahan Perpustakaan kepada bawahan;
menyelia pelaksanaan tugas Seksi pengolahan Bahan
Perpustakaan kepada bawahan;

d.

memeriksa hasil pelaksalaan tugas Seksi pengolahan
Bahan Perpustakaan kepada bawahan;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas

Seksi

Pengolahan Bahal perpustakaan kepada bawahan;

f. menyusun laporal Seksi pengolahan
g.

Bahan

Perpustakaan dan memberi saran kepada atasan;
melaksanalan penerimaan, pengolahan, dan verifikasi
bahan perpustakaan;

h. melaksanakan penyusunan deskripsi

bibliografi,

klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian
frsik
bahan perpustakaan, dan literatur
sekunder;
melaksanakan survey kondisi
dan fumigasi

perpustakaan;

bahan

j. melaksanakan kontrol kondisi ruang
penyimpanan;
k. melaksaaakan pembersihan debu, noda
dan
i. melaksanaan pemutihan, deasidifikasi, selotape;
filfing bahan perpustakaan;
At,!Ea.Aeat?*. O*?.*t
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m. melaksanakan penjilidan dan

perbaikan bahan

perpustakaan;

n. melalsanakan pembuatan folder, pamflet

binding,

cover, map dan portepel;

lainnya yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

o. melalsanakan tugas

kedinasan

tertulis.
Seksl Pembuda5raaa Keger[ata! Membaca

1) Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin

dan

melaksanakan dalam merencanakan kegiatan,
membag tugas, menyelia pelaksanaal tugas ban'ahan,
memeriksa, mengevaluasi hasil, menyusun laporan dan
memberi saran kepada atasan yang berkaitan dengan
kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca berdasarkan

peraturan perundang undangan dan ketentual Lainnya
yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas.

2l Dalarn

menyelenggarakan

tugas, Kepala

Seksi

Pembudayaan Kegemaran Membaca mempulyai fungst:

a. pengkajian minat baca masyarakat;
b. pelalsanaan pembudayaan kegemaraa membaca;
c. pengoordinasian pemasyarakatan/ sosialisasi
d.
e.

pembudayaal kegemaran membaca;
pemberian bimbingan teknis;
evaluasi pembudayaan kegemaran membaca.

3) Tugas Pokok Kepala Seksi Pembudayaan
Membaca dirinci sebagai berikut

Kegemaran

:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi

Pembudayaan

Kegemaral Membaca;
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b.

membagi tugas pelaksanaan tugas Seksi Pembudayaan
Kegemaran Membaca kepa.da bawahan;

c.

menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar bedalan
dengan lancar;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas

Seksi

Pembudayaan Kegemaran Membaca kepada bawahan;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas

Seksi

Pembudayaan Kegemaran Membaca kepada bawahan;

f.

menl,usun laporan Seksi Pembudayaan Kegemaran
Membaca dan memberi saran kepada atasan;

g.
h.

melaksanakan pengkajian minat baca masyarakat;
melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca;

i. melaksaaakan pengumpulan, pengolahan dan
penyebaral informasi budaya baca dan serta
koordinasi dan promosi budaya baca;

j.
k.

melaksanakan bimbingan teknis;

melaksanakaa sosialisasi pembudayaan kegemaran
membaca;

l.

melaksanal<an monitoring/pemantauar;

m. melakukan

evaluasi pembudayaan

kegemaran

membaca;

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tertuljs.

Btdaag Layanao, KerJasaua daa

pengembangan

Perpusteltqan

1) Bidang Layanan, Kerjasama

dan

pengembangan

Perpustakaan

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas
pokok memimpin dan melaksanakan dalam merencanalan
operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia,
or,rn,..
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mengatur,

mengoordinasikan

mengevaluasi,

dal

memberi saran kepada atasan
dengan kegtatan di bidang Layanan,

menJrusun laPoran,

yang berkaital

dan

Kerjasama dan Pengembalgan Perpustakaan berdasarkan
peratwan perundarlg-undangan dan ketentuan lainnya
yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas.

2)

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Layanan'
Kerjasama dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai

fungst:

a.

pelal<sanaan layanan

dan kerjasama

perpustakaan

meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi,

bimbingan pemustaka, dan layalan

ekstensi

(perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya),
promosi layanan, pelaksanaan kajial kepuasan

pemustala, kerja sama antat perpustakaan dan
membangun jenjang perpustakaal;

b. pelalsanaan otomasi perpustakaan
pengembaagan teknologi, informasi

meliputi

dan komunikasi

perpustakaan, serta pengelolaan website dan jaringan
perpustalaan;

c. pelaksanaan pembinaan dan

pengembangan

perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis
perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur,

dan kriteria (NSPK), pendataan

perpustakaan,

koordinasi pengembangan perpustakaaa, dan
pemasyarakatan/ sosialisasi, serta evaluasi
pengembangan perpustakaan;

d.

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga

perpustakaan meliputi pendataan

tenaga

perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan
db.,s
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kemampuan teknis kepustakau.anan, penilaian angka

kredit pustakawan, koordinasi pengembangan
pustakawan dan tenaga telcris perpustakaan,
pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pembinaan
tenaga perpu staftaa.rr.

3) Tugas pokok Kepala Bidang l,ayanan,

Kerjasama dan

Pengembangarr Perpustakaan dirinci sebagai berikut:

a.
b.

merencanakan operasional kegiatan Bidang Layanan,
Kerjasama dan Pengembangan Perpustakaan;
membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepa.da bawahan;
memhri petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

c.
d. menyelia

pelaksanaan tugas Kepala Seksi agar
pelalsanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan;

e.

mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas
bawahan;

f.

mengkoordinasikan

dan mengevaluasi pelaksanaan

tugas bawahan;

g.

menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan
memberi saran kepada atasan;

h.

melaksanakan layalan sirkulasi, rujukan, literasi
informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan ekstensi
(perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya),
promosi layanar, pelaksanaan kajian kepuasan
pemustaka, ke{'a sama antar perpustakaan dan
membangun jenjang perpu stakaan;

i.

melaksanakan pengembangan teknologi, informasi dan

komunikasi perpustakaan, serta pengelolaan website
dan jaringan perpustskaarr;

j. melaksanakan pengembangan semua

jenis

perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur,
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dan kriteria (NSPK), pendataan

perpustakaan,

koordinasi pengembangan perpustakaarr, dan
pemasyarakatan/ sosialisasi, serta evaluasi
pengembangan perpustakaan;

k. melaksanakan pendataan tenaga perpustakaan,
bimbingan teloris, peningkatan kemampuan teknis
kepustakawanan, penifaian angka kredit pustakawan,
koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga
teknis perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi, serta
evaluasi pembinaan tenaga perpustalaan.

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya
diperintahkan oleh pimpinan

baik lisan

yang

maupun

tertulis.
Seksi La5ranan dan KerJarama perpustaltoea
i) Seksi layanan dan Kerl'asama perpustakaan dipimpin oleh

seorErng Kepala Seksi, mempunyai tugaa pokok
memimpin dan melaksanakan dalam merencanakan

kegiatan, membagi tugas, menyelia pelaksanaan
tugas
bawahan, memeriksa, mengevaluasi

hasil, menyusun
laporan dan memberi saran kepada
atasan 1.a1g berkaitan
dengan kegratart Layanan dan
Ke4.asama perpusta-kaan

berdasarkan peraturan perundang_undangal
ketentuan lainnya yang relevan
untuk

2)

darr

menunjang
kelancaran peLaksanaan tugas.
Dalam menyelenggarakan
tugas, Kepala seksi Layanan
dan
Kerjasama perpustaka an
mempunyai fungst :

a.

pengoordinasian

perpustakaan
instansi t".k"it
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b.

Penyelenggaraan layanan sirkulasi, layanan informasi,

c.

layanan referensi, layanan pinjam antar perpustakaan,
layanan ekstensi (perpustakaal keliling) ;
Penyusunan statistik perpustakaan dan penyusunan

d.

naskah perjanjian kerja sama;
Pelaksanaan bimbingan pemustaka, stock opname dan

penyiangan bahan perpustakaan (weeding), promosi
layanan, kajian kepuasan pemustaka, inisiasi kerja
sama perpustakaan;

e.

Penyediaan kotak saran

dal kotak

pengaduan untuk

menampung kebutuhan pemustaka terhadap koleksi
perpustalaan;

f.

Pengembanga-n

dan pengelolaan keq'a sama

antar

perpustakaan dan kerja sama jejaring perpustakaan.

3) Tugas pokok Kepala Seksi Iayanan dal

Kerjasama

stakaal dirinci sebagai berikut:
menyusun rencana program dan kegiatan Seksi

Perpu

a.

Layanan dan Kerjasama Perpustakaan;

b.

membegl tugas pelaksanaan tugas Seksi l^ayanan dan
Kerjasama Perpustakaan kepada bawahan;

c.

menyelia pelaksanaan tugas bal[ ahan agar bedalan
sesuai dengan rencana, tepat waktu dan berkualitas;

d.

memeriksa hasil pelaksanaan tugas Seksi Layanar dan
Ke4'asama Perpustakaan kepada bawahan;

e.

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas Seksi l,ayarrat
dan Kerjasama Perpustakaan kepa.da bawahan;

f. menlrrsun laporan Seksi

Layanan dan Ke{asama

Perpustakaan dan memberi saran kepada atasan;

g.

melaksanakan koordinasi peny'elenggaraan layanan
perpustal<aan dengal perangkat daerah, BUMD,
instansi terkait dan masyaralat;
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h.

melalsanakan layanan sirkulasi' layanan informasi'
perpustakaan'
layanan referensi, layanan pinjam antar
kajian
dan layanan ekstensi (perpustakaaa keliling)'
jaringan
kepuasan pemustaka, kerjasama dengan
perpustakaan;

i.
j.

meLaksanakan penyusunan statistik perpustakaan'
pemberian laYanan internet;
melaksanakan bimbingan pemustaka' stock opname

dan penyiangan bahan perpustakaan (weeding)'
pengembangan jaringan informasi, promosi layanan;

kajian kepuasan pemustaka, inisiasi ke{a

sama

p€rpustakaan;

promosi buku hasil karya penerbit
daerah dan penerbitan buku panduan;
melaksanakan pengembangan dan pengelolaan kerja
sama antar perpustakaan dan kerja sama jejaring

k. melaksanalan
1.

perpustakaan;

m. melaksanakan penyediaan kotak saran dan kotak
pengaduan untuk menampung kebutuhan pemustaka
terhadap koleksi perPustakaan;

n. melaksanalan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tertulis.
Sekst Pemblaaaa darr Peagernbarrgarr Perpustakaan

1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Perpustakaan

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
pokok memimpin dan melaksanakan dalam merencanakan
kegiataa, membagi tugas, menyelia pelaksanaan tugas

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

dengan kegratan Pembinaan dan
AM
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Perpustakaan berdasarkan peraturan perundangundangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk

2)

menunjang kelancaran pelaksalaan tugas.
Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Pembinaan
dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai fuagsl :
a. pelaksanaan pembinaan, dan koordinasi
pengembangan perpustakaan;

b.

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

c.

pengelol,aan dan pengembangan perangkat keras, lunak

pangkalan data, jaringan otomasi perpustakaan,
jaringan website, dan pendataan perpustalaan;

d.

pemasyarakatan/ sosialisasi,

dan evaluasi

pengem-

bangan perpustakaan.

3)

Tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangal

Perpustalaan dirinci sebagai berikut

:

a. menFlsun rencana 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
Pengembangan Perpustakaan kepada bawahan;

d.

Memeriksa hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan
dan Pengembangan Perpustakaan kepada bawahan;

e.

mengevaluasi hasil peliaksanaan tugas Seksi Pembinaan

dan Pengembangan Perpustakaan kepada bawahan;

f. men5,r,rsun laporan Seksi Pembinaan
Pengembangan Perpustakaan

dan

dan memberi saran

kepada atasan;

g. melaksanakan pembinaan dan
pengembangan perpustakaan;
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h.

melaksanakan implementasi norrna, standar, prosedur
dan kriteria (NSPK);

i. melaksanakan pengelolaan dan

pengembangan

perangkat keras, lunak pangkalan data, jaringan
otomasi perpustalaan, jaringan website, dan pendataan

perpustakaan;

j. melaksanakan
k.
t.

pemasyarakatan/ sosia

lisasi,

dan

evaluasi pengembangan perpustakaan;
melaksanakan bimbingan pengguna jasa perpustakaan;

melaksanakan konsultasi teknis jaringan dan otomasi;
m. melalsanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.
Sekai Penbinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan

1)

Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Tenaga

Perpustakaan dipimpin oleh seora.ng Kepala Seksi,
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan
dalam merencanakan kegiatan, membagi tugas, menyeiia
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-undangan dan ketentuan lainnya
yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas.

2)

Dalam menyelenggara-kan tugas, Kepala Seksi Pembinaan
dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan mempunyai

fungsl:

a.

pendataan tenaga perpustakaan dan penilaian algka
kredit pustakawan;
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b. bimbingan teknis,

c.
d.
3)

peningkatan kemampuan tenaga

kepustakawanan;
koordinasi pengembangan pustakawan

dan

tenaga

teknis perpustakaan;
pemasyaralatan/ sosialisasi dan evaluasi pembinaan
tenaga perpustakaan.

Tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan

dal

Tenaga Perpustakaan dirinci sebagai berikut

a. menyusun rencana kegiatan Seksi

Pengembangaa
:

Pembinaan dan

Pengembangan Tenaga Perpustakaan;

b.

membagi tugas pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan

dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan

kepada

bawahan;

c.

menyelia pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan

Pengembangan Tenaga Perpustakaan kepada
bawahan;

d.

memeriksa hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaal

dan

Pengembangan Tenaga Perpustakaan kepada

bawahan;

e.

mengwaluasi hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan

dan

Pengembangal Tenaga Perpustalaan kepada

bawahan;

f. meny'usun laporan Seksi Pembinaan
Pengembangan Tenaga Perpustalaan

dan

dan

memberi

saran kepa.da atasan;

g. melaksanakan pendataan tenaga perpustakaan
termasuk data pegawai yang telah mengikuti
pendidikan dan latihan fungsional;

h.

melaksanakan peraturan dan kebijakal pengembangan

jabatan fungsional pustakawan di skala Kabupaten
sesuai kebljakan nasional;
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i.

melaksanal<an penil:iuut dan penetapan angka kredit
pustakawan pelaksana sampai dengan pustalawan

penyelia dan pustakawan pertama sampai

j.
k.

dengan

pustalawan muda;
melaksanakan bimbingan teloris, diklat telcris dan
fungsional perpustakaan meliputi sosialisasi, seminar,
apresiasi, penyuluhan perpustakaan;
melaksaaakan monitoring/pemantauan dan evaluasi
pembinaan tenaga perpustakaan;

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tertulis.
Kepala Bidang Pembinaaa dan Pengelolaan Arslp

1) Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok
memimpin dan melaksanakan dalam merencanakan
operasional, memb^gr tugas, memberi petunjuk, menyelia,

mengatur, mengkoordinasikan dan mengevaluasi,
men1rusun laporan, dan memberi saral kepada atasan
yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Pembinaan dan

Pengelolaal,Arsip berdasarkan peraturan perundangundangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

2)

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepa.la Bidang Pembinaan
dan Pengelolaan Arsip mempunyai fuagsl

a.

:

penyiapkan bahan perumusan kebijalan teknis Bidang
Pembinaan dan Pengelolaan Arsip;

b.

pembinaan dan pengelolaan arsip vital dan asset

nasional pada OPD, perusahaan, Ormas/Orpol,
masyarakat dan lembaga kearsipan daerah/lembaga
pendidikan;
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c.

pelaksanaan preservasi arsip statis, layanan informasi
kearsipan, alih media dan reproduksi arsip dinamis dan
arsip statis.

3)

Tugas pokok Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan

Arsip dirinci sebagai berikut :

a.

merencanakan operasional kegiatan Bidang Pembinaan
dan Pengelolaan Arsip

;

b.

membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepada bawahaa;

c.

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada barvahan;

d. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi

agar

pelalsalaan kegiatan sesuai dengan ketentuar yang
telah ditetapkan;

e.

mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas
bawahan;

f.

mengoordinasikan

dan

mengevaluasi pelaksanaan

tugas bawahan;

g.

men),usun laporan hasil pelal<sanaan kegiatan dan
memberi saran kepada atasan;

h.

mela-ksanakal penyiapan bahan perumusan kebiiakan
teknis pembinaan, pengelolaan dan layanan kearsipan;

i.

melaksanakan bimbingan, supen

isi, konsultasi,

dan

sosialisasi kearsipan pelaksanaan kearsipan pada OPD,
perusahaan, Ormas/Orpol, masyarakat dan lembaga

j.

kearsipan daerah/lembaga pendidikal;
melaksanakan pemantauan dal evaluasi pelaksanaan

kearsipan pada OPD, perusahaan, Ormas/Orpol,

masyarakat dan lembaga

kearsipan/lembaga

pendidikan;

k. melaksanakan perlindungan, pengamanan,

dan

penyel,amatan arsip vital dan arsip aset nasional;
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l.

melaksanakan monitoring, penilaian

dal

verifikasi

terhadap arsip frsik dan da-ftar arsip;

m. melalsalalan akuisisi arsip statis, presewasi arsip
statis, layanan informasi kearsipan, alih media, jasa
kearsipan, dan reproduksi arsip dinamis dan arsip
statis;

n.

melaksanakan pengelolaan arsip inaktif, arsip vital dan
asset nasional;

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tertulis.
Seksl Pemblnaa'r Eearslpaa

1)

Seksi Pembinaan Kearsipa.n dipimpin oleh seoralg Kepala

Seksi, mempunyai tuges pokok 6ganimpin dan
melaksanakan dalam merencanakan kegiatan, membagi
tugas, menyeta pelaksanaan tugas bawahan, memeriksa,
mengevaluasi hasil, menyusun laporan dan memberi saran
kepada atasan yang berkaitan dengan kegiatan Pembinaan

Kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang
kelancaran pelal<sanaan tugas.

2l Dalafii menyelenggaralan, Kepala Seksi
Kearsipan mempunyai fungst

a.

Pembinaan

:

melaksanakan bimbingan, superu-isi, dan konsultasi,
sosialisasi kearsipan pelaksanaan kearsipan pada OPD,
perusahaan, Orrnas/ Orpol, masyarakat dan lembaga
kearsipan daerah/lembaga pendidikan;

b. melaksanakan sosialisasi kearsipan

pelaksanaan

kearsipal pada OPD, perusahaan, Ormas/Orpol,
masyaralat dan lembaga kearsipan daerah/lembaga
pendidikan;
dlr@ olbt'",' dl*?sbl@.I .I(rd'..qz,.

tL

c--T-*

rore

37

c.

melaksanal<an pemantauan dan evaluasi pela-ksanaan

kearsipan pada OPD, perusahaan, Ormas/Orpol,

masyarakat dan lembaga

kearsipan/ lembaga

pendidikan.

3) Tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan Kearsipal dirinci
sebagai berikut

a.
b.

:

merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kearsipan;

membagi tugas pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan
Kearsipan kepada bawahan;

c. menyelia pelaksanaan tugas Seksi
Kearsipa.n kepada bawahan

d.

Pembinaan

;

memeriksa hasil pelatsanaan tugas Seksi Pembinaan
Kearsipan kepada baw,ahan;

e.

mengwaluasi hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan
Kearsipa.n kepada bawahan

f.

;

menyusun l,aporan Seksi Pembinaan Kearsipan dan
memberi saran kepada atasan;

g.

melaksanalan 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
perusahaan, ormas/orpol, masyarakat,

OPD,

lembaga

pendidikan, dan lembaga kearsipan

daerah

Kabupaten/kota;

i.

mela,ksanakan pemantauar dan evaluasi pelaksanaan

kearsipan pada OPD, perusahaan, ormas/orpol,
masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga
kearsipan daerah Kabupaten/ Kota;
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J

tugas

melaksanakan

diperintahkan

kedinasan

oleh pimpinan baik

lainnya yang
lisal maupun

tertulis.
Seksi Pengelolaan Arstp

1) Seksi Pengelolaan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan
melaksanakan dalam merencanakan kegiatan, membagi
tugas, menyelia pelaksanaan tugas barvahan, memeriksa,
mengevaluasi hasil, menyusun laporan dan memberi saran
kepada atasan yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaal

Arsip berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang
kelalcara-n pelal<sanaan tugas.

2)

Dalam menyelanggarakan tugas, Kepala Seksi Pengelolaan
Arsip mempunyai fungrt

a.

:

penyiapan bahan perumusan kebljakan pengelolaan
arsip dinamis dan arsip statis;

b.

pengelolaan arsip inaktif, arsip vital dan asset nasional;

c.

pelaksanaan akuisisi arsip statis, pengolahan arsip

statis, preservasi arsip statis, dih media

dan

reproduksi arsip dinamis dan reproduksi arsip statis.

3)

Tugas pokok Kepala Seksi Pengelolaan Arsip dirinci sebagai

berikut

a.
b.

:

merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Arsip;

membagr tugas pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan

Arsip

c.

kepada bawahan;

menyelia pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Arsip
kepada bawahan;

d.

memeriksa hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan
Arsip kepada bawahan;

drsE of& N.-. fuAbb.,

O

%d!f, ftL lb+,b ,oi

39

e. mengevaluasi hasil pelalsanaan tugas

Seksi

Pengelolaaa Arsip kepada bawahan;

f. menyusun laporan Seksi Pengelolaan Arsip

dan

memberi saran kepada atasan;

g.

melaksanakan identifikasi arsip vital dan arsip aset
nasional;

h. melaksanakan perlindungan, pengamanan

dan

penyelamatan arsip vital dan arsip aset nasional;

i.

melaksanakan pemindahan, penataan informasi dan

penataan fisik, penyimparan,

pemeliharaan,

perawatan, perbaikan, dan penyelamatan arsip statis
darr arsip inaktif;

j.

melaksanakan monitoring, penilaian dan verifrkasi
terhadap fisik arsip dan daftar arsip;

k.

melaksanakan persiapan penetapan status arsip statis,
penyerahan arsip statis;

1.

melaksanakan penerimaan fisik arsip dan daftar arsip;

m. melaksanakan penyusunan

guide, daft-ar,

dan

inventaris arsip statis;

n.

melaksanakan

dih

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.
Sekst Layaaaa ttearslpaa

1) Seksi l,ayanan Kearsipan 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 Layanan
dlr,.l.!.,e
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Kearsipan berdasarkan peraturan perundalg-undalgan
dan ketentuan lainnya yalg relevan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas.

menyelenggaralan tugas, Kepala Seksi taya-nan
Kearsipan memPunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan,

2) Dalam

pemanfaatan dan jasa kearsiPan;

b.
c.

3)

pelaksanaan layanan informasi dan jasa kearsipan;

pelaksanaal pemanfaatan arsip statis.
Tugas pokok Kepala Seksi layanan Kearsipan dirinci
sebagai berikut:

a.
b.

merencanakan kegiatan Seksi Layanan Kearsipan:

membagi tugas pelaksanaan tugas Seksi Layanan
Kearsipan kepada bawahan;

c.

menyelia pelaksanaan tugas Seksi

layanat Kearsipal

kepada bawahan;

d.

memeriksa hasil pelaksanaan tugas Seksi Layanan
Kearsipan kepada bawahan

e.

;

mengwaluasi hasil pelalsanaan tugas Seksi l,ayanan
Kearsipa.n kepada bawahan;

f.
g.
h.

i.

menl,usun laporan Seksi l^ayanan Kearsipan dan
memberi saran kepada atasan;
melaksanakan penyajian arsip menjadi informasi;
melaksanakan layanan arsip dinamis dan arsip statis;
meliaksanakan pameran arsip statis

dan

penelusuran

arsip statis,;

j.

melaksanakan layanan jasa sistem, penataan arsip,
penyimpanan arsip, perawatan dan reproduksi arsip;

k.

meliaksanakan layanan jasa pembuatan sistem manual

kearsipan dan otomasi kearsipa.n;
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1. melaksanakan pengelolaan Jaringan
Kearsipa.n Nasional (JIKN)

Informasi

;

m. melaksanakan pengadual masyarakat;

n. melaksanakan penyiapan bahan dalam

rangka

penerbitan naskah sumber arsip;

o. meLaksanakan tugas kedinasan lainnya yarry
diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun
tertulis.
Kelompok .Iabatan Fungslond

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok
melalsanakan sebagian tugas pokok Dinas Perpustakaan dan
Kearsipal 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 Bupa,ti;

3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan
4)

kebutuhan dan beban kerja;
Jenis jenjang jabatan fungsiona-l ditentukan berdasarkan
kebutuhan dal beban kerja.

Tata KerJa

i) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit
organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

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

mengawasi

bawaha-nnya masing-masing dan bila teg'adi penyimpangan
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3)

agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin

dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahamya;

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 diolah dan dipergunakan

sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih

Ianjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya;

6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan,

tembusan

laporan wajib disampa-ikan kepada satuan organisasi lain
yang secEua fungsional mempunyai hubungan kerja;

7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan
organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam
rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, dan
diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala;

8) Dalam memperlancar pelaksanaal tugas

masing-masing

pimpinan organisasi dan/ atau pimpinan satuan organisasi
rvajib melaksanalcan pembinaan, pengalr.asan melekat,
pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau stal di
lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya;

9) Setiap pimpinan satuan orgalisasi wajib metrakukan
pembinaan terhadap kedisiplinan

dan

peningkatan

kualitas sumber daya pegawai pada bawahamya;
drsB
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10)

Sekretaris da,lam melaksanakan tugasnya dapat
mengkoordinasikan dan memberikan pembinaan secara
administrasi pada setiap unsur dalam hal pelaksanaan
urusan umum dan kepegawaian, prograrn, keuangan dan
perlengkapan;

1 1)

Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau

atasan langsungrrya sesuai dengan hirarki jenjang
jabatan.
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Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus

dijadikan salah satu rujukan penting da,lam

perenc€rnaan

pembangunan daerah (stratery focussed-management).

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya
dipeq'elas dengan serangkaian arah kebijalan. Rumusan strategi juga

harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah
Daerah Kabupaten Jeneponto menciptakan nilai tambah (value added)
bagi stakeholder pembangunan daerah.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana organisasi
harus dibawah agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi
merupakal gambaran yang menantang tentang 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 kineqja, yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang

1)

diperlukan instansi tersebut.
Tujuan penetapan Visi bagi suatu organisasi adalah :
Sebagai cermin terhadap apa yang diinginkan oleh organisasi.

,l

Memberikan arah dan fokus strategis.

Menjadikan perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis.
4l Memiliki orientasi terhadap masa depan.
3)

Menumbuhkan komitrnen seluruh jajaran rlalam lingkup organisasi.
6) Menjamin kesinambungan pemimpin organisasi.
s)
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Visi, IMisi dan Program Pemerintah Kabupaten Jeneponto
ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan
dilaksanakan selama 5 (1ima) tahun ke depan dan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jeneponto.

visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala
Daerah ditu-jukan untuk memahami arah pembangunan yang akan
Penelaahan

dilal<salakan selama kepemimpinan kepala daerah dan ra'akil kepaia
daerah dan untuk mengidentilikasi faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Perangkat Daerah yalg dapat mempengaruhi
pencapaian

visi dan misi kepala daerah darl 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, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Jeneponto Visi Pembangunan Kabupaten Jeneponto dimaksud
sebagai berikut :
aJeneponto SUART 2023'
(BerdayaSaing, MAju, Religius dan BerkelaljuTan)
Kabupaten Jeneponto yang SMART Secara utuh {.Ieneponto
SMART' dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi
pembangunan perkotaan kekinian yang kita kenal dengan "SMART
CITY/SMART REGENCY" yang akan ditransformasikan menjadi
konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi

dan lingkungan strategis daerah. SMART REGENCY kita maknai
sebagai kabupaten y€rng mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA),

Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga
warganya mampu hidup nyaman aman dan berkelanjutan dengan
berbasis Information and Communication Technologies (ICT).
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ICT merupalan media atau bantu untuk melakukan kegiatan

seperti pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer/
peminda-han informasi. ICT mencal<up

dua aspek yaitu teknologi

informasi dan teknologi komunikasi. ICT sangat diperlukan dalam
pembelajaran di era sekarang ini. Dengan prinsip penggunaan ICT
yang efektif dan efisien, optimal, menarik, dan merangsang daya
kreativitas, ICT menjadi salah satu media pembelajaran yang banyak
digunakan di berbagai bidang pendidikan karena meningkatlan
efektifitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran.
Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau

secara internasional dikenal dengan istilah ICT (Information and
Communication Technologr) sangat penting di era globalisasi saat ini.
Penggunaan komputer untuk mengakses, mengoliah, dan menyajikan

informasi, baik secara individu maupun kelompok, intra network
(intralet) 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 kabupa.ten yang SMART.
Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan
pijakan nilai keistimeu,aan 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 dimalmai sebagai kondisi dimana
Kabupaten Jeneponto memiliki keunggulan kompetitif dan
keungguLan komparatif yarg tingCl dialtara daerah-daerah lain,
baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Disamping itu, daya
saing Kabupaten Jeneponto merupalan sebuah gambaran akan
tingginya produkLivitas daerah, yang diwujudkan secara efektif,
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efrsien, 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 dimaknai sebagai penguasaan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (lPlEK) yang maju dan mutakhir untuk mengatasi
permasalahan pembangunan daerah, maupun untuk menjamin
terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

3.

Kabupaten Jeneponto yang "Reiigius"

Religius dimal<nai sebagai kondisi dimana terwujudnya
pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan,
khususnya agama islarn, serta pembinaan bagi warga masyarakat
dan ASN baik secara formal maupun secara informal.

4.

Kabupaten Jeneponto yang "Berkelanjutal":

Berkelanjutan dapat dimalmasi sebagai kondisi dimana
terjaminlya masa depan yalg lebih baik, serta kelestarian
lingkungan hidup dengan segala keanekaragaman hayatinya.
Disamping itu, berkelanjutan juga dapat dimaknai sebagai
terwujudnya kesadaran kolektif terhadap kebersinambungan
pembalgunan daerah dan tercapainya Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB).
Sebagai penjabaran dari Visi tersebut
periode 2Ol8-2O23 ditetapkan

fisl

di atas, maka selama

sebagai berikut

:

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2) Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola
Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif darl
Transparan;

3)

Mengoptimalkan Pengelolaal Lingkungal Hidup Berkel,anjutan;

Ar@

dQbtJ)ra!

d&?obl4. A 9Q4rltVt ftA $rya

zozt

+8

4) Melal<sanakan
5)

Pengembangan Wilayah da-n Pembangunan

Infrastruktur Wilayah Secara Merata;
Meningkatlan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumber
Daya Daerah dan Investasi Yang Berkeadilan;

6)

Meningkatkan Tata Kelola Keualgan Daerah Yang Efektif, Efesien,
Produktif, Transparan dan Akuntabel;

7) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan

Nilai-Nilai

Budaya;

8)

Menegalkan Supremasi Hukum, Kearrranan dan Ketertiban.

Misi yarlg diamanahkan kepada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan adalah Misi ke- I yaitu

:

aMenlnglatkaa Kudltas Sumber Daya Manusla'
Dalam pencapa-ian 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 Pembangunan Jangka Menengah
Daerah), arahan RTRW (Rencana Tata Rua-ng Wilayah) dan arahan
KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).

Berdasarkan telaahan terhadap pelayanan perangkat daerah,
maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten dalam rangka
mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupa.ten Jeneponto lima

tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

serta

masukan masukan dari stakeholders, maka Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Jeneponto menetapkan uisl :
(Terwrqiudnya Pelayanan Adminlatraci Perpu*takaan dan
Kearslpan ddam upaya mentngkatkan Su.mber Daya Maausla 5raag

bertrualltas'

Visi tersebut di atas mengandulg makna bahwa pelaksanaan
pembangunan perpustakaan dan kearsipan harus melibatkan para
pelaku pembangun.rn dan dilaksanakan secara akuntabel serta
dlr@
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diarahkan untuk menyelesaikan masalah perpustakaan dan
kearsipan. Sejalan dengan itu mal<a pengertian terwujudnya
pelayanarr administrasi perpustakaan dan kearsipan dalam upaya
meningkatkan sumber daya martusia yang berkualitas adala-h suatu
kondisi dimana masyarakat Jeneponto dapat dengan mudah
mengakses sarana pelayanan perpustakaan dan kearsipan sehingga
kualitas minat baca dan sadar kearsipan masyarakat Jeneponto lebih
meningkat dan sejajar dengan Kabupaten / Kota lainnya di Sulawesi
Selatan maupun Nasional.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka trftsl Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto Tahun 2O1&2023

adalah sebagai berikut

a.
b.

:

Meningkatkan pelayanal perpustakaan dan kearsipa.n;
Membina, mengembangkal minat baca dan kebiasaan membaca
masyarakat;

c.

Melestarikan dan mengembangkan bahan pustaka dan kearsipan.

1) Tenvujudnya kinerja organisasi yang efektif, efrsien dengan
kaidah Good Governance, sasarannya adalah

:

2) Terwujudnya sarana dan prasar€rna perpustakaan

dan

kearsipan yang modern dan berkemampuan terdepan dalam
berkembang

3)

Terwujudnya Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan
budaya kerja yang tinggi

4) Terwujudnya sistem informasi perpustakaan dan

kearsipan

berupa jaringan terpadu yang efektif

5) Terwujudnya kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan
untuk kedinasan, lembaga, masyarakat dan perorangan sesuai
prinsip pelayanan prima.

Berdasarkan Visi dan Misi di atas, untuk mendukung
tercapa.inya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebaga.imana yang
teLah dikemukan, mal<a dirumuskan tujuan, sasaran, dan strategi
d,,aa,4 dtttt
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kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto
sebagai berikut

:

Tujuan yang ingrn dicapai adalah

:

1) Terwujudnya kinerja organisasi yang efektif, efisien dan

2)

transparan dalam kaidah Good Governance.
Terwujudnya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan
yang modern dan berkemampuan terdepan dalam berkembang.

3)

Terwujudnya Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan
budaya kefa yang tinggi.

4)

Terwujudnya sistem informasi perpustakaan dan kearsipan dan
jaringan terpadu yang efektif.

5) Terwujudnya kualitas pelayanan perpustakaan dan

kearsipan

untuk kedinasan, lembaga, masyarakat dan perorangan sesuai
prinsip pelayanan prima.
Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah

:

1) Terwujudnya kinerja organisasi yang efektif, efisien

dart

transparan dalam kaidah Good Governance, sasarannya adalah :
a. Meningkatnya kine{a organisasi perpustakaan dan kearsipan
yang efektif, efisien dan transparan;

b.

Penerapan SOP

dan peningkatan dinamisasi urusan

perpu stakaan dan kearsipan.

2)

Terwujudnya sarana dal prasarana perpustakaan dan kearsipaa
yang modern dan berkemampuan terdepan dalam berkembalg,
sasarannya adalah

3)

:

a.

Revitalisasi perpustakaan dan sarana kearsipan sampai pada

b.

tingkat kelurahan darr masyarakat;
Peningkatan pengamanan arsip dari proses akuisisi sampai
pelayanal penelusural.

Terwujudnya Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan
budaya ke{a yang tinggi, sasarannya adala}r :
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a.

Meningkatrrya kompetensi petugas perpustakaan dan arsip
daerah;

b.

4)

Peningkatal kualitas dan kuantitas SDM.
Terwujudnya sistem informasi perpustakaan dal kearsipan dan
jaringan terpadu yang efektif; sasarannya adalah :

a.

Meningkatnya penggunaan sistem informasi perpustakaan
dan kearsipan dan jaringan daerah oleh perangkat daerah;

b. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi

untuk

efektifitas dan efisiensi sosialisasi minat baca dan sadar arsip
pada masyarakat.

5) Terwujudnya kualitas pelayanan perpustalaan dan

kearsipan

untuk kedinasan, lembaga, masyara-kat dan perorangan sesuai
prinsip pelayanan prima, sasarannya adalah :
a. Pengembangan jasa penggunaan koleksi dan arsip sesuai
ketentuan yang berlaku

b.

;

Tingkat kepuasan masyarakat atas Layanan perpustakaan.

c. Tingkat kepuasan masyarakat atas Layanan kearsipan.
d. Sosialisasi pelibatan masyarakat dalam mengelola
perpustakaa-n.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan di atas, maka
dirumuskan pokok-pokok kebijakan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Jeneponto sebagai acuan dalam menetapkan
program dan kegiatan prioritas dalam rangka memberikan pelayanan
kepada masyaralat. Strategi Kebijal<an yang ditetapkan adalah

1. Penyempurnaan perencanaan dan sistem

:

malajemen

perpu stakaan dan kearsipa.n;

2.

Pengembangan sistem administrasi perpustakaan dan kearsipan
berbasis teknologi informasi;

3.

Penguatan kewenalgal sebagian urusan Perpustakaan dan
Kearsipan masya-rakat di tingkat kelurahan;

fitsn $at *-. Jr+V*tzz e E&E,tF.9(rA 3t +6mn
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4.

Pelibatan pihak swasta dalam revitalisasi perpustakaan dan
sarana arsip;

5.
6.

Pengembangal kompetensi SDM perpustakaan dan kearsipan;
Sosialisasi kepada seluruh aparat Pemda Kabupaten Jeneponto

7.

terkait pengarsipa.n dokr.rmen Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
Pengembangan promosi dan sarana informasi perpustakaan dan
kearsipan kepada masyarakat;

8.
9.

Penerapan kebijakan pengarsipan dokumen Pemkab;

Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan
untuk institusi/lembaga/organisasi, masyarakat dan perorangan.
Kebijakan tersebut

di atas merupalan

pedoman umum

untuk melaksalakan altjfitas organisasi Dinas

Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupa.ten Jeneponto, yang umumnya bersi{at
kebijakan publik, kebijakan-kebijakan lainnya tidak dirumuskan
dalam Renstra namun menjadi acuan bagi pencapaian misi
organisasi langsung atau tidak langsung seperti kebijakan
Keuangan, kebijakan Personalia, dan kebijakan Pelayanan
Masyarakat (Publik) selain masyarakat.
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Upaya mencapai sasaran strategis sebagaimana telah dijelaskan

pada Bab sebelumnya, dilakukan melalui program dan kegiatan pada
Tah:utt 2022 baik Program Rutin maupun Program yang bersifat
Teknis Sektoral sebagai berikut:
Tabel III.I
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
No.

PrograidK€gftian/ Sub

lndiletor

Kegiatan
URUSAN PEMERII,nAHAN

3.293.361.667,-

EIDANG PERPUSTAKAAN
t.

An996ran (Rp)

PROGMM PENUNJANG

Persentase ketepatan

URUSAN PEMERINTAHAN

waktu penyusunan

DAERAH KABUPATEN/KOTA

dokumen

-

Persentase

ketersediaan laporan
capaian kinerja dan
keuangan yant dlsusun

tepat waktu

-

-

Persentas€ kompetensi
dan profusionalisme
sumber daya aparatur
yang ditingkatlan

3.169.786.687,-

Persentas€ pemenuhan

administrasi

pelkantoran

-

Pe6entase capaian
ketersediaan sarana
dan prasarana

Perencanaan,

Jumlah dokumen

Penganggaran dan

Perencanaan,

lr.l Evaluai Kinerja

penganggaran dan graluasi

Perangkat Daerah

kinerja perangkat daerah

a. Penyusunan Dokumen

- Jumlah Renja Perubahan

Perencanaan Perangkat
Daerah

2022

40.267.000,-

5.707.co9,-

- Jumlah Renja Pokok 2023

are,sdlbtgs!d\,.&t@.o e(*F,qr/^ 3t+6 ro2
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b.
I

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen

Ju

mlah Dokumen RKA Pokok

RKA-SKPD

I

c. Koordinasi dan

l|l

5.852_000.-

Jumlah Dokumen RKA

Penyusunan Dokumen

5.757.000.-

Perubahan
Perubahan RKA-SKPD

I i d.Koordinasr dan
I t Penyusunan Dokr-,men

oen-sreo

I

e.

Koordinasi

I

Jumlah Dokumen DPA

I

Pokok

I

I

dan

dan

Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan

i

5.345.000,-l

Perubahan

Perubahan DPA-SKPD

i

I

Jumlah Dokumen DPA

Penyusunan Dgkumen

Koordinasi

5.737.000.-

I

Jumlah dokumen LKjIP

5.947.000,-

I

lkhtisar Realisasi Kinerja

I

I

SKPD

g. Evaluasi Kineda

Jumlah dokumen Evaluasi

5.992.000.-

I

Perangkat Daerah
2.

Renja

Administrasi Keuangan

Jumlah Laporan

Perangkat Daerah

Administrasi Xeuangan

a.

Penyediaan Gaji dan

Jumlah bulan pemenuhan

Tunjangan ASN

gaji dan tunjangan ASN

2.579.480.430,-

I

b.

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pe ng uj ia

VVerifi kasi

Keuangan SKPD

c.

I Jumlah Laporan Buku
I Umum (BKU).

sPJ

I Fungsional dan

Kas

Laporan

tt
I KemaJuan l-rsrk dan
I K"r"ng"n

2.551.380.430.-

__l

I

I
I

1

5.288.000.-

I
I

Koordinasi dan
I

Penyusunan Laporan

.Jumlah dokumen laporan

Keuangan Akhir Tahun

Keuangan Akhir Tahun

6.815.000,-

SKPD

d.
I

I

I

lt
I

Penyusunan Laporan

Jumlah laporan keuangan

Keuangan Semesteran

Semesteran

SKPD
3.

it

Koordinasi dan
5.997.000.-

I

I

Administrasi Umum

Jumlah Tenaga

Perangkat DaeEh

Ad

a. Penyediaan

Jumlah jenis komponen

274.421.500,-

ministrasi Umum

Komponen lnstalasi

instalasi listrik/penerangan

Ustrik/Penerangan

bangunan kantor yang

Bangunan Kantor

disediakan

|

I

I

19.472.00A,-

b. Penyediaan Bahan

lumlah alat tulis kantor yang

Logistik Kantor

20.029.500,-

disediakan

c. Penyediaan Barang

Jenis barang cetak

Cetakan dan
Penggandaan

14.350.000,I

d. Penyediaan Bahan
Bacaan dan

lumlah jenis bahan bacaan

Peraturan

dan peraturan perundang-

Perundang-

undangan

56.450.000.I

undangan

e. Penyelenggaraan

- Jumlah Jenis Bahan

Rapat Koordinasi

Makanan dan Minuman

dan Konsultasi

yang disediakan
- Jumlah rata-rata perjalanan

SKPD

1U.120.000.-

dinas dalam daerah

-

I

Jumlah rata-rata
perjalanan dinas dalam
daerah

Penyediaan Jasa

I

4

Jumlah dokumen

Penunjang Urusan

89.697.837,-

Pemerintahan Daerah
a

Penyediaan Jasa

-

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

42.897.837.-

lumlah tagihan wifi

Administrasi

Kantor

- Jumlah tenaga kebenihan

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pernerintah Daerah
a. Pengadaan Sarana
dan Prasarana

Gedung Kantor atau

Bangunan
Lainnya
Perrleliharaan Bararrg
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

&N4 drbtlta' fu?4'al!...

lumlah tagihan listrik

- .,umlah lasa Tenaga

Pelayanan Umum

6.

t€ihan air

I

b. Penyediaan lasa

5.

.)umlah

O

I
I

Jumlah pedengkapan
gedung kamor yang

46.800.000.I
I

I

44.500.0000,-

diadakan
I

I

Jumlah pengadaan sarana
gedung kantor

Jumlah kendaraan dinas
yanq dipelihara

g(#tt, cb A.+,b

Lo

44.500.0000,-

141.419.900,-
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-

a. Penyediaan lasa

- Jumlah kendaraan dinas

Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak

roda 2 yang dipelihara dan

dan Perizinan

diurus surat-suratnya

roda 4 yang dipelihara dan

Operasional atau
Lapangan

diurus surat-suratnya

I

I

b. Pemeliharaan/Rehab

ti

Jumlah sopir

Gedung

Kantor atau

Luas Gedung Kantor yang

34.999.900.-

dipelihara/ rehabilitasi

Bangunan Lainnya

PROGRAM PEMBINAAN

Pe6entase Perpunakaan

PERPUSTAICAAN

yang dikelola

.

Pengelolaan
Perpustakaan
Tingkat Daerah
Kabupaten,/ Kota

l

I

I

I

ilitasi Sarana dan
Prasarana

106.420.000.-

- Jumlah kendaraan dinas

Kendaraan Dinas

I

luran sampah

1.

I

118.128-500,-

I

Jumlah dokumeo laporan

91.909.500,

-

I

I

Pengembangan

I

Perpustakaan di

lumlah perpustakaan yang

Tingkat

dikembangkan

Daerah

5.053.500,-

Kabupaten/Kota
2. Pembinaan

Perpustakaan pada

I

Satuan Pendidikan
Dasar di Seluruh

Jumlah perpustakaan yang

Wilayah

dibina di seluruh wilayah

kabupaten/Kota

Kabupaten Jeneponto

sesuai
Standar

I

4.326.00A,-

dengan
Nasional

Perpustakaan

I

3. Peningkatan

i

Kapasitas Tenaga
Perpustakaan dan

Jumlah peserta bimtek

Pustakawan Tingkat

tenaga pengelola

Daerah

perpustakaan

24.27 5.000, -

Kabupaten,/Kota
I

I
I

4.

Pengelolaan

dan

Pengembangan

I

Bahan Pustaka
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2

Pembudayaan
Gemar Membaca
Tingkat Daerah
Kabupaten./ Kota

25.219.000,-

Jumlah dokumen

a. Pemberian
Penghargaan

Gemar Membaca
b. Pemilihan Duta
Baca Tingkat Daerah

Jumlah pameran

I

12.624.040,-

perpustakaan

Kabupaten/Kota

It.

13.595.000,-

Jumlah laporan

Gerakan Budaya

PROGRAM
PE LESTARIAN
KOLEKSI NASIONAL
DAN NASKAH KUNO
Pelestarian Naskah
l
Kuno Milik Daerah
Kabupaten,/ Kota
a. Peningkatan Peran
I Serta Masyarakat
dalam

Persentase peryustalGan
5.,146.500,-

yang dikelola

I

.lumlah dokumen

5..146.500,-

Penyimpanan,
Pe

Jumlah peserta sosialisasi

rawatan,

5.446.540.-

Pelestarian dan
Pendaftaran Naskah
Kuno
tv.

PROGRAM PENGETOI-AAN

Pers€ntase perangkat

ARSIP

daerah yang mengelola

16.462-000,-

arsip secara baku

1

Pengelolaan Arsip
Dinamis Daerah
Jumlah dokumen
Kabupaten/ Kota
a
Pemeliharaan dan
iumlah dokumen
Penyusutan Arsip

pengelolaan arsip dinamis

Dinamis
2

Pengelolaan Arsip
Statis Daerah
Kabupaten/ Kota
a

Jumlah laporan

7.435.000,-

I

7.435.000,-

9.027.000,-

Akuisisi,
Pengolahan,

Preservasi

lumlah laporan pengelolaan

Akses Arsip Statis

9.027.000,-

a6ip statis

dan
I
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PROGRAM PERLINDUNGAN

Persentase Perangkat

OAN PENYETAMATAN ARSIP

Daerah yang mengelola

6.070.000,-

arsip secara baku

Pemusnahan Arsip
di
Lingkungan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/
Kota yang Memiliki

,]

.,umlah Iaporan

6.070.000,-

Retensi di Bawah
1O (sepuluh)

l

Penilaian, Penetapan

I
I

I

dan Pelaksa naan
Pemusnahan Arsip
yang Memiliki
Retensi di Bawah
(sepuluh) tahu n

dltd.^dbtowMb'

O

I

Jumlah laporan pernusnahan

a6ip

1O
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6.070.000,-

I

i
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Penyusunan Rencana Aksi kegiatan dengan besaran yang

terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu
berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto untuk bekerja lebih optimal
dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan
sistem penganggaran terpadu berbasis kine{a. Kunci keberhasilan
pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan
menciptakan sinergi dan keterpa.duan pel,aksanaan program dan
kegiatan melalui pemantapan sistem dan metode perenczrnaan,

peningkatan kualitas sumber daya manusia,

penataan

kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait.
Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi,
tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.
Demikian Rencana Aksi kegiatan Dinas perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 disusun dnegan
harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target
pada talrun 2022, dan besar harapan agar capaian kinerja inas

Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto

mampu

memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dalam rangka
T\rgas Umum pemerintah, Pelaksanaan pembangunan dan
Pelayanan Kepada Masyaralat.
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