RKPD Sekretariat DPRD
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2020

Nama Program

Nama Kegiatan

Jumlah Program dan
Kegiatan (n)
2020

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Jumlah Program dan Jumlah Program dan
Kegiatan (n-1)
Kegiatan (n+1)
2019

Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan

Target Kinerja

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

2021

Rp 3.500.000

Rp 3.500.000

Rp 3.500.000 Terlaksananya penyediaan
materai dan perangko

480 materai 10
lembar perangko 3
jenis 12 bulan
3 jenis 12 bulan

Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik

Rp 336.000.000

Rp 336.000.000

Rp 336.000.000 tersedianya pembayaran jasa
komunikasi, sumber daya air
dan listrik

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Rp 128.040.000

Rp 128.040.000

Rp 128.040.000 tersedianya pemenuhan jasa
kebersihan kantor

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor

Rp 80.000.000

Rp 80.000.000

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

Rp 100.000.000

Rp 100.000.000

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor

Rp 35.000.000

Rp 35.000.000

Rp 35.000.000 tersedianya kebutuhan
komponen instalasi listrik

11 jenis

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah
tangga

Rp 10.000.000

Rp 25.000.000

Rp 10.000.000 tersedianya kebutuhan
peralatan rumah tangga

35 jenis

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan

Rp 35.761.000

Rp 35.761.000

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Penyediaan makanan dan
minuman

Rp 900.000.000

Rp 900.000.000

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah

Rp 446.268.450

Rp 446.268.450

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Rp 7.000.000

Rp 7.000.000

12 bulan ( 1 paket ) peningkatan kebersihan di
lingkungan sekretariat DPRD

Rp 80.000.000 terlaksananya pengadaan alat 12 bulan
tulis kantor
Rp 100.000.000 tersedianya penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan

3 kegiatan

jumlah penyediaan jasa
surat menyurat
jumlah penyediaan jasa
komunikasi sumber daya
air dan listrik

480 materai10
lembar perangko 3
jenis 12 bulan
4 jenis 12 bulan

jumlah penyediaan jasa
kebersihan

100 %

peningkatan pelayanan
jumlah penyediaan alat
administrasi perkantoran dalam tulis kantor
rangka menunjang kegiatan DPRD

100 %

13 jenis cetakan dan peningkatan pelayanan fasilitas
7 jenis
perkantoran dalam rangka
penggandaan
menunjang kegiatan DPRD

Rp 35.761.000 tersedianya bahan bacaan dan 4 jenis surat kabar 2
peraturan perundangjenis tabloid dan 5
undangan
jenis buku
perundangundangan
Rp 900.000.000 tersedianya kebutuhan makan 11 bulan (konsumsi
dan minum
harian, tamu dan
rapat)
Rp 446.268.450 rapat-rapat koordinasi dan
28 aparatur
konsultasi ke luar daerah
pemerintah

Rp 7.000.000 Tersedianya kegiatan
monitoring, evaluasi dan
pelaporan

Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas unit kerja
sekretariat DPRD
terlaksananya pembayaran jasa
komunikasi,,si, sumber daya air
dan listrik

jumlah penyediaan barang
cetakan dan penggandaan

peningkatan fasilitas instalasi
jumlah penyediaan
listrik/penerangan yang memadai komponen instalasi
listrik/penerangan
banguanan kantor
terpenuhinya peralatan rumah
jumlah pengadaan
tangga sebagai pelengkap fasilitas peralatan rumah tangga
pimpinan dan anggota DPRD
bahan bacaan sebagai sarana
informasi dan referensi
sekretariat DPRD dan anggota
DPRD

jumlah penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan

terpenuhinya makanan dan
minuman harian,

jumlah penyediaan
makanan dan minuman

pelayanan terhadap pimpinan
jumlah aparatur
dan anggota DPRD serta aparatur pemerintah yang
pemerintah
melaksanakan rapat-rapat
koordinsi dan konsultasi ke
luar daerah
Terlaksananya kegiatan
jumlah kegiatan
monitoring, evaluasi dan
monitoring, evaluasi dan
pelaporan
pelaporan

100 %

100 %

100 %

95 %

100 %

100 %

3 kegiatan

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Pengelolaan dan
Pendokumentasian Arsip Perangkat
Daerah
Pembangunan gedung kantor

Rp 30.000.000

Rp 0

Rp 700.000.000

Rp 0

Rp 1.000.000.000

Rp 30.000.000 terciptanya penataan
10 kegiatan
kearsipan yang baik dan benar

penpeningkatan penataan arsip
yang baik dan benar

terwujudnya tata kelola
kearsipan yang baik dan
benar
jumlah pembangunan
gedung arsip dan
perpustakaan, tempat
parkir, palang pintu dan
toilet kantor DPRD

100 %

Rp 0 terwujudnya pembangunan
4 jenis, 3 paket
gedung arsip dan
perpustakaan, tempat parkir,
palang pintu dan toilet kantor
DPRD

terwujudnya pembangunan
gedung arsip dan perpustakaan,
tempat parkir, palang pintu dan
toilet kantor DPRD

100 %

Rp 2.600.000.000

Rp 0 terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas operasional

2 unit

terpenuhinya kendaraan dinas/
operasional

jumlah kendaraan dinas
operasional DPRD

100 %

100 %

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Pengadaan kendaraan
dinas/operasional

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung
kantor

Rp 50.000.000

Rp 300.000.000

Rp 50.000.000 tersedianya pengadaan
perlengkapan gedung kantor

4 unit 2 paket

terpenuhinya perlengkapan
gedung kantor

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung
kantor

Rp 50.000.000

Rp 100.000.000

9 unit 5 jenis

terpenuhinya peralatan gedung
kantor

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur

Rp 280.000.000

Rp 80.000.000

Rp 50.000.000 tersedianya pengadaan
peralatan gedung kantor (LCD
proyektor lengkap)
Rp 80.000.000 tersedianya pengadaan
mebeler
tersedianya pengadaan
mebeler Ruang Paripurna
Rp 0 Terpenuhinya instalasi listrik
untuk penerangan gedung
baru

jumlah pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
jumlah pengadaan
peralatan gedung kantor

3 jenis 9 buah

terpenuhinya mebeler

jumlah pengadaan mebeler

100 %

gedung baru

tersedianya instalasi listrik
penerangan kantor untuk
gedung baru

100%

Rp 100.000.000 tersedianya pemeliharaan
bangunan gedung kantor
sekretariat DPRD

12 bulan ( 1 paket ) terpeliharanya gedung kantor dan jumlah pemeliharaan rutin
jasa keamanan dalam rangka
berkala gedung kantor
menunjang kegiatan DPRD

100 %

12 unit kendaraan

jumlah pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

100 %

jumlah pemeliharaan rutin
berkala perlengkapan
gedung kantor

100 %

100 %

1 paket

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Penambahan daya listrik

Rp 175.000.000

Rp 0

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor

Rp 300.000.000

Rp 385.000.000

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

Rp 500.000.000

Rp 1.346.715.550

Rp 500.000.000 tersedianya pemeliharaan
rutin kendaraan dinas roda 4

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor

Rp 50.000.000

Rp 70.000.000

Rp 50.000.000 tersedianya pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor

tercukupinya pemeliharaan
kendaraan dinas pimpinan DPRD
dan kendaraan operasional
sekretariat DPRD
1 unit genset, mesin tercukupinya pemeliharaan
poto copy dan AC perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor

Rp 20.000.000

Rp 80.000.000

Rp 20.000.000 tersedianya pemeliharaan
peralatan gedung kantor

3 jenis (lap top,
printer, komputer)

terpeliharanya peralatan gedung jumlah pemeliharaan rutin
kantor yang memadai
atau berkala peralatan
gedung kantor

100 %

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur

Rp 1.820.000

Rp 5.000.000

Rp 1.820.000 tersedianya pemeliharaan
mebeler

6 jenis

terpenuhinya pemeliharaan
mebeler

100 %

Program Peningkatan Disiplin Pengadaan pakaian dinas beserta
Aparatur
perlengkapannya

Rp 625.000.000

Rp 985.200.000

2 jenis 50 orang

anggota DPRD

Program Peningkatan Disiplin Pengadaan pakaian khusus hariAparatur
hari tertentu

Rp 25.000.000

Rp 50.000.000

2 jenis, 80 orang

Rp 299.980.000

Rp 299.980.000

sarana pakaian untuk
karyawan/karyawati sekretariat
DPRD
meningkatnya wawasan bagi
jumlah kegiatan
karyawan/karyawati sekretariat pengembangan wawasan
iat DPRD terkait bidang wawasan pengelolaan daerah
keuangn

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Peningkatan kemampuan teknis
aparatur

Rp 625.000.000 terwujudnya pengadaan
pakaian dinas dan
kelengkapannya bagi pimpinan
dan anggota DPRD
Rp 25.000.000 tersedianya pengadaan
pakaian khusus hari-hari
tertentu bagi aparatur
Rp 299.980.000 tersedianya fasilitas kegiatan
pengembangan wawasan
pengelola keuangan

1 paket

16 aparatur 2
kegiatan

jumlah prosentase
pemeliharaan rutin atau
berkala mebeler
jumlah pengadaan pakaian
dinas dan kelengkapannya
bagi pimpinan dan anggota
DPRD
jumlah pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu

2 jenis 50 orang

100 %

50 %

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program peningkatan
kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah

Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD

Rp 10.000.000

Rp 10.000.000

Penyusunan laporan keuangan
semesteran

Rp 2.500.000

Rp 2.500.000

Rp 2.500.000 tersedianya penunjang
2 kegiatan
penyusunan laporan keuangan

Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun

Rp 8.000.000

Rp 2.500.000

Rp 2.500.000 tersedianya penunjang
1 kegiatan
penyusunan laporan keuangan

Rp 1.927.305.000

Rp 1.992.105.000

Rp 1.927.305.000 tersedianya pembahasan
perda oleh alat kelengkapan

3 perda APBD

tersedianya peraturan daerah
jumlah pembahasan
sebagai dasar hukum
rancangan peraturan
pemerintahan kabupaten nganjuk daerah

100 %

Rp 2.310.210.000

Rp 1.570.965.000

3 kali untuk 50
anggota DPRD

Rp 100.170.000

terakomodasinya aspirasi
masyarakat melalui pertemuan
dengan pimpinan
terlaksananya pengendalian dan
pengawasan pembangunan

jumlah penyediaan
fasilitasi reses penjaringan
aspirasi masyarakat
nganjukkegiatan kunjungan
jumlah
kerja dalam daerah bagi
pimpinan dan anggota
DPRD guna evaluasi dan
monitoring pembangunan

100 %

Rp 100.170.000

Rp 2.310.210.000 tersedianya penyediaan
fasilitas reses penjaringan
aspirasi masyarakat nganjuk
Rp 100.170.000 tersedianya kegiatan
kunjungan kerja dalam daerah
bagi pimpinan dan anggota
DPRD guna evaluasi dan
monitoring kegiatan
pembangunan di dalam daerah
bagi pimpinan dan anggota
DPRD

Rp 100.000.000

Rp 100.000.000

Rp 4.125.640.000

pelaksanaan peningkatan
kesehatan bagi pimpinan dan
anggota DPRD
terciptanya kebijakan untuk
pembangunan daerah dan
pelayanan masyarakat

jumlah anggota DPRD yang
mendapatkan pelayanan
bagi pimpinan dan anggota
DPRD
jumlah kegiatan konsultasi
ke ibukota negara dan
ibukota provinsi untuk
peningkatan
pengembangan
pembangunan di semua
sektor

100 %

Rp 4.125.640.000

Rp 100.000.000 tersedianya pelayanan
50 jiwa
kesehatan bagi pimpinan dan
anggota DPRD
Rp 4.125.640.000 tersedianya kegiatan
7 kegiatan untuk 50
konsultasi ke ibu kota negara anggota DPRD
dan ibu kota provinsi untuk
peningkatan pengembangan
pembangunan di semua sektor

Program peningkatan
peningkatan kapasitas alat
kapasitas lembaga perwakilan kelengkapan dewan/panitia khusus
rakyat daerah
Program peningkatan
peningkatan kapasitas BPPD
kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah

Rp 6.478.100.000

Rp 5.902.820.000

100 %

Rp 1.836.970.000

tersedianya peraturan daerah,
peraturan DPRD dan rekomendasi
DPRD
tersedianya raperda DPRD,
rancangan keputusan DPRD dan
kajian raperda inisiatif

jumlah raperda yang
dihasilkan

Rp 2.195.670.000

Rp 6.478.100.000 tersedianya kegiatan
12 raperda
perjalanan dinas pansus untuk
meningkatkan kapasitas
pimpinan dan
anggota pansus 10 kegiatan
Rp 2.195.670.000 tersedianya
kegiatan
perjalanan dinas untuk
meningkatkan kapasitas
pimpinan dan anggota BPPD

jumlah kegiatan perjalanan
dinas untuk meningkatkan
kapasitas pimpinan dan
anggota BP2D

100 %

Program peningkatan
peningkatan kapasitas badan
kapasitas lembaga perwakilan anggaran
rakyat daerah

Rp 3.240.390.000

Rp 2.824.195.000

Rp 3.240.390.000 terlaksananya kegiatan
konsultasi dan study banding
badan anggaran guna
meningkatkan kualitas
pelaksanaan pembangunan
yang disesuaikan dengan
kebijakan pemerintah pusat
dan daerah

tersedianya kebijakan dalam
penyusunan peraturan daerah
tentang apbd, apbd perubahan
dan apdb pertanggungjawaban

jumlah kegiatan konsultasi
dan study banding badan
anggaran

100 %

pembahasan rancangan peraturan
daerah

Program peningkatan
kegiatan reses
kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah
Program peningkatan
kunjungan kerja pimpinan dan
kapasitas lembaga perwakilan anggota DPRD dalam daerah
rakyat daerah

Program peningkatan
kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah
Program peningkatan
kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah

pelayanan kesehatan bagi
pimpinan dan anggota DPRD
peningkatan kapasitas komisikomisi

Rp 10.000.000 tersedianya penunjang laporan 12 bulan
capaian kinerja dan ikhtisar
kinerja SKPD

3 kali untuk 50
anggota DPRD

11 kegiatan

terlaksananya administrasi
jumlah penyusunan
pelaporan capaian kinerja dadan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
terlaksananya administrasi
jumlah penyusunan
pelaporan keuangan semesteran pelaporan keuangan
skretariat DPRD

100 %

terlaksananya administrasi
pelaporan keuangan akhir tahun
skretariat DPRD

100 %

jumlah penyusunan
laporan keuangan

100 %

95 %

95 %

Program peningkatan
peningkatan kapasitas badan
kapasitas lembaga perwakilan musyawarah
rakyat daerah

Rp 3.030.300.000

Rp 2.819.040.000

Rp 3.030.300.000 tersedianya konsultasi ke
ibukota negara, ibu kota
provinsi, study banding luar
daerah dan dalam daerah
untuk peningkatan kapasitas
pimpinan dan anggota DPRD

11 kegiatan

Program peningkatan
peningkatan kapasitas badan
kapasitas lembaga perwakilan kehormatan
rakyat daerah
Program peningkatan
kunjungan kerja luar daerah
kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah

Rp 1.273.653.000

Rp 1.112.443.000

11 kegiatan

Rp 4.262.284.000

Rp 4.262.284.000

Program peningkatan
peningkatan sumberdaya manusia
kapasitas lembaga perwakilan dan profesionalisme
rakyat daerah

Rp 4.219.600.000

Rp 4.147.490.000

Rp 1.273.653.000 tersedianya kegiatan rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Rp 4.262.284.000 Terlaksananya kunjungan kerja
luar daerah dalam propinsi dan
luar propinsi untuk
peningkatan pengembangan
pembangunan di semua sektor
Rp 4.219.600.000 tersedianya peningkatan
sumberdaya manusia untuk
pimpinan dan anggota DPRD

Program peningkatan
peningkatan kapasitas pimpinan
kapasitas lembaga perwakilan DPRD
rakyat daerah
Program peningkatan
apprasial tunjangan perumahan
kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah

Rp 1.127.500.000

Rp 1.102.500.000

Rp 100.000.000

Rp 80.000.000

Program peningkatan
Dokumentasi dan Publikasi
kapasitas lembaga perwakilan Kegiatan DPRD
rakyat daerah

Rp 1.602.701.500

Rp 722.500.000

Program peningkatan
apprasial tunjangan transportasi
kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah

Rp 100.000.000

Rp 80.000.000

Program peningkatan
kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah
Program penyusunan dan
penelitian produk hukum

Fasilitasi penyusunan Pokok-Pokok
Pikiran DPRD

Rp 100.000.000

Rp 0

penyusunan/evaluasi produk
hukum daerah

Rp 167.647.200

Rp 175.134.000

tersedianya keputusan DPRD
tentang renja bulanan dan renja
tahunan

peningkatan kinerja pimpinan
DPRD dan anggota badan
kehormatan DPRD
9 kegiatan untuk 50 Terciptanya kebijakan untuk
anggota DPRD
pembangunan daerah dan
pelayanan masyarakat

6 kegiatan untuk 50 tercukupinya peningkatan
anggota DPRD
sumberdaya manusia dan
profesionalisme pimpinan dan
DPRD

Rp 1.127.500.000 tersedianya kegiatan insidental 4 orang 13 kegiatan tercukupinya kegiatan insidental
bagi pimpinan DPRD
bagi pimpinan DPRD
Rp 100.000.000 tersedianya kajian terhadap
prediksi nilai tunjangan
Rp 1.602.701.500 Terwujudnya sosialisasi
informasi dan publikasi
kegiatan DPRD kepada
masyarakat

Rp 100.000.000 tersedianya kajian terhadap
prediksi nilai tunjangan
transportasi
Rp 0 terlaksananya penyusunan
pokok-pokok pikiran DPRD
Rp 167.647.200 tersedianya penyusunan dan
sosialisasi perda

1 kajian

terlaksananya kajian tunjangan
perumahan

tjumlah kegiatan konsultasi
dan study banding badan
musyawarah

100 %

jumlah kegiatan rapat
koordinasi dan konsultasi
Badan Kehormatan
jumlah kegiatan kunjungan
kerja luar daerah untuk
peningkatan
pengembangan
pembangunan di semua
sektor peningkatan
jumlah
sumber daya manusia
untuk peningkatan
pengembangan
pembangunan di semua
sektor
jumlah kegiatan insidental
bagi pimpinan DPRD

100 %

jumlah kajian terhadap
prediksi nilai tunjangan
perumahan DPRD

100 %

100 %

100 %

100 %

500 tabloid, media Terwujudnya sosialisasi informasi jumlah dokumentasi dan
massa dan
dan publikasi kegiatan DPRD
publikasi kegiatan DPRD
elektronik termasuk kepada masyarakat
kepada masyarakat
website , CD & buku
selayang pandang
DPRD

100 %

1 kajian

terlaksananya kajian
tunjangantransportasi

jumlah kajian terhadap
prediksi nilai tunjangan
transportasi DPRD

100 %

100%

kabupaten

terwujudnya penyusunan
pokok-pokok pikiran DPRD

100%

9 perda/raperda

terwujudnya penyusunan raperda jumlah penyusunan dan
dan sosialisasi peraturan daerah sosialisasi perda

100 %

