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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 merupakan rencana kerja penjabaran dari 

pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2018–2023. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan 

kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ), yang merupakan 

kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) untuk jangka waktu 5 

tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Untuk jangka waktu 

1 tahun . 

RPJMD Kabupaten Nganjuk yang telah disusun yaitu untuk Tahun 

2019 – 2023 dimana dalam menyusun tidak terlepas dari OPD selaku 

pelaksana program yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati Terpilh, 

adapun VisiKabupaten Nganjuk yang akan dicapai adalah “ Mewujudkan 

Kabupaten Nganjuk yang maju dan Bermartabat ( Nganjuk nyawiji bangun 

Desa noto Kutho ) “. 

Sejalan dengan RPJMD  yang telah disusun, dimana dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang 

Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menenah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam 

menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 tidak bisa terlepas dari Renstra Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2018 – 2023 



 

Indikator indikator yang disusun tetap mendasarkan indikator  makro 

(makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan 

dan evaluasi kebijakan pembangunan.  

Dalam konteks pelayanan publik dan pegelolaan administrasi 

pemerintahan khususnya urusan kearsipan dan perpustakaan, Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk dituntut untuk mampu 

menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai 

permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Nganjuk dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun 

suatu perencanaan yang baik guna memberikan kepuasan kepada 

masyarakat pengguna arsip dan bahan pustaka serta demi terselamatkannya 

bahan-bahan pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan. Sesuai dengan Tugas  Pokok dan Fungsi Dinas Kearsipan 

dan Perpustakaan Daerah. 

Proses penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 didasarkan kepada Renstra Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dengan 

tetap memperhatikan program prioritas Pembangunan Jangka Menengah 

yang telah dituangkan di dalam Dokumen  Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah  Tahun 2020, agar didalam pelaksanaan program / kegiatan terwujud 

konsistensi antar dokumen perencanaan. 

 
1.2. Landasan Hukum 

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD 

Tahun 2019 Kabupaten Nganjuk adalah: 

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 

Tahun 1950); 

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



 

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional  

4. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan   

5. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan  

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 

7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4406); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 

Nomor 4737) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015; 

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2011; 

13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005-

2025 

14. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun 2014-

2018 



 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  Kabupaten Nganjuk  

 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 
Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 adalah menyediakan acuan 

arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020. 

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat 

dijadikan acuan untuk melaksanakan Kegiatan Urusan Kearsipan dan 

Perpustakaan di Kabupaten Nganjuk, sehingga terwujud senergitas antar 

dokumen perencanaanan dan Tugas Pokok dan Fungsi. 

 

 
1.4. Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk  

Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, disusun dengan sistimatika sebagai 

berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tunjuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

 
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU  
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

SKPD 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 



 

BAB III  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 

3.3.  Program dan Kegiatan 

 
BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 
 
BAB IV  PENUTUP 

 



 

BAB II 
HASIL EVALUASI RENJA  PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra Perangkat Daerah 
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan 

proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh 

mana urusan kearsipan dan perpustakaan dilaksanakan dan permasalahan-

permasalahan yang menghambat urusan tersebut. Hasil evaluasi tersebut 

sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-

kebijakan kearsipan dan perpustakaan di tahun mendatang. 

Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2014–2018 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses 

pemberdayaan masyarakat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok 

ukur untuk menilai sejauhmana urusan kearsipan dan perpustakaan telah 

dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Kearsipan 

dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk selaku perangkat daerah                    

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.  

Urusan Keasipan dan Perpustakaan yang dilaksanakan                     

di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada 

dasarnya akan bermuara pada peningkatan jumlah SKPD yang memiliki tata 

kearsipan baku dan peningkatan jumlah kunjungan pemustaka ke layanan 

perpustakaan. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan 

adalah evaluasi terhadap sistem pengelolaan dan penyiapan sumber daya 

manusianya serta pengadaan sarana dan prasaranya termasuk penyediaan 

bahan pustaka. Kondisi pelaksanaan kearsipan dan perpustakaan                 

di Pemerintah Kabupaten Nganjuk salah satunya dapat dilihat dari indikator 

kinerja sebagai berikut :  

 

  



 

         1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Persentase SKPD yang memiliki tata kearsipan baku adalah indikator 

yang menunjukkan  perangkat daerah yang sudah memiliki tata 

kearsipan baik yakni SKPD dan desa yang telah mendapatkan 

Pembinaan Administrasi Kearsipan dan SKPD yang arsip-arsipnya 

sudah diakuisisi untuk dikelola oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Nganjuk. Tahun  2018 dilakukan kegiatan kearsipan yang 

bertujuan meningkatkan tertib pengelolaan arsip di masing-masing 

perangkat daerah, sampai dengan tahun 2018 ada  112 SKPD dan 

desa yang pengelolaan arsipnya baik dari 334 SKPD dan desa yang 

ada  sehingga prosentasenya adalah 33,53 %. 

Prosentase SDM pengelola kearsipan yang telah mengikuti pelatihan 

kearsipan adalah indikator yang menunjukkan personil pengelola 

kearsipan SKPD, Desa, dan UPTD yang telah mengikuti pelatihan 

kearsipan untuk meningkatkan kemampuan pengelola arsip guna 

mewujudkan tertib pengelolaan arsip di SKPD, Desa, dan UPTD. 

Sampai tahun  2018 ini ada 365 personil yang telah mengikuti pelatihan 

kearsipan dari 573 personil yang seharusnya mengikuti pelatihan 

kearsipan sehingga prosentasenya adalah …63,69.% 

 

Pencapaian sasaran Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan 

arsip pemerintah daerah Tahun 2017 didukung oleh hasil-hasil program 

kegiatan sebagai berikut : 

 

No Uraian Satuan Tahun 
2017 

Keterangan 

1 Pembinaan Administrasi kearsipan 
desa 

Desa  10  

2 Pembinaan Administrasi kearsipan      
di kantor Kecamatan 

Kec 10  

3 Pendataan dan penatan dokumen 
arsip/daerah 

SKPD 3  

4 Pengumpulan data SKPD 32  
5 Pemeliharaan rutin berkala arsip 

daerah 
Depo 2  

6 Bimbingan Teknis kearsipan Orang 100  
7 Sosialisasi / penyuluhan kearsipan di 

lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta 
Orang 200  



 

Pencapaian sasaran Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan 

arsip pemerintah daerah Tahun 2018 didukung oleh hasil-hasil program 

kegiatan sebagai berikut : 

No Uraian Satuan Tahun 
2018 

Keterangan 

1 Pembinaan Administrasi kearsipan 
desa 

Desa  3  

2 Pembinaan Administrasi kearsipan      
di kantor Kecamatan da OPD 

Kec 2  

3 Pendataan dan penatan dokumen 
arsip/daerah 

OPD 2  

4 Pengumpulan data OPD 32  
5 Pemeliharaan rutin berkala arsip 

daerah 
Depo 2  

6 Bimbingan Teknis kearsipan Orang 15  
7 Penduplikasian dokumen/arsip daerah 

dalam bentuk informatika 
900 
dokumen 

900  

 

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja urusan perpustakaan adalah sebagai 

berikut : 

Sasaran “Meningkatnya minat baca masyarakat” diukur dengan indikator kinerja 

sebagai berikut : 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Persentase jumlah pengunjung perpustakaan per tahun adalah indikator yang 

menunjukkan penambahan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan 

umum, baik untuk pelayanan tetap yang ada di perpustakaan umum maupun 

pelayanan keliling oleh mobil perpustakaan keliling. Untuk tahun 2018  jumlah 

kunjungan perpustakaan adalah 101.142 orang dan Untuk tahun 2017  

jumlah kunjungan perpustakaan adalah 83.081  orang, sehingga prosentase 

tingkat kunjungan ke perpustakaan tetap adalah 21,74 %.  

 

Prosentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah 

indikator yang menunjukkan penambahan jumlah koleksi buku, pada tahun 

2018 koleksi buku yang tersedia sejumlah 43.597 eksemplar  dan pada tahun 

2017 koleksi buku yang tersedia sejumlah 37,126 eksemplar, karena ada 

penghapusan sebanyak 9.831 eksemplar, Sehingga prosentase penambahan 

buku tahun 2018 sebesar17,42 % 

Pencapaian sasaran Meningkatnya  minat baca masyarakat Tahun 2017 



 

didukung oleh hasil-hasil program kegiatan sebagai berikut : 

No Uraian Satuan Tahun 
2017 

Keterangan 

1 Pengembangan minat dan 
budaya baca 

Orang  83.081  

2 Penyediaan bahan pustaka Eksemplar  37.126 PH = 9.831 
3 Bimbingan Teknis pengelola 

perpustakaan 
Orang 100  

4 Pengolahan bahan pustaka eksemplar 5.000  
 

 

Pencapaian sasaran Meningkatnya  minat baca masyarakat Tahun 2018 

didukung oleh hasil-hasil program kegiatan sebagai berikut : 

No Uraian Satuan Tahun 
2018 

Keterangan 

1 Pengembangan minat dan 
budaya baca 

Orang  101.142  

2 Penyediaan bahan pustaka Eksemplar  6.327  
     

3 Pengolahan bahan pustaka eksemplar 5.000  
4 Pemasyarakatan minat dan 

kebiasaan membaca untuk 
endorong terwujudnya 
masy.pembelajar 

kegiatan 8  

5 Pelatihan pengelolaan 
perpustakaan sekolah dan 
desa 

orang 100  

6 Pembinaan dan 
Perpustakaan Kecamatan 
Desa/kelurahan dan sekolah 

 desa 22  

 
 

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk 

menjamin agar program / kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat 

berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan 

daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD), rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Seluruh dokumen perencanaan tersebut, sampai dengan tahun 

anggaran 2018 telah selesai diantaranya RPJMD Tahun 2014-2018 telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Renstra SKPD Tahun 2014-2018 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, RKPD Tahun 2018 ditetapkan 



 

dengan Peraturan Bupati dan Renja SKPD Tahun 2018 yang ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk dilaksanakan setelah selesai tahun 

anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan 

untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018. Berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018, pelaksanaan kinerja Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Nganjuk dapat disajikan 

sebagai berikut : 

        

 

 

 

 

 
 

 

 



 

PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN SEBELUMNYA 
 

         

SASARAN TARGET, REALISASI & CAPAIAN 
KINERJA 

ANGGARAN, REALISASI & CAPAIAN PER PROGRAM DAN  
PER KEGIATAN SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB URAIAN INDIKATOR   

KINERJA 
SAT
UAN 

TAR 
GET  

REALI
SASI  

CAPAI
AN PROGRAM ANGGARAN     REALISASI        CAPAIAN 

1 2 3 4 
 

5 6=5/4 
x100 

7 8 9 10=9/8x1
00 

11 

Meningkatnya 
minat baca 
masyarakat 

1 Penambahan 
jumlah 
pengunjung 
perpustakaan 
per tahun 

                  
  %  10 %  21,74% 180,60  Pengembangan 

Budaya Baca dan 
    764.000.000      98,11% Dinas Kearsipan 

dan 
Perpustakaan           Pembinaan 

Perpustakaan 
      

  
    

            

  2 Penambahan 
koleksi buku 
yang tersedia di 
perpustakaan 
daerah 

% 4% 17,42% 201,35   235.000.000   98,64 %   
                      

                      

      
 
 

                  

Meningkatnya 
tertib administrasi 
dan pengelolaan 
arsip Pemerintah 
Daerah 

Prosentase SKPD 
dan desa yang 
memiliki tata 
kearsipan yang 
baku 
 
 
Prosentase SDM 
pengelola 
kearsipan yang 
telah mengikuti 
pelatihan kearsipan 
 

                  
% 32,93% 32,93% 100.00 1.Perbaikan 

Sistim 
Administrasi  

50.000.000      94,87% Dinas Kearsipan 
dan 
Perpustakaan 

        Kearsipan       
  
 

% 

 
 

61,08%
  

  
 

61,08% 

 
 

100,00  

 
 
 
 
 
 

  

30.000000   86,20 %  



 

SASARAN 
 

TARGET, REALISASI & CAPAIAN 
KINERJA 

ANGGARAN, REALISASI & CAPAIAN PER PROGRAM DAN  
PER KEGIATAN SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB URAIAN INDIKATOR   

KINERJA 
SAT
UAN 

TARG
ET  

REALI
SASI  

CAPAI
AN PROGRAM ANGGARAN     REALISASI        CAPAIAN 

1 2 3 4 
 

5 6=5/4 
x100 

7 8 9 10=9/8x1
00 

11 

 

                 
           2.Penyelamatan 

dan Pelestarian 
150.000.000   92,43%   

           Dokumen/Arsip 
Daerah 

        

                     
           3. Pemeliharaan 

Rutin / Berkala  
50.000.000   99,07%   

               Sarana dan 
Prasarana 
Kearsipan 

        

                

 
      4. Peningkatan 

Kualitas 
Pelayanan  

82.000.000   92,61%  

       Informasi        
            
            
            
            

  

 

 

 

 

 



 

TABEL  T - C 29 

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA  

PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018 

DINAS KEARSIPAN  DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN NGANJUK 

              KODE URUSAN/BIDANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH DAN 

PROGRAM KEGIATAN 

INDIKATOR KINEJA 
PROGRAM 

(OUTCOMES) 
KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET 
KINERJA 
CAPAIAN  

PROGRAM 
RENSTRA 

PERANGKAT 
DAERAH 
TAHUN 

2018 

REALISASI 
TARGET 
KINERJA 

PROGRAM DAN 
KELUARAN 

KEGIATAN S/D 
TAHUN (n-3) 

TARGET DAN REALISASI KINERJA 
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 

LALU (n-2) 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 
(Renja) 

Perangkat 
Daerah 

Tahun n-1 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Renstra 

Perangkat Daerah 
s/d Tahun Berjalan 

Target 
Realisasi 

Perangkat 
Daerah 

Tahun (n-2) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

Tahun (n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

% 

Realisasi 
capaian 
program 
dan keg. 

s/d 
Tahun 

berjalan 
(n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Target 

Renstra  
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2       Wajib (non Pelayanan Dasar                   

2 17     Perpustakaan                   

2 18 1 15 Program Pengembangan Budaya 
Baca dan Pembinaan 
Perpustakaan 

Prosentase peningkatan 
pengunjung 
perpustakaan per tahun 

10% 8,06% 10%     10%     

15 0 0 12 Pengembangan minat dan budaya 
baca 

                  

15 0 0 13 Pemasyarakatan minat dan 
kebiasaan membaca untuk 
mendorong terwujudnya 
masyarakat pembelajar 

                  

15 0 0 14 Penyediaan Bahan Pustaka                   



 

15 0 0 15 Pelatihan Pengelolaan 
Perpustakaan Sekolah, 
Desa/Kelurahan 

                  

15 0 0 16 Pembinaan dan Perpustakaan 
Kecamatan, Desa/Kelurahan dan 
Sekolah  

                  

15 0 0 17 Pengolahan Bahan Pustaka                   

15 0 0 18 Pengembangan koleksi muatan 
lokal 

                  

15 2 1 11 Pelaksanaan koordinasi 
pengembangan kepustakaan 

                  

15 2 1 12 Publikasi dan sosialisasi minat dan 
budaya baca 

                  

2 18 1 1 Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

Hasil Survey Kpuasan 
Masyarakat 

                

2 18 1 2 Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Prosentase Jumlah asset 
yang tersedia dalam 
keadaan baik 

                

18 1 1 3 Program Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Rata-rata nilai SKP 
Meningkat 

                

18 1   6 Program Peningkatan 
Pengembangan sistem pelaporan 
capaian kinerja dan keuangan 

Jumlah laporan yang 
terselesaikan dengan 
tepat waktu 

                

18 1   15 Program Perbaikan Sistem 
Administrasi Kearsipan  

Rata-rata nilai Audit 
Kearsipan Perangkat 
Daerah 

                

18 1   16 Program Penyelamatan dan 
Pelestarian dokumen/arsip 
daerah 

Prosentase dokumen 
arsip terselamatkan 
dengan baik 

                

18 1   17 Program pemeliharaan 
rutin/berkala sarana dan 
prasarana kearsipan 

Prosentase arsip dalam 
keadaan baik 

                

18 1   18 Program Penyediaan Sarana 
Pelayanan Informasi 

Hasil Survey Kepuasan 
Pelayanan Kearsipan 

                



 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 
Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-

Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, didalam 

Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. 

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu 

pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah 

dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. 

Pelayanan untuk urusan wajib perpustakaan dan kearsipan juga sudah 

berpedoman pada SPM sehingga dapat memberikan pelayanan yang 

optimal pada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABEL T.C.30 

             PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS  

KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN NGANJUK 

No Indikator SMP/ Standar 
Nasional 

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan 
Analisis 

Th. 
2017 
(n-2) 

Th. 
2018 
(n-1) 

Th. 
2019 
(n) 

Th. 
2020 (n 

+ 1) 

Th. 
2017 
(n-2) 

Th. 
2018 (n 

-1) 

Th. 
2019 
(n) 

Th. 
2020 (n 

+ 1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Prosentase SKPD dan 
Desa yang memiliki tata 
kearsipan baku 

    

32,83 38,80 52,00 64,00 32,83 100 100 100 

  

2 Prosentase SDM 
pengelola kearsipan 
yang telah mengikuti 
kearsipan 

    

61,08 69,80     61,08 100     

  

3 Prosentase jumlah 
pengunjung 
perpustakaan per tahun 

    

10% 10% 10% 10% 8,06 10% 10% 10% 

  

4 Prosentase buku 
perpustakaan yang baik 

    
4% 4% 4% 4% 8,05 %       

  

5 Indeks kepuasan 
pengunjung 
perpustakaan 

    

5% 5% 5% 5% 74,00 78,99 70 72 

  

6 Indeks Audit Kearsipan                 63 65   

7 Indek Minat Baca 
Daerah 

    
            40 45 

  



 

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD (sesuai perda SOTK) 

Sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk, mempunyai tugas pokok membantu 

Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang 

perpustakaan dan kearsipan yang meliputi perumusan program, pembinaan , 

pengelolaan perpustakaan dan kearsipan serta pengawasan di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut diatas, maka Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi  sebagai berikut :  

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup perpustakaan dan 

kearsipan Daerah. 

2. Penyelenggaraan pembinaan bidang perpustakaan dan kearsipan 

daerah. 

3. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di 

bidang perpustakaan dan kearsipan. 

4. Penyelenggaraan pelayanan informasi dan jaringan informasi 

perpustakaan dan arsip statis. 

5. Pembinaan tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten. 

6. Penyelenggaraan pengawasan bidang perpustakaan dan kearsipan 

perangkat daerah di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. 

7. Pengelolaan ketatausahaan. 

8. Pengelolaan arsip dinamis. 

9. Pelestarian dan pengolahan arsip statis. 

 

 

Sedangkan yang menjadi Permasalahan pada  Dinas Kersipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk antara lain :  

1. Sarana prasarana kearsipan belum memadai. Jumlah OPD sebanyak 50 

dan hanya 6 yang memiliki sistem karsipan yang baik, sedangkn sisanya 

yaitu 88 % masih belum menerapkan . 



 

2. Kwalitas dan kuantitas SDM OPD dalam pengelolaan arsip 

belummemadai. Tahun 2018, ini Dinas hanya memiliki 2 pegawai 

Arsiparis, sedangkan jumlah idial yang dihaarapkan 49 orang pegawai. 

3. Manajemen Arsip di lingkungan Pemerintah daerah dan pemerintah 

desabelum dilaksanakan secara menyeluruh. Pada thun 2018 baru 

sebanyak 20 OPD dan 40 Desa yang menerapkan sistem manajemen 

arsip, sisanya belum menerpkan. 

4. Belum diterapkannya pemanfaatannyatehnologi dalam pengelolaan arsip 

belum optimal ( electronic archivers ) 

5. Sarana dan Prasarana pengelolaan perpustakaan belum  memadai. Pada 

tahun 2017 hanya ada 7 OPD yng mengelola perustakaan secara 

berstandart, sedangkan sisanya sebanyak 43 OPD belum memiliki 

perpustakaan. 

6. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia belummemadai. Saat ini 

Dinas belum memiliki Pustakawan, padahal kebutuhan idealnya adalah 3 

orang 

7. Belumoptimalnya pemanfaatan tehnologi informasi untuk 

perpustakaan.Sampai detik ini jumlah pengakses perpustakaan online 

hanya 5.728 orang dari jumlah penduduk usia sekolah dan usia kerja 

sebanyak 797.323 atau sekitar 0,72 %. 

8. Masih kurangnya minat aca masyarakat . Juamlah pengunjung 

perpustakaan thun 2017 sebanyak 85.455 orang baik on line maupun 

offline. Jumlah tersebut naik 8.572 dibanding ahun  2016 yng berjumlah 

76.883 orang. Targetpengunjung perpustakaan sampai akhir tahun 

2020sebesar 1 juts orsng per tahun 

9. Prosesntase desa  yang memiliki perpustakaan pada OPD dan Desa 

masih rendah.Tahun 2017 sebanyak 67,25 % belum memiliki 

perpustakaan desa 

Adapun dampak yang terjadi terhadap pencapaian visi dan misi kepala 

daerah terhadap program nasional/internasional, SPM dan SDGs adalah 

sebagai berikut : 

1. Belum optimalnya  kelembagaan dan strategi efektifitas kebijakan 

intervensi program pengentasan kemiskinan. 



 

2. Belum terpenuhinya target urusan wajib Pelayanan dasar sesuai Standart 

Pelayanan Minimal ( SPM ) 

3. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kerja 

sama penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi serta 

penerapan literasi di Kabupaten Nganjuk 

4. Kurangnya akselerasi penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik ( 

good governane ), reformasi birokrasi dan elektronik goverment menuju 

pemerintahan yang baik dan bersih ( god and clean goverment ). 

Sedangkan yang menjadi isu isu strategis Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk sebagai berikut : 

1. Pelembagaan dan intervensi program pengarus utamaan gender dan hak 

anak. 

2. Penguatan upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kerja sama 

penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi serta pengemangan 

budaya baca literasi. 

3. Penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ), 

reformasi birokrasi dan eektronik government menuju pemerintahan yang 

baik dan bersih ( good and clean government ). 

 

 

 



 

 

Struktur organisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan  
 sesuai dengan Peraturan Kabupaten Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 : 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
DINASKEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

SUB BAG PROGRAM, 
EVALUASI DAN KEUANGAN 

K E P A L A 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKRETARIAT 

BIDANG  
KEARSIPAN 

BIDANG  
PERPUSTAKAAN 

SUB BAG UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

SEKSI  
PEMBINAANDAN PENGEMBANGAN 

PERPUSTAKAAN 
 

SEKSI  
PENGOLAHAN  

DAN DEPOSIT PUSTAKA 
 

SEKSI 
PEMBINAAN  DAN 
PENGEMBANGAN 

KEARSIPAN 
SEKSI 

 PENATAAN DAN AKUISISI ARSIP 

SEKSI 
LAYANAN DAN INFORMASI 

PERPUSTAKAAN 

SEKSI  
LAYANAN DAN  INFORMASI 

ARSIP 



 

I. TUGAS POKOK 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang 

Kearsipan dan Perpustakaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan  

bidang Kearsipan dan Perpustakaan. 

 

FUNGSI 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi : 

a) perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang Kearsipan dan 

Perpustakaan; 

b) pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang komikasi 

dan informatika berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

c) pelaksanaan kooordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja lainnya 

dalam rangka pelaksanaan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan; 

d) pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program 

pembangunan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan; 

e) pemrosesan dan pemberian izin untuk kegiatan yang berkaitan dengan 

bidang Kearsipan dan Perpustakaan; 

f) pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, 

kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas; 

g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kearsipan dan 

Perpustakaan; 

h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

II. KEPALA DINAS 

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, koordinasi, pengawasan, ketatausahan dan membagi tugas 

kegiatan bawahan dibidang Kearsipan dan Perpustakaan. 

1. Sekretariat 

 Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

penyusunan program dan menyelenggarakan tugas-tugas bidang secara 



 

terpadu serta tugas pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit 

organisasi di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten. 

Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana program dan evaluasi kegiatan di bidang 

keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan; 

b. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan 

perlengkapan; 

c. pengadaan dan pengadministrasian, inventarisasi perlengkapan; 

d. pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi; 

e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara 

terpadu; 

f. pelayanan administrasi; 

g. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 
1. Sekretariat 

 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, 

pengkoordinasian tugas pada bidang–bidang, pengelolaan 

administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, 

kearsipan dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas 

dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi : 
 

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan 

peraturan perundang – undangandan kebijakan Kepala Dinas; 
 

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan 

perencanaan dan program kerja masing–masing bidang secara 

terpadu; 
 

c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas 

dan fungsi bidang – bidang di lingkungan Dinas; 
 

d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan 
program / kegiatan Sekretariat; 

 



 

e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), 

Rencana Kerja ( Renja ) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); 
 

f. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran 

(RKA); 
 

g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan 

Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 

h. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK); 
 

i. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi 
perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan 

penyelenggaraan organisasi Dinas; 
 

j. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga 
dan tata usaha Dinas; 

 
k. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi 

perjalanan dinas, tugas–tugas keprotokolan dan kehumasan; 
 

l. Pengkoordinasian   dan   fasilitasi   pengelolaan   administrasi 

perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan 

penyelenggaraan rapat–rapat dinas; 

 

m. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan 

asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi; 

n. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; 

o. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan 

barang milik daerah; 

p. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana 

dan produk hokum lainnya; 

q. Penyelenggaraan,  pembinaan  dan  pengendalian  pelayanan 

administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan 

keuangan; 

r. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

keuangan; 

s. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 



 

 

t. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) masing – masing bidang dan Standar Pelayanan 

Publik (SPP); 

u. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP); 

v. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan 

secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas 

pelayanan; 

w. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota 

(LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(LPPD); 

x. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan 

masyarakat di bidang Kearsipan Dan Perpustakaan ; 

y. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya 

terkait layanan bidang Kearsipan Dan Perpustakaan  secara 

berkala melalui sub domain websait Pemerintah Daerah; 

z. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan kinerja Dinas; 

 

å. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan bidang tugasnya 

Sub Bagian umum 

1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas : 

a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan. 

b) melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat tata usaha 

kearsipan. 

c) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan 

keprotokolan. 

d) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas 

hubungan kemasyarakatan. 



 

e) menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka 

menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dinas ; 

f) melakukan inventarisasi terhadap barang, peralatan dan 

perlengkapan dinas. 

g) melakukan pengelolaan pemanfaatan, perawatan dan perbaikan 

terhadap peralatan dan perlengkapan dinas ; 

h) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian. 

i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai 

dengan tugas. 

2) Sub  Bagian Pogram, Evaluasi dan Keuangan. 

Sub Bagian Pogram, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas : 

a) menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka 

penyusunan anggaran; 

b) menyusun rencana anggaran (RKA-SKPD dan DPA-SKPD); 

c) melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembayaran gaji 

pegawai; 

d) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan 

keuangan; 

e) menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana 

dan  program; 

f) menyusun rencana program kegiatan dinas; 

g) melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan 

kegiatan dinas; 

h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai 

dengan tugasnya. 

 

1. Bidang Kearsipan 

Bidang kearsipan mempunyai tugas penyusunan pedoman teknis 

kearsipan, pembinaan, pengolahan, pengawasan dan penataan arsip 

daerah. 

 

Bidang kearsipan mempunyaifungsi 

a) penyusunan pedoman petunjuk teknis pengelolaan arsip, pembinaan, 

pendataan, penataan, penyusutan dan pelayanan arsip ; 



 

b) penyelenggaraan pembinaan,  pengawasan, pengelolaan arsip di 

wilayah kabupaten nganjuk ; 

c) penyelenggaraan akuisisi arsip in aktif dari lingkungan lembaga 

perangkat daerah kabupaten dan pengelolaan arsip yang 

dipindahkan oleh lembaga perangkat daerah kabupaten ; 

d) penyelenggaraan pemberian layanan arsip untuk kepentingan 

lembaga perangkat daerah dan masyarakat ; 

e) penyelenggaraan pelestarian, pemeliharaan, perawatan dan 

pengamanan arsip statis; 

f) penyiapan bahan untuk pelaksanaan tugas kelompok jabatan 

fungsional ; 

g) penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya 

manusia kearsipan; 

h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

1) Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan mempunyai tugas : 

a) menetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem 

kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional. 

b) membina kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan 

pemerintah daerah kabupaten, organisasi perangkat daerah, 

badan usaha milik daerah, kecamatan dan kelurahan. 

c) mengawasi/ supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan di 

lingkungan pemerintah daerah kabupaten, organisasi perangkat 

daerah, kecamatan dan kelurahan. 

d) menetapkan peraturan dan kebijakan pengembangan 

sumberdaya manusia kearsipan sesuai dengan kebijakan 

nasional. 

e) melaksanakan kerjasama dan pembangunan jaringan kearsipan; 

f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kearsipan sesuai dengan tugasnya. 

 

2) Seksi Penataan  dan Akuisisi arsip mempunyai tugas : 



 

a) menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang 

penataan dan akuisisi arsip. 

b) menyelenggarakan akuisisi arsip dan penerimaan penyerahan 

arsip statis dari SKPD, Desa, Perusahaan, organisasi politik, 

organisasi masyarakat dan perorangan. 

c) menyelenggarakan pemilaan, pemindahan ,penyimpanan, 

perawatan, dan pengawetan arsip agar tetap terjaga dalam 

kondisi baik serta tertata sesuai tata kearsipan. 

d) menyusun dan pelaksanaan penyusutan arsip di lingkungan 

kabupaten berdasarkan jadwal retensi arsip (JRA). 

e) menyelenggarakan penataan arsip dinamis in aktifdari SKPD, 

desa, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat dan 

perorangan; 

f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kearsipan sesuai dengan tugasnya. 

 

3) Seksi Pelayanan dan Informasi Kearsipan mempunyai tugas : 

a) menyusun rencana program dan kegiatan serta petunjuk teknis 

di bidang informasi dan layanan kearsipan; 

b) menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansi lain di bidang informasi dan layanan kearsipan; 

c) mengawasi dan pengendalian di bidang informasi dan layanan 

kearsipan; 

d) menyelenggarakan pengelolaan jaringan informasi kearsipan; 

e) menyelenggarakan pengadaan sarana prasarana pelayanan 

kearsipan; 

f) menyelenggarakan penambahan khasanah dan digitalisasi arsip; 

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kearsipan sesuai dengan tugasnya. 

 

2. Bidang Perpustakaan 

Kepala Bidang perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, 

pembinaan, pelayanan, dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan. 

Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi : 



 

 

a) penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran bidang 

perpustakaan; 

b) pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

bidang perpustakaan; 

c) penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standart teknis 

pelaksanaan layanan, pengembangan dan pengolahan bahan 

perpustakaan 

d) pelaksanaan pengolahan, penyempurnaan, pengumpulan, 

perawatan, pelayanan dan penyajian bahan pustaka karya cetak dan 

karya rekam yang memiliki corak daerah ;   

e) pelaksanaan pembinaan perpustakaan sekolah, desa/kelurahan dan 

perpustakaan khusus lainnya ; 

f) pengembangan SDM Tenaga Perpustakaan ; 

g) sosialisasi minat baca dan promosi budaya baca pada masyarakat ; 

h) penyelenggaraan jaringan informasi perpustakaan; 

i) penyiapan bahan untuk pelaksanaan tugas kelompok jabatan 

fungsional 

j) pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka 

pelaksanaan tugas. 

k) pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 

fungsi perpustakaan; 

l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

   

1. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai 

tugas : 

a) menetapkan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem 

perpustakaan sesuai dengan kebijakan nasional. 

b) membina perpustakaan sekolah, desa/kelurahan dan perpustakaan 

khusus lainnya ; 

c) membuat konsep penyusunan rencana program dan pelaksanaan 

pengembangan perpustakaan; 

d) mengembangkan SDM perpustakaan ; 



 

e) sosialisasi minat baca dan promosi budaya baca pada 

masyarakat 

f) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas; 

g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perpustakaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

2. Seksi Pengolahandan Deposit Pustaka mempunyai tugas : 

a) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang pengolahan dan deposit pustaka; 

b) menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang pengolahan dan deposit pustaka; 

c) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansilain di bidang pengolahandan deposit pustaka; 

d) menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang 

pengolahan dan deposit pustaka; 

e) penyediaan, pengolahan dan distribusian bahan pustaka; 

f) penyusunan bibliografi 

g) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas; 

h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perpustakaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

3. Seksi Pelayanan dan Informasi Perpustakaan mempunyai tugas : 

a) . menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang informasi dan layanan kepustakaan; 

b) . menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang informasi dan layanan kepustakaan; 

c) . menyiapkan dan mengkoordinasi petugas layanan perpustakaan; 

d) . menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansi lain di bidang informasi dan layanan kepustakaan; 

e) . menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang 

informasi dan layanan kepustakaan; 

f) . menyiapkan bahan evaluasi, pelaporan dan statistik layanan 

perpustakaan; 



 

g) . melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Informasi dan Layanan sesuai dengan tugasnya. 

 

 

F. Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis 

1. Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis 

mempunyai  tugas melaksanakan  tugas khusus sesuai bidang 

keahlian dan kebutuhan. 

2. Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis  terdiri  

dari  sejumlah  tenaga ahli dalam jenjang  jabatan fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. 

 3. Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis dipimpin 

oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan. 

 4. Jumlah Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

 5. Jenis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis diatur sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor  43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan, bahwa tujuan perpustakaan adalah memberikan layanan 

kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta 

memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa.  Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka salah satu kewajiban 

pemerintah yang tertuang pada pasal 8 ayat b menyebutkan bahwa 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berkewajiban menjamin ketersediaan 

layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing.  

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kearsipan bermuara pada 

penataan dan penyelamatan arsip, sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa salah 

satu tujuan kearsipan adalah menjamin keselamatan  dan keamanan arsip 

sebagai bukti pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Adapun dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

disebutkan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi 

keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan 

arsip dalam suatu system kearsipan nasional yang didukung oleh sumber 

daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain  sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di lingkup 

Kabupaten/Kota penyelanggaraaan kearsipan sesuai dengan ruang 



 

lingkupnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten/kota 

dan dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan Pasal 24 ayat 4, Lembaga Kearsipan Kabupaten 

mempunyai kewajiban melaksanakan pengelolaan arsip statis yang 

diterima dari  SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk, desa, 

perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan 

perseorangan.  Selain daripada itu Lembaga Kearsipan kabupaten Nganjuk 

juga melaksanakan tugas pengelolaan arsip in aktif yang memiliki retensi 

sekurang-kurangnya 10 tahun  yang berasal dari SKPD serta melakukan 

pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan pemerintah 

kabupaten Nganjuk.  

Sementara itu dari kenyataan yang ada bahwasanya di Pemerintah 

Kabupaten Nganjuk, kunjungan pemustaka ke perpustakaan per tahun 

mencapai …………. orang, sedangkan koleksi buku yang ada sebanyak 

……….. eksemplar. Sedangkan jumlah SKPD dan desa yang menjalankan 

kearsipan secara baku mencapai ………….. % dari 334 SKPD dan Desa 

yang ada. Adapun personil yang telah mengkuti pelatihan kearsipan 

sebanyak …………. % dari 573 orang dari SKPD, UPTD dan Desa.  

Konsekwensi logis dari kenyataan tersebut maka diperlukan pembenahan 

dan penataan perpustakaan dan kearsipan dari segala sektor, baik sektor 

peningkatan mutu SDM, Sistem pengelolaan perpustakaan dan kearsipan 

dan penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan. 

 

 

 

 



 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 
Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Nganjuk yang dijabarkan pada 

Misi, maka Misi yang terkait dengan Kearsipan adalah Misi ke 2 yaitu 

Meningkatkan kinerja birokrasi bersih, profesional dan accountable demi 

masyarakat Kabupate Nganjuk yang effektif dan effisien  melalui 

pnyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif partisipatif dan transparan. 

Sedang yang menjadi Tujuan adalah Meningkatnya birokrasi Pemerintah 

Daerah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, 

dan bersih adapun indikatornya Indeks Reformasi Birokrasi, sebagai sasaran 

adalah Meningkatnya ata Kealola pemerintahan Daerah yang baik deangan 

indikator untuk Kearsipan Nilai Audit Kearsipan. Untuk target capaian di akhir 

Tahun 2019 untuk semua OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk  nilai Audit 

Kearsipan sebesar 67. 

         Sedangkan di Bidang Perpustakaan pada Misi ke 3 yaitu Meningkatkan 

kualitas,pelayanan dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan untuk menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkualitas dengan tujuan Meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia sasaran Meningkatnya 

masyarakat yang gemar membaca dengan indiktor Indeks minat baca. Untuk 

target capaian di akhir tahun 2019 untuk Indeks Minat Baca sebesar dengan skor 

42. 

Untuk mewujudkan misi ke 2 dan ke 3 tersebut Dinas Kearsipan  Dan 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Nganjuk mengambil langkah-langkah yang 

disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dinas yang dijabarkan kembali 

menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan 

dalam Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2019. 

Tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk adalah 

sebagai berikut : 

 
 TUJUAN : 

1. Mengupayakan tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah 

daerah. 

2. Melestarikan dan menyelamatkan arsip serta bahan pustaka 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 



 

3. Mendorong minat baca masyarakat sebagai penambah ilmu 

pengetahuan dan  wawasan. 

4. Menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat. 

5. Memberikan pelayanan kearsipan dan perpustakaan secara cepat, tepat 

dan lengkap berbasis teknologi informasi. 

 

 

        SASARAN : 

Guna mencapai tujuan yang diharapkan maka dibutuhkan sasaran strategis : 

a. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah 

daerah ; 

b. Mengembangkan sistem pengelolaan perpustakaan dan arsip 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efesien 

c. Meningkatnya minat baca masyarakat ; 

d. Meningkatnya kompetensi SDM Pengelola perpustakaan dan kearsipan 

baik teknis maupun managerial. 

e. Pembinaan Perpustakaan. 

 

3.3. Program dan Kegiatan 
Program dan kegiatan merupakan  perwujudan dalam mendukung prioritas 

pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, prioritas pembangunan 

daerah yang terkait dengan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan 

profesionalisme aparatur. 

a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan 

program dan kegiatan. 

Ada beberapa faktor yang mendukung dalam menentukan rumusan 

program dan kegiatan selama tahun 2020 yang tidak bisa dilepaskan 

dengan RPJMD Kabupaten Nganjuk meliputi : 

1. Pencapaian Visi dan Misi Keapala Daerah 

Visi kepala Daerah Kabupaten Nganjuk “ Mewujudkan 

Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat ( Nganjuk 



 

nyawiji Bangun deso noto Kutho ). Adapun Misi yang terkait 

dengan Dinas kearsipan dan Perpustakaan adalah 

a. Meningkatkan Pengembangan Kualitas dan 

Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Daerah, yang 

dijabarkan dengan strategi Peningkatan kualitas literasi 

masyarakat melalui gerakan dan budaya Nganjuk 

membaca, dengan arah kebijakan Mengembangkan 

budaya baca dan pembinaan Perpustakaan. 

b. Memperkuat Kinerja Birokrasi Bersih,Profesional dan 

Akuntabel yang Berorientasi pada pelayanan publik 

yang berkalitas dan pro rakyat, yang dijabarkan dengan 

Strategi Membangun sistema penyelenggaraan 

pemerintahan yang efektif,efisien,akuntable dan 

inovatif, dengan arah kebijakan melaksanakan 

penataan kelembagaan dan ketatalaksaanaan melalui 

tata kelola kearsipan yang baku. 

b. Garis besar Program dan Kegiatan serta pendanaan sbb 

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 

Perpustakaan dengan kegiatan sbb : 

a. Pengembangan minat dan budaya baca 

b. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk 

mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 

c. Penyediaan bahan pustaka perpustaaan umum daerah 

d. Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan sekolah dan 

desa/kelurahan. 

e. Pembinaan dan perpustakaan kecamatan, 

desa/kelurahan dan sekolah. 

f. Pengolahan bahan pustaka 

g. Pengembangan koleksi muatan local 

h. Pelaksanaan koordinasi pengembangan kepustakaan 

i. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 

2. Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 

a. Penyediaan jasa surat menyurat, 

b. Penyediaan jasa komuniksi, sumber daya air dan listrik 



 

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

d. Penyediaan alat tulis kantor 

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranan 

bangunan kantor 

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan erundang 

undangan, 

h. Penyediaan makanan dan minuman 

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

j. Monitoring Evaluasi dan pelaporan 

3. Program Penngkatan Sarana dan Prasarana aparatur 

a. Pembangunan Gedung Kantor 

b. Penaaan Kendaraan Dinas 

c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

d. Pengadaan peralatan gedung kantor 

e. Pengadaan Mebelair 

f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 

h. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 

i. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

j. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair  

k. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 

l. Pemeliharaan rutin/berkala arsip/buku kepustakaan 

4. Program Penigkatan disiplin Aparatur 

a. Pelaksaaan Senam Kesegaran Jasmani 

b. Pengadaan mesin /kartu absensi 

c. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 

d. Pengadaan pakaian kerja lapangan 

e. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 

a. Bimtek implementasi peraturan perundang undangan 

6. Praogram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan. 



 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi 

kinerja SKPD 

b. Penyusunan laporan keuangan semesteran 

c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 

d. Penyusunan dan pengukuran Indeks minat baca 

e. Penyusunan Profil Dinas 

7. Program Peningkatan kualitas  Sistem administrasi kearsipan 

a. Pembangunan data base kearsipan 

b. Pembinaan sistema administrasi kearsipan 

 

c. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 

d. Pendataan dan enataan Dokumen arsip daerah 

e. Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk 

informatika 

f. Penilaian dan penyusutan a 

g. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 

h. Monev ar 

i. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 

j. Pemasyarakatan arsip 

k. Bimtek Kearsipan 

l. Sosialisasi kearsipan 

m. Penyediaan sarana layanan informasi arsip 

 Adapun secara detail program, kegiatan indikator kinerja lokasi, target 

capaian kinerja dan pagu angaran indikatif disajikan dalam Tabel T.C 33  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB  IV 

 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2020 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai 

berikut: 

A. Belanja Tidak Langsung 

Belanja Pegawai  

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp. 3.059.613.385,- 

B. Belanja Langsung di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 

Nganjuk. 

 

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran. 

a. Penyediaan  jasa surat  menyurat. 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- Kegiatan ini 

menghasilkan keabsahan dokumen kantor dan terlaksananya 

pengiriman surat menyurat selama 12 bulan. 

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,- Kegiatan yang 

dilaksanakan, yaitu  penyediaan jasa telephon, internet, listrik untuk 2 

gedung dan 1 TBM selama 12 bulan. 

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor. Kegiatan ini dianggaran sebesar 

Rp. 65.000.000,- untuk penyediaan jasa kebersihan untuk 2 gedung di 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama 12 bulan. 

d. Penyediaan alat tulis kantor 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.440.000.000,- Kegiatan ini 

dilaksanakan untuk penyediaan peralatan alat tulis kantor sebanyak 

58 jenis selama 12 bulan. 

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- Kegiatan ini 

diperuntukkan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa 



 

buku Produk hukum kearsipan dan perpustakaan, cetak blangko kartu 

anggota perpustakaan, buku Agenda dan Kas Umum.. 

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- Kegiatan ini 

ditujukan untuk belanja pemeliharaan alat listrik, sumber listrik, 

penggantian lampu,  dan peralatan elektronik. 

g. Penyediaan  bahan  bacaan dan peraturan perundang-undangan 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.800.000,- Kegiatan ini untuk 

membiayai langganan bulanan surat kabar media cetak untuk Kantor 

perpustakaan dan arsip selama 12 bulan. 

h. Penyediaan makanan dan minuman 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 85.000.000,- Kegiatan ini 

diperuntukkan bagi belanja makanan dan minuman rapat, makanan 

dan minuman tamu, dan makanan dan minuman harian pegawai. 

i. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 240.000.000,- Bentuk kegiatan 

ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat 

koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional. 

k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000,- Bentuk kegiatan ini 

berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka 

monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam daerah di 20 kecamatan. 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- Bentuk kegiatan 

ini berupa pengadaan 8 unit peralatan kantor untuk menunjang 

operasional kantor dan layanan kepada masyarakat. 

b. Pengadaan Kendaraan dInas  kantor 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 590.000.000,- Bentuk kegiatan 

ini berupa pengadaan 2 unit Mobil dan 4 sepeda motor kantor untuk 

mewujudkan Kelancaran operasional kantor serta meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat.. 

c. Pembangunan Gedung kantor  



 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.000..000.000,- Bentuk 

kegiatan ini berupa pengadaan Parkir dan halaman belakang dan 

pembuatan TBM di Taman Pintar Begadung. 

    d. Penambahan Daya Litrik 

 .      Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000, bentuk kegiatan ini      

        Memasang meteran tersendiri pada gedung Depo arsip sebesar  

        10.000 watt 

e. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 

Ke   giatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- Bentuk kegiatan 

ini berupa pemeliharaan 2 (dua) gedung kantor, dan honorarium 

Penjaga malam 

     

f. Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas / Operasional 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,- Bentuk kegiatan 

ini berupa pemeliharaan rutin 7 unit kendaraan dinas roda empat dan 

3 unit kendaraan roda dua, dan 2 kendaraan Roda 3 ( tosa ) berupa 

servis, ganti suku cadang, BBM, dan her registrasi kendaraan untuk 

satu tahun. 

g. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,- Bentuk kegiatan ini 

berupa pemeliharaan peralatan mebeleur perpustakaan dan mebeleur 

kantor selama 12 bulan. 

h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  

Kegiatan Ini dianggarkan  sebesar Rp. 24.000.000,- Bentuk Kegiatan 

ini berupa pemeliharaan perlengkapan kantor sebanyak 16 unit 

selama 12 bulan. 

i. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor  

Kegiatan Ini dianggarkan  sebesar Rp. 50.000.000,- Bentuk Kegiatan 

ini berupa pemeliharaan peralatan kantor sebanyak 23 unit dan 

pemeliharaan jaringan program otomasi dalam satu tahun. 

j. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip / Buku-Buku Kepustakaan 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,- Bentuk kegiatan ini 

berupa pemeliharaan arsip dan buku perpustakaan sebanyak 2.150 

naskah dan buku. 



 

3. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja 

dan keuangan  

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD. 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- dengan produk 

utama berupa laporan ikhtisar kinerja, Lakip, LPPD, LKPJ SKPD 

Tahun 2018 

b. Penyusunan laporan keuangan semesteran 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,- dengan produk 

utama berupa laporan keuangan semesteran SKPD Tahun 2018. 

c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,- dengan produk 

berupa laporan keuangan akhir tahun SKPD Tahun 2018.  

d. Penyusunan Pengukuran Indeks minat baca daerah 

Kegiatan ini diangarkan sebesar Rp. 150.000.000 dengan bentuk 

kegiatan penelitian terhadap masyarakat tentang indeks  baca 

masyarakat 

e. Penyusunan profil Dinas 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 55.000.000, dengan bentuk 

egiatan pembuatan buku tentang profil dinas kearsipan dan 

perpustakaan. 

4. Program Peningkatan Disiplin aparatur 

a. Penyediaan biaya instruktur senam PNS  

Program ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000 bentuk kegiatan 

pelaksanaan senam setiap hari jumat 

b. Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapanya 

Program ini dianggarkan sebesar Rp. 22.000.000 ,bentuk kegiatan ini 

adalah pengadaan pakaian dinas sejumlah 44 stel 

5. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur 

a. Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan 

Program ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,dengan bentuk 

kegiatan Pemahaman seluruh karyawanan dan karawati terhadap 

peraturan perundang undangan dengan bentuk bimbingan tehnis. 

 



 

Belanja Langsung Urusan wajib 

1. Program Peningkatan  Sistem Administrasi Kearsipan  

a. Pembinaan Administrasi Kearsipan  

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 187.600.000,- Kegiatan ini 

berupa pembentukan desa tertib arsip di 6 OPD dan 10 Desa.  

b. Pengembangan data base informasi kearsipan  

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- Kegiatan ini 

berupa Pengumpulan data arsip dari 50 OPD 

c. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- Kegiatan ini 

berupa pengadaan sarana pengolahan arsip sebanyak 4 jenis, 

pengadaan sarana penyimpanan arsip sebanyak 1 unit rool opack 

dinamis dan 4 unit rak arsip. 

d. Pendataan dan penataan Dokumen / Arsip Daerah  

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 130.000.000,- Kegiatan ini 

berupa pelaksanaan akuisisi arsip di 3 SKPD dan pengolahan arsip 

statis di depo arsip.  

e. Penduplikasian Dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 85.000.000.- Kegiatan ini 

berupa penduplikasian arsip statis daerah sebanyak 1500 dokumen  

dan alih media arsip dari manual ke digital. 

f. Penilaian dan penyusutan arsip 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 45.000.000,- Kegiatan ini 

berupa penilaian dan penyusutan arsip yang telah masuk daftar arsip 

usul musnah dilakanakan sebanyak 2 kegiat 

g. Pemeliharaan rutin / Berkala arsip Daerah  

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 70.000.000,- Bentuk Kegiatan 

Ini berupa pelaksanaan fumigasi arsip dan  Restorasi Leter C desa  di 

depo arsip sebanyak 2 kali. 

h. Monitoring,evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 105.000.000,-. Kegiatan ini 

berupa Penilaian dan Audit Kearsipan di semua OPD ( 50 OPD ) untuk 

mengetahui Indeks  nilai kearsaipan KabupatenNganjuk  yang 

dilakukan oleh 2 tim Audit Kearsipan Kabupaten Nganjuk  



 

i. Penyusunan Dan penerbitan Naskah sumber Arsip 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar 255.000.000,-  Bentuk kegiatan ini 

berupa penyusunan dan penerbitan sumber arsip statis  dan 

penyusunan perda kearsipan .  

j. Penyediaan sarana layanan informasi arsip  

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 55.000.000,- Kegiatan ini berupa 

pelaksanaan pemasyarakatan arsip melalui media cetak dan elektronik 

serta promosi layanan pengelolaan arsip daerah pada Galeri Arsip 

serta  

k. Peamasyarakatan Arsip  

Kegiatan ini dalam bentuk Pemasyarakatan dan Sosialisasi/ 

Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp50.000.000,- Kegiatan ini berupa 

pelaksanaan Sosialisasi kearsipan sebanyak 6 kali bagi Ormas, 

sekolah, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat kabupaten Nganjuk. 

l. Bimtek kearsipan 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- Kegiatan ini berupa 

pelaksanaan pelatihan pengelolaan arsip bagi pengelola arsip desa, 

sekolah dan OPD sebanyak 50 orang di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Nganjuk. 

D.  Urusan Wajib Perpustakaan 

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan  

a. Pengembangan Minat dan Budaya Baca 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- Bentuk Kegiatan 

ini adalah pengembangan minat dan budaya baca  masyarakat          

di Kabupaten Nganjuk berupa pelaksanaan lembur perpustakaan 

sabtu-minggu, operasional TBM, promosi budaya baca, pelaksanaan 

Dongkel beras dan biaya pendukung kegiatan penyelenggaraan 

perpustakaan. 

b. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong 

Terwujudnya Masyarakat Pembelajar. 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 140.000.000,- Bentuk Kegiatan 

ini adalah pelaksanaan lomba peningkatan kebiasaan membaca 



 

untuk  tingkat TK, SD, SMP, SMA, lomba mendongeng bagi kader 

Posyandu, dan komunitas masyarakat. 

c. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- Bentuk Kegiatan 

ini berupa penyediaan bahan koleksi bacaan perpustakaan umum 

sebanyak 3860 buku baik manual maupun elektronik.  

d. Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan sekolah dan desa  

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- Bentuk kegiatan 

ini berupa pelaksanaan pelatihan pengelolaan perpustakaan sekolah, 

desa / kelurahan sebanyak 2 kali kegiatan . 

e. Pengolahan Bahan Pustaka 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 75.000.000,- Kegiatan ini 

berupa pengelolaan bahan pustaka dan perawaatan buku  sejumlah 

5.000 eksemplar. 

f. Pengembangan koleksi muatan local  

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- Kegiatan ini 

berupa pelaksanaan Penyusunan buku koleksi perpustakaan 

bermuatan local sebanyak 3 judul sejumlah 200 eksemplar. 

g. Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- Kegiatan ini 

berupa pembentukan Tim GPMB ( Gerakan Pemasayarakatan  Minat 

Baca ). 

h. Pembinaan dan Perpustakaan Kecamatan, Desa / Kelurahan dan 

sekolah. 

Kgiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000,- Kegiatan ini berupa 

pembinaan Pendamping Pembinaan di 4 Desa penerima bantuan IT 

dan Pondok Pesantren 10 lembaga, Desa / kelurahan sebanyak 20 

desa sebagai akhir kegiatan terbentuk Desa Literasi di 1 Desa stiap 

Kecamatan . 

 

 

 

 

 



 

i. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,- Kegiatan ini 

berupa publikasi dan sosialisasi sebanyak 5 kegiatan 125 orang 

 

j. Pengukuran indek minat kerja  

Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 125.000.000, bentuk 

kegiatannya pengukuran indeks minat kerja masyarakat usia sekolah, 

masyarakat Kabupaten Nganjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

BAB IV 
P E N U T U P 

 

1.1. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang 

tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, 

efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.  

Agar pelaksanaan program dan kegiatan bisa memperoleh hasil yang 

maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Daerah maka harus sesuai peraturan perundangan, tetap 

mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, memperhatikan sinergitas, 

serta  rasa dedikasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi SKPD. 

 

1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan. 

 Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri 86 tahun 2017, maka 

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Nganjuk Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2019 sebagai berikut :  

a. Di dalam Penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 sangat memerlukan 

waktu yang  cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan 

Permendari Nomor 8 6 tahun 2017 tentang Pelaksanaan  Tahapan, Tata 

cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. 

b. Proses perencanaan urusan kearsipan dan perpustakaan telah 

dituangkan dalam Renstra dan Renja SKPD serta telah dibahas dalam 

Musrenbang Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 dan ditetapkan dalam 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 

Anggaran 2018. 

c. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2019 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas 

pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD  

 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas tersusunnya Rencana Awal 
(Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
Kabupaten Nganjuk. 

 
Rencana Awal Rencana Kerja Tahun 2020 di susun berdasarkan Renstra 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, yang 
merupakan penjabaran Program Kerja Dinas selama 5 (lima) Tahun kedepan. 

 
Adapun Rancangan Awal Tahun 2020 dalam menjabarkan isu Renstra 

dengan mengakomodasi yang terkait dengan pembangunan Sumber Daya 
Manusia (SDM). Dari sekian program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana 
Strategis (Renstra) semaksimal mungkin dilaksanakan dalam rencana kerja dinas, 
dengan dengan memprioritaskan yang sangat mendesak dan urgen. 

 
Demikian Rancangan Awal Tahun 2020 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Nganjuk semoga dapat bermanfaat secara internal bagi dinas maupun 
semua pihak yang berkepentingan (Stake Holders) 
 
 
 

Nganjuk,      Desember 2018 
 

Plt. KEPALA DINAS 
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

KABUPATEN NGANJUK 
STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN 

DAN SUMBER DAYA MANUSIA 
 
 
 
 

Dra. WIDYASTI SIDHARTINI, M.Si 
Pembina Utama Muda 
NIP.19640612 199003 2 010 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	BAB III  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	BAB IV  PENUTUP
	BAB II
	HASIL EVALUASI RENJA  PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	BAB III
	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
	TUJUAN :
	SASARAN :

