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KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah
melimpahkan berkah serta rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana
Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar Tahun 2018.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan pelaksanaan dari
amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, pasal 21 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya
dengan mengacu kepada rancangan SKPD, berdasarkan hal tersebut Renja 2018 pada
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar diharapkan pemahaman akan visi,
misi tugas dan tanggung jawab yang dilakukan sebagai staf, abdi negara dan abdi
masyarakat akan memudahkan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan
kiranya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar.
Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari
sempurna, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam
menyempurnakan Rencana Kerja (RENJA) ini di masa yang akan datang.
Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini.
Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi
kepentingan masyarakat dan negara.

Banjar, April 2017
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Banjar

Drs. H. OBANG SUBARMAN, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP . 19600118 198603 1 006
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG
Pada akhir Tahun 2016 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota

Banjar mengalami perubahan status menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Banjar yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar dan
Peraturan Walikota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata
Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Adapun struktur
Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar terdiri dari :
1.

Kepala Dinas;

2.

Sekretaris;
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3.

Kepala Bidang Kearsipan;
a. Seksi Arsip Dinamis; dan
b. Seksi Arsip Statis.

4.

Kepala Bidang Perpustakaan;
a. Seksi Pengembangan dan Program; dan
b. Seksi Pembinaan.

5.

Kepala Bidang Pembinaan;
a. Seksi Pengelolaan dan Deposit; dan
b. Seksi Layanan dan Promosi Minat Baca.

6.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

7.

Kelompok Jabatan Fungsional.
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Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar mewadahi 2 (dua) bidang
urusan, yaitu :
1.

Urusan Wajib Kearsipan; dan

2.

Urusan Wajib Perpustakaan.
Dengan ditetapkannya Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan
tahunan, untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana
pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah
daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara
perencanaan pada organisasi perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah
daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian visi dan misi daerah.
Sesuai amanat tersebut, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar
pada tahun 2017 ini menyusun rencana kerja tahun 2018. Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar Tahun 2018 merupakan dokumen
rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam waktu 1
(satu) tahun anggaran berjalan dengan menitikberatkan pada potensi masyarakat yang
bertambah penting peranannya, masyarakat menjadi modal pembangunan yang besar
jika kualitas sumber daya manusianya ditingkatkan dengan demikian pola
pemberdayaan akan senatiasa berkembang secara dinamis seiring peningkatan
kualitasnya masyarakatnya melalui penguatan lembaga, serta peran pemerintah

2

RENJA 201
8
sebagai pelayanan masyarakat dapat menjembatani segala urusan-urusan yang
diperlukan masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Banjar tahun 2017 adalah :
1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanan Pembangunan Nasional;

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan jangka
panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025;

3.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

5.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

6.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;

7.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;

8.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

9.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang pedoman pembinaan dan
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan keuangan dan
kinerja instansi pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata cara pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang tata cara penyusunan
rencana pembangunan nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang pedoman laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan
pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan
informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Propinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
23. Peraturan Menteri Pemberdayan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
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24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri
Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK
95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2010-2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2006 tentang Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa/Kelurahan;
28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Banjar tahun 2013-2033;
29. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar tahun 2005 - 2025;
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014–2018;
31. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar;
32. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar Peraturan Walikota Banjar Nomor 30
Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok
dan Fungsi Perangkat Daerah;
33. Peraturan Walikota Banjar Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
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34. Keputusan Walikota No 130.Kpts.122.a-Bappeda/2014 tentang Pengesahan
Renstra OPD tahun 2014-2018 lingkup pemerintahan Kota Banjar
35. Keputusan Walikota Nomor

tentang Pengesahan Renja OPD tahun 2018

lingkup pemerintahan Kota Banjar
36. Surat Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota
Banjar Nomor 050.13/Kpts.001.a-KPAD/2014 tentang Penetapan Rencana
Strategis (Renstra) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Banjar
Tahun 2014-2018.
37. Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar Nomor
050.13/KPts.150/DKP/2017 tentang Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar Tahun 2018.
Landasan hukum tersebut menjadi acuan pelaksanaan rencana kerja untuk
menuangkan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan
oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana kerja (RENJA) Tahun 2018 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Banjarditetapkan dengan maksud sebagai berikut :
1.

Terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program dan pelaksanaan
kegiatan yang dioperasionalisasikan;

2.

Konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan
serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian
yang efektif.
Di samping mempunyai maksud sebagaimana tersebut di atas, penyusunan

Renja Tahun 2018 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar juga bertujuan
untuk :
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1.

Meningkatkan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar dalam
waktu 1 (satu) tahun ke depan sehingga mampu untuk memberikan arah serta
sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan
perpustakaan dan kearsipan.

2.

Sebagai alat ukur pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Banjar.

I.4

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I

PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja
OPD yang meliputi:

BAB II

1.1

Latar Belakang,

1.2

Landasan Hukum,

1.3

Maksud dan Tujuan,

1.4

Sistematika Penulisan.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2016/2017
2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun 2015 dan capaian Renstra
OPD,

BAB III

BAB IV

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan OPD,

2.3

Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD,

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja OPD, serta

3.3

Uraian mengenai Program dan Kegiatan.

PENUTUP
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a.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan,

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan, serta
c.

Rencana tindak lanjut.
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1

Evaluasi

Pelaksanaan

Renja

OPD

Tahun

Lalu

dan

Capaian

RPJMD/Renstra OPD
Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Banjar tahun lalu dan Pencapaian Kinerja RPJMD Kota Banjar
dan atau Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar ditujukan untuk
mengidentifikasikan sejauh mana kemampuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Banjar dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar, mengidentifikasikan realisasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Banjar, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar terkait dengan kewenangan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Adapun urusan
kewenangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar, yang menjadi urusan
wajib adalah:
1.

Urusan Wajib Perpustakaan;

2.

Urusan Wajib Kearsipan.
Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2016 tersebut mencakup:

1.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang telah direncanakan adalah:


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal, hal ini dikarenakan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan telah mengajukan pengangkatan fungsional

8
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arsiparis dan pustakawan, namun hal tersebut tidak dapat terlaksana
dikarenakan adanya pembatalan dari BANDIKLAT Provinsi Jawa Barat.

2.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang telah direncanakan adalah:
a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;


Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;



Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;



Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/
operasional;



Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;



Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;



Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;



Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;



Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor;



Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;



Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;



Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman;



Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;



Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis
perkantoran;


b.

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Kegiatan Pengadaan Mebeleur;



Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

9
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Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;



Kegiatan Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;



Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan
kantor;

c.

d.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya;



Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;



Kegiatan Pengadaan pakaian olahraga;

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan


Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD;

e.



Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;



Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;



Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD;



Kegiatan Penyusunan Laporan Aset;

Program Perbaikan Sistem Administrasi Perpustakaan


f.

Kegiatan Pendataan dan penataan perpustakaan.

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perpustakaan


Kegiatan Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan dan
budaya baca.

g.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan
Budaya Baca


Kegiatan Pengadaan Dokumentasi Serah Simpan, Karya Cetak dan
Karya Rekam;



Kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca masyarakat;
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Kegiatan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar;

h.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


Kegiatan

Penyediaan

Sarana

dan

Koleksi

Perpustakaan

dan

DKM/Mesjid;


Kegiatan

Pengadaan

Buku

Pencegahan

Deradikalisasi

untuk

Perpustakaan Desa/Kelurahan Kota Banjar (Banprov);
i.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan


j.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah


k.

Kegiatan Pengklasifikasian Data

Kegiatan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah;

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi


Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan/Bimtek Kearsipan

Pelaksanaan program tersebut di atas yang telah sesuai dengan target dan
realisasi kinerja yang direncanakan telah cukup mendukung dalam hal anggaran dan
prasarana serta sarana.

3.

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
telah direncanakan adalah:


Dalam hal ini pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar Daerah
Kota Banjar belum ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target
kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

4.

Faktor–faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar
kota Banjar, antara lain karena:
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Belum memperoleh perhatian yang layak dari pemerintah (terutama
pemerintah daerah)

untuk jabatan fungsional pustakawan dan jabatan

fungsional arsiparis;


Belum adanya Gedung Perpustakaan yang representatif yang menunjang
terhadap pelayanan dan minat baca terhadap masyarakat;



Belum

tersedianya

Depo

Arsip

sebagai

penunjang

penyimpanan

arsip/dokumentasi;


Keterbatasan sarana kearsipan merupakan hambatan bagi terlaksananya tata
kelola arsip yang baik. Dengan sudah adanya standarisasi sarana kearsipan
yang menuntut penyediaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang
baik akibatnya belum terpenuhi standar tersebut;



Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Banjar.

5.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD.
Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar, implikasi yang timbul

dalam bidang urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan adalah:
a.

Belum dibangunnya Gedung Perpustakaan Umum yang representaif dan
Dippo Arsip yang baik;

b.

Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia bidang
perpustakaan dan kearsipan;

c.

Belum tersedianya jaringan teknologi informasi dan komunikasi;

d.

Belum terlaksananya pembinaan dan pengawasan Perpustakaan dan
Kearsipan;

e.

Sistem Pemeliharaan dan perawatan buku dan arsip belum optimal;

f.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
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6.

Kebijakan dalam bidang urusan Perpustakaan dan Kearsipan yaitu :
a.

Untuk menjalankan fungsi, peran, dan kewenangan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Banjar guna memberikan pelayanan kepada
masyarakat

secara

optimal,

maka

perlu

segera

melaksanakan

pembangunan Gedung Perpustakaan Umum dan Dipo Arsip di Kota
Banjar;
b.

Perlu dilakukan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan mutu
kuantitas dan kualitas aparatur melalui penambahan pegawai baru
(struktural dan fungsional), mengadakan pendidikan dan pelatihan secara
berkala dan terencana dengan intensitas yang lebih tinggi, serta
meningkatkan kesejahteraan pegawai;

c.

Terbentuknya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar maka
sistem manajemen pelayanan perpustakaan dan pengelolaan arsip
berbasis teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan sebagai
penunjang peningkatan mutu pelayanan publik dan dalam mendalami
ilmu pengetahuan;

d.

Upaya untuk mensosialisasikan arti pentingnya perrpustakaan serta
pengelolaan arsip dan dokumen kepada institusi yang di dalamnya
terdapat kegiatan perpustakaan serta pengelolaan arsip dan dokumen.
Selain itu juga perlu adanya upaya pembinaan dan pengembangan
perpustakaan dan kearsipan se-Kota Banjar.

e.

Perlu sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kota Banjar dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, maka
peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya,
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menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. maka strategi
dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar
Kota Banjar pada tahun 2018.
Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun
strategi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar adalah:
1.

Sasaran 1: Tersedianya akses layanan perpustakaan dan pemerataan budaya baca
masyarakat.
Strategi: Menyelenggarakan layanan dan pembinaan perpustakaan dengan arah
kebijakan mewujudkan perpustakaan sebagai wahana belajar masyarakat
sepanjang hayat.
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:

2.

a.

Peningkatan sistem administrasi Perpustakaan;

b.

Peningkatan kualitas pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca;

c.

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Sasaran 2: Meningkatnya kinerja dan tata kelola kearsipan daerah yang
akuntabel sebagai Cerminan good governance.
Strategi: Meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang efektif dengan
arah kebijakan mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:

3.

a.

Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;

b.

Peningkatan kualitas pelayanan informasi.

Sasaran 3: Peningkatan pengelolaan dokumen pemerintah yang lengkap dan
memudahkan temu balik informasi.
Strategis: Penyediaan dokumen hasil serah simpan, karya cetak dan karya rekam
serta peningkatan kualitas pelayanan informasi.
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategis ini, yaitu:
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a.

Pengadaan dokumentasi serah simpan, karya cetak dan karya rekam;

b.

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan intansi pemerintahan/
swasta;

4.

Sasaran 4: Terwujudnya pengaturan dan kegiatan Perpustakaan Arsip dan
Dokumentasi.
Strategis: Peningkatan dan pengembangan pengelolaan organisasi dan keuangan
daerah.
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategis ini, yaitu:

5.

a.

Penyusunan SOP pelayanan perpustakaan dan pengelolaan Arsip/Dokumen;

b.

Penyusunan peraturan Daerah tentang pengelolaan Arsip/Dokumen;

c.

Penyusunan LAKIP;

d.

Penyusunan RKA dan DPA;

e.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sasaran 5: Meningkatnya kinerja aparatur.
Strategis: Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur.
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategis ini, yaitu:
a.

Pelayanan Administrasi perkantoran;

b.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

c.

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

d.

Peningkatan disiplin aparatur.
Adapun review capaian prioritas dan target program Renstra Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Kota Banjar disajikan dalam bentuk matrik analisis pada Tabel 2.1
tentang Pencapaian Renstra OPD s/d tahun 2016 Kota Banjar.
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Berdasarkan tabel 2.1 tentang pencapaian RENSTRA Kantor Perpstakaan,
Arsip dan Dokumentasi Kota Banjar tahun 2016 Kota Banjar dapat dijelaskan bahwa:
A. Kegiatan yang sesuai dengan target adalah sebagai berikut :
1.

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan koleksi
bahan pustaka;
 Hal itu dibuktikan dengan keluaran berupa Terpeliharanya sarana
pengolahan dan penyimpanan koleksi bahan pustaka yang baik pada
tahun 2016.

2.

Pengadaan dokumen serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 Hal itu dibuktikan dengan keluaran berupa kegiatan pengadaan
dokumentasi, serah simpan, karya cetak dan karya rekam sebanyak 1
kali kegiatan, dengan hasil diperolehnya 1 kali.

3.

Pengembangan minat dan budaya baca masyarakat
 Hal itu dibuktikan dengan keluaran berupa pengembangan minat dan
budaya baca melalui pelaksanaan lomba story telling tingkat Kota
Banjar yang juaranya mewakili Kota Banjar dalam lomba story telling
Tingkat Provinsi Jawa Barat. Dengan hasil diperolehnya 1 kali kegiatan
dan 3 orang juara lomba tersebut.

4.

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat pembelajar;
 Hal itu dibuktikan dengan keluaran pelaksanaan layanan perpustakaan
keliling selama 12 bulan dan hasil operasional perpustakaan keliling
sebanyak 120 titik layanan.

5.

Pengklasifikasian data;
 Hal itu dibuktikan dengan keluaran berupa terklasifiksinya data dari
OPD sebanyak 5 OPD.
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6.

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah;
 Hal itu dibuktikan dengan berupa terdata dan tertatanya dokumen/arsip
daerah sebanyak 1 kali dan hasil berupa diperolehnya data
dokumen/arsip daerah dari 5 OPD.

7.

Pemeliharaan rutin /berkala sarana pengolahan & penyimpanan arsip;
 Hal itu dibuktikan dengan terpeliharanya sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip selama 1 tahun, dengan hasil diperolehnya sarana
pengolahan dan penyimpanan yang terpelihara dengan baik sebanyak 1
kali.

8.

Pemeliharaan rutin /berkala arsip daerah;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi

9.

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi.

10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi.
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
12. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
13. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
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14. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
15. Penyediaan alat tulis kantor;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
16. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
17. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
18. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
19. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
20. Penyediaan makanan dan minuman;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
21. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
22. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
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23. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
24. Pengadaan mebeuler;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
25. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
26. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
27. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
28. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
29. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
30. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
31. Pengadaan pakaian olahraga;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
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32. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
33. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
34. Penyusunan pelaporan prognosis anggaran;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
35. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
36. Penyusunan SOP Pelayanan Perpustakaan dan Pengelolaan Arsip/Dokumen;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
37. Penyusunan RKA dan DPA;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi
38. Penyusunan LAKIP;
 Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena
kegiatan di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi.
Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan target, karena kegiatan
di atas ada kesesuaian antara target dengan realisasi, meskipun ada yang tidak
dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) namun tetap
dilaksanakan.
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B.

Kegiatan yang melebihi target adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan sarana dan koleksi perpustakaan kecamatan;
 Hal itu dikarenakan untuk Penyediaan sarana dan koleksi perpustakaan
kecamatan digantikan dengan perpustakaan desa/kelurahan yang
mendapatkan Bantuan Provinsi (Banprov) pada Tahun 2016 sebanyak
25 Desa/Kelurahan.
2. Pemeliharaan rutin/berkala koleksi bahan pustaka;
 Meskipun tidak dianggarkan dalam DPA SKPD, tetapi kegiatan ini
tetap dilaksanakan dikarenakan koleksi bahan pustaka yang baik dan
terawat merupakan prioritas dalam pelayanan kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca;
 Hal itu dibuktikan dengan terbinanya perpustakaan desa/kelurahan,
ditambah koordinasi pada tahun 2016 tentang Bantuan Provinsi Jawa
Barat untuk perpustakaan Desa/Kelurahan Se-Kota Banjar.

C.

Kegiatan yang kurang dari target adalah sebagai berikut :
1. Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum;
 Hal itu dikarenakan belum terealisasinya gedung perpustakaan yang
representatif di pusat Kota.
2. Penyediaan sarana dan koleksi perpustakaan DKM/Masjid;
 Hal itu dibuktikan dengan keluaran berupa Tersedianya sarana dan
koleksi perpustakaan DKM/Mesjid, dengan target 7 unit tetapi
diperoleh hasil 1 unit perpustakaan DKM/Mesjid pada tahun 2016
dikarenakan tidak adanya anggaran.
3. Pengadaan bahan pustaka;
 Hal itu dibuktikan dengan target yang ingin dicapai 500 judul buku,
namun tidak direalisasikan pada tahun 2016 dikarenakan tidak adanya
anggaran.
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4. Penyediaan sarana layanan informasi perpustakaan;
 Hal tersebut terkendala kurangnya sarana gedung yang ada dan
anggaran yang tersedia, sehingga untuk layanan informasi perpustakaan
belum dapat terlaksana.
5. Pemeliharaan database perpustakaan umum;
 Hal tersebut terkendala tidak tersedianya anggaran yang tersedia,
sehingga pemeliharaan database perpustakaan umum tidak dapat
dilaksanakan.
6. Pengolahan bahan pustaka;
 Hal itu dikarenakan untuk penambahan bahan pustaka diharuskan sudah
terolah menjadi bahan pustaka yang siap layan.
7. Pengembangan sistem otomasi perpustakaan;
 Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya
anggaran yang tersedia pada tahun 2016.
8. Pengumpulan data;
 Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya
anggaran yang tersedia pada tahun 2016 dan kondisi sarana prasarana
gedung yang tidak memadai untuk mengumpulkan data dari OPD.
9. Pembangunan dippo arsip;
 Hal tersebut terkendala anggaran, namun pada tahun 2018 DKP Kota
Banjar mengajukan Bantuan Provinsi (Banprov) untuk Rehab Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Banjar yang nantinya dapat
diperuntukkan untuk dippo arsip.
10. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip;
 Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya
anggaran yang tersedia pada tahun 2016.
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11. Penyediaan sarana layanan informasi arsip;
 Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya
anggaran yang tersedia pada tahun 2016.
12. Pendidikan dan pelatihan formal;
 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Format tersebut telah direncanakan
dan dianggarkan, namun dikarenakan adanya pembatalan dari
BANDIKLAT Prov. Jawa Barat maka kegiatan tersebut tidak tercapai.
13. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Arsip/Dokumen;
 Kegiatan

Penyusunan

Peraturan

Daerah

tentang

Pengelolaan

Arsip/Dokumen dilaksanakan pada Tahun 2017.
14. Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan;
 Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan
Kearsipan dan Peraturan Walikota (Perwal) tentang Jadwal Retensi
Arsip dilaksanakan pada Tahun 2017.
15. Bimbingan teknis implementasi peraturan dan perundang-undangan;
 Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan
Kearsipan dan Peraturan Walikota (Perwal) tentang Jadwal Retensi
Arsip dilaksanakan pada Tahun 2017.

D.

Kegiatan baru yang tidak terdapat dalam Renstra dan Renja adalah
sebagai berikut :
1. Penyusunan laporan aset;
 Kegiatan tersebut dianggap perlu ditambahkan berdasarkan kebutuhan
sebagai penunjang laporan aset yang baik.
2. Pengadaan

buku

pencegahan

deradikalisasi

untuk

perpustakaan

desa/kelurahan Kota Banjar;
 Kegiatan tersebut muncul dari Bantuan Provinsi (Banprov) pada Tahun
2016.
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2.2

Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar Kota Banjar,

merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk
mewujudkan visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar Tahun 2014 seperti
yang tertuang dalam rencana strategis DKP tahun 2014-2018 yaitu:
“BANJAR MEMBACA DAN LESTARI INFORMASI“
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam
bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar
tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut:
1.

Membina dan mengembangkan perpustakaan untuk mendukung pelayanan prima
dalam Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat;

2.

Menghimpun, menertibkan, mengelola dan melestarikan arsip dan Dokumen
dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel sebagai
cerminan clean and good governance;

3.

Menciptakan sistem manajemen kelembagaan yang handal dan profesional.
Berdasarkan visi dan misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar

Kota Banjar, analisis kinerja Perpustakaan dan Kearsipan digunakan beberapa
indikator, antara lain: mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar
Nasional. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
membawa Konsekuensi pada Pengembangan Perpustakaan. Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Indikator Kinerja
Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
Selanjutnya

hasil

analisis

kinerja

pelayanan

Dinas

Kearsipan

dan

Perpustakaan Kota Banjar disajikan pada Tabel 2.2 tentang Pencapaian Kinerja
Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar Kota Banjar.
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Berdasarkan Tabel 2.2 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar dapat dijelaskan bahwa:
A.

Indikator yang sesuai dengan target adalah sebagai berikut :
1. Perpustakaan desa/kelurahan;
 Hal itu dibuktikan dengan Perpustakaan Desa/Kelurahan terdapat
kesamaan antara target dan realisasi yaitu sebanyak 25 perpustakaan
desa/kelurahan.
2. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan;
 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan terdapat kesamaan
target dan realisasi.

B.

Indikator yang melebihi dengan target adalah sebagai berikut :
1. Pengunjung perpustakaan (orang/tahun);
 Hal itu dibuktikan dengan pengunjung perpustakaan terjadi peningkatan
sejumlah 5.606 orang/tahun dari target 5.500 menjadi 11.106
pengunjung perpustakaan.
2. Perpustakaan keliling;
 Hal itu dibuktikan dengan terget Renstra pada 2015 sebanyak 3 (tiga)
unit, namun realisasinya DKP Kota Banjar terdapat 5 (lima) Unit.
3. Perpustakaan masyarakat;
 Hal itu dibuktikan dengan terget Renstra hanya 1 (satu) unit, namun
realisasinya Kota Banjar memiliki 2 (dua) unit Perpustakaan
Masyarakat yaitu Manca Damar Insani dan Lentera Bangsa.
4. Penerapan pengelolaan arsip secara baku(OPD);
 Hal itu dibuktikan dengan target dalam renstra hanya 4 (empat) OPD
namun dalam realisasinya 37 OPD telah melaksanakan pengelolaan
arsip secara baku.
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C.

Indikator yang kurang dengan target adalah sebagai berikut :
1. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul);
 Hal itu dibuktikan dengan terget Renstra pada 2015 sebanyak 500 judul
buku, namun realisasinya 588 judul buku.
2. Perpustakaan umum;
 Hal itu dibuktikan dengan belum tersedianya Perpustakaan umum yang
representatif di pusat kota.
3. Perpustakaan sekolah;
 Hal itu dikarenakan perpustakaan sekolah tidak ada Target dan
Realisasi dikarenakan bukan tanggung jawab kantor tetapi tanggung
jawab di bawah Dinas Pendidikan.

2.3

Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Banjar dipengaruhi oleh kurangnya minat baca masyarakat di
Kota Banjar serta kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Pengelola kearsipan di Kota
Banjar
A.

Tingkat Kinerja Pelayanan OPD
Sebagaimana telah dijelaskan pada analisis kinerja OPD, bahwa berdasarkan

indikator SPM sudah ada yang mencapai target namun ada juga yang belum
mencapai target.
Hal terkait pelayanan OPD antara lain kurangnya minat baca masyarakat di
Kota Banjar. Faktor-faktor penyebab terjadi kurangnya minat baca masyarakat di
Kota Banjar antara lain kurangnya bahan pustaka, gedung perpustakaan yang tidak
representatif, serta Kota Banjar yang belum mempunyai pustakawan sebagai ujung
tombak perpustakaan.
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Sedangkan yang terkait kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola
kearsipan di Kota Banjar antara lain belum adanya jabatan fungsional arsiparis,
sarana dan prasarana yang tidak memenuhi.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kebijakan urusan perpustakaan
memberikan pelayanan perpustakaan umum, pelayanan internet gratis dan
perpustakaan keliling untuk menjangkau baik pelajar maupun masyarakat sehingga
dapat meningkatkan minat baca masyarakat.
Sedangkan kebijakan di bidang kearsipan memberikan sosialisasi/bimtek
kepada pengelola kearsipan di OPD untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola
arsip di OPD se-Kota Banjar.

B.

Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kota Banjar
Visi Kota Banjar adalah “Dengan Iman dan Taqwa kita wujudkan

Masyarakat Kota Banjar yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar
Agropolitan”.
Pemerintah Kota Banjar telah menetapkan 4(empat) Misi sebagai berikut:
1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2) Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
3) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
4) Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum serta Tata Kelola Pemerintahan
secara Profesional untuk Menjamin Terciptanya Good Governance dan Clean
Government.
Berdasarkan Visi dan Misi Kota Banjar, maka sangat erat kaitannya dengan
Visi Misi DKP Kota Banjar, yaitu pada Misi ke-1 dan ke-2 yaitu :
1.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
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4.

Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum serta Tata Kelola Pemerintahan
secara Profesional untuk Menjamin Terciptanya Good Governance dan Clean
Government.
Adapun Visi dan Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar adalah

sebagai berikut :
Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar adalah : “Banjar
Membaca dan Lestari Informasi”.
Dalam visi tersebut terkandung makna/pengertian bahwa target DKP adalah
mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui optimalisasi fungsi
kearsipan dan perpustakaan daerah.
a. Misi :
1.

Membina

dan

mengembangkan

perpustakaan

untuk

mendukung

pelayanan prima dalam peningkatan minat dan budaya baca masyarakat
2.

Menghimpun, menertibkan, mengelola dan melestarikan arsip dan
dokumentasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
sebagai cerminan clean and good governance

3.

Menciptakan sistem manajemen kelembagaan yang handal dan
profesional

a. Tujuan :
1.

Memperluas akses layanan perpustakaan menuju pemerataan budaya
baca masyarakat.

2.

Meningkatnya kinerja dan tata kelola kearsipan daerah yang akuntabel
sebagai cerminan good governance.

3.

Meningkatkan mutu pengelolaan dokumen pemerintahan yang lengkap
dan memudahkan temu balik informasi

4.

Mengembangkan sistem manajemen kelembagaan dan pengelolaan
ketatausahaan
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b. Sasaran :
1.

Terbangunnya gedung perpustakaan umum yang beralokasi di Pusat Kota

2.

Pembangunan Dippo arsip;

3.

Penerapan Arsip secara baku;

4.

Persentase data kunjungan maupun peminjaman dari pemustaka
dibandingkan data tahun sebelumnya;

5.

Bertambahnya jumlah judul koleksi umum dari 6.069 judul pada awal
Rentra (2014) hingga 18.402 judul pada akhir periode Renstra (2018);

C.

6.

Jumlah perpustakaan desa/kelurahan yang menjadi sasaran pembinaan;

7.

Jumlah perpustakaan Kecamatan yang berhasil dibentuk;

8.

Jumlah perpustakaan tempat ibadah yang berhasil dibentuk;

Permasalahan yang dihadapi dan potensi dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi OPD
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar sebagai berikut:
1.

Tidak adanya kesatuan struktur perpustakaan Nasional, perpustakaan Provinsi
dan perpustakaan umum daerah ;

2.

Minimnya alokasi anggaran untuk urusan wajib perpustakaan dan kearsipan;

3.

Belum adanya tenaga pejabat fungsional Pustakawan dan Arsiparis;

4.

Belum tersedianya Gedung Perpustakaan yang representatif;

5.

kurangnya Sumber Daya Manusia pada DKP Kota Banjar;

6.

Belum tersedianya Dipo Arsip yang memadai;

7.

Belum terpenuhinya sarana kearsipan yang sesuai standard berakibat pada belum
tercapainya tata kelola arsip yang sistematis;

8.

Kurangnya kesadaran/tertib Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap
pentingnya pengelolaan Arsip/Dokumentasi;
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D.

Tantangan dan Peluang dalam peningkatan pelayanan
Dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat baik di

bidang perpustakaan maupun kearsipan DKP Kota Banjar memiliki tantangan dan
peluang, diantaranya belum adanya gedung perpustakaan yang representatif dan
belum tersedianya dippo arsip.
Pada urusan perpustakaan, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat
yang tidak dapat menjangkau perpustakaan umum, DKP Kota Banjar mempunyai 5
unit mobil perpustakaan kelilling yang siap memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Pada urusan kearsipan pada tahun 2017 diproyeksikan untuk menyusun
PERDA dan PERWAL tentang Pengelolaan Arsip, sehingga diharapakan pada tahun
2018 pengelolaan arsip pada Instansi Pemerintah Kota Banjar dapat terintegrasi dan
terkelola dengan baik.
Pada tahun 2018 DKP Kota Banjar mengajukan permohonan bantuan dari
Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling, Mobil
Perpustakaan IT, Pengadaan Bahan Pustaka, Pembangunan Gedung Perpustakaan
dan Dippo Arsip.

E.

Formulasi Isu Strategis
Formulasi dan isu strategis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota

Banjar meliputi :
1.

Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) pada DKP Kota Banjar
sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan baik untuk sekretariatan maupun
fungsional arsiparis dan pustakawan;

2.

Gedung Perpustakaan Daerah dan Dippo arsip yang belum representatif;

3.

Belum tertatanya arsip di semua SKPD secara memadai.

4.

Belum tersedianya peralatan pengelolaan dan penyimpanan arsip yang memadai.
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5.

Belum optimalnya promosi dan publikasi dalam rangka pengembangan minat
dan budaya baca.

6.

Jumlah bahan pustaka yang belum sesuai dengan kebutuhan pada DKP Kota
Banjar.
Berdasarkan gambaran diatas, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut

sebagai berikut :
1.

Memberikan Pelatihan dan Diklat kepada aparatur di DKP Kota Banjar sesuai
dengan kebutuhan;

2.

Pada tahun 2018 DKP Kota Banjar mengajukan permohonan bantuan dari
Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling,
Mobil Perpustakaan IT, Pengadaan Bahan Pustaka, Pembangunan Gedung
Perpustakaan dan Dippo Arsip.

3.

Penataan kembali sistem aplikasi dan database penyelenggaraan pelayanan antar
instansi;

4.

Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait
baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan
berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi

prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau
target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap
program/kegiatan.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk program/kegiatan telah sesuai
dengan rancangan awal RKPD, akan tetapi kebutuhan dana program/kegiatan akan
didanai dengan APBD Kota Banjar, dapat diperlihatkan pada Tabel 2.4 tentang
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018 Kota Banjar. Adapun sebagai
berikut :
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Berdasarkan tabel 2.4 tentang Review terhadap Rancangan Awal RKPD
tahun 2018 DKP Kota Banjar dapat dijelaskan bahwa:
Dengan adanya perubahan nomenklatur Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Kota Banjar menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota
Banjar, maka adanya perubahan yang dalam program dan kegiatan pada tahun 2018.
Untuk itu demi kelancaran dan tercapainya Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Banjar maka akan diprioritaskan kepada
program dan kegiatan yang masih belum tercapai targetnya.
A.

Kegiatan yang menurut hasil analisis dengan rancangan awal RKPD Tahun 2018
terdapat rencana perubahan kegiatan maupun penambahan dana, adapun sebagai
berikut :
1. Kegiatan Pembangunan Gedung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Banjar (DIPO ARSIP) dengan Pagu sebesar Rp. 1.619.704.250,00 (Satu
milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima
puluh rupiah) yang diperoleh dari dana Bantuan Provinsi (Banprov);
2. Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Daerah (PERPUSDA) Kota Banjar
dengan Pagu sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) yang
diperoleh dari dana Bantuan Provinsi (Banprov);
3. Kegiatan Pengadaan Mobil Unit Perpustakaan IT dengan Pagu sebesar Rp.
450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dari
dana Bantuan Provinsi (Banprov);
4. Kegiatan Pengadaan Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK) dengan
Pagu sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) yang diperoleh dari
dana Bantuan Provinsi (Banprov);
5. Kegiatan

Pengadaan

Bahan

Pustaka

dengan

Pagu

sebesar

Rp.

600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) yang diperoleh dari dana Bantuan
Provinsi (Banprov);
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6. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan dengan Pagu Sebesar Rp.
250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dari dana
Bantuan Provinsi (Banprov);
7. Kegiatan Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip (Roll O’Pack) dengan Pagu
Sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang
diperoleh dari dana Bantuan Provinsi (Banprov);
B.

Kegiatan yang menurut hasil analisis dengan rancangan awal RKPD Tahun 2018
tidak terdapat rencana pengurangan dana.

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan

jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap
prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang
direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
Kajian usulan program dan kegiatan pada tahun 2017 ada yang berasal dari
usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari pengamatan
pelaksanaan musrenbang Kota Banjar. Diantaranya :
1.

Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
 Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Desa.

2.

Program Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan
 Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimtek Kearsipan.
Kajian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tertera dalam Tabel 2.5

tentang Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2018
Kota Banjar.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia :
“Terdepan dalam informasi pustaka, menuju Indonesia gemar membaca”
Misinya:
1.

Mengembangkan koleksi perpustakaan di seluruh Indonesia;

2.

Mengembangkan layanan informasi perpustakaan berbasis teknologi
informasi dan komunikasi (TIK); dan

3.

Mengembangkan infrastruktur melalui penyediaan sarana dan prasarana
serta Kompetensi SDM.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, (yang selanjutnya dalam SK
kaperpusnas No.03/2001 disingkat PERPUSNAS) adalah Lembaga Pemerintahan
Non Departemen. PERPUSNAS berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Presiden yang dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri
Pendidikan Nasional. PERPUSNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan dibidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Tugas dan Fungsi: PERPUSNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan dibidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
Dalam melaksanakan tugas, PERPUSNAS menyelenggarakan fungsi:
1.

Mengkaji dan menyusun kebijakan nasional bidang perpustakaan;

2.

Mengkoordinasikan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas PERPUSNAS;

3.

Melancarkan dan membina terhadap kegiatan instansi Pemerintah dibidang
perpustakaan;
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4.

Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,
keuangan, kearsipan, persandian perlengkapan dan rumah tangga.
Wewenang: dalam menyelenggarakan fungsinya PERPUSNAS mempunyai

kewenangan:
1.

Mempunyai rencana nasional secara makro, dibidang perpustakaan;

2.

Merumuskan kebijakan dibidang perpustakaan untuk mendukung pembangunan
secara makro;

3.

Menetapkan sistem informasi dibidang perpustakaan;

4.

Kewenangan iain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu:
a.

merumuskan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang perpustakaan;

b.

merumuskan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian pustaka budaya bangsa
dalam mewujudkan koleksi deposit nasional dan pemanfaatannya.

3.1.2 Arsip Nasional Republik Indonesia
Visi dan Misi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ditetapkan
berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Visi dan Misi
Arsip Nasional Republik Indonesia, sebagaimana berikut:
Visi: “Menjadikan Arsip sebagai simpul Persatuan Bangsa dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencapai pada Tahun 2025”
Misi-misinya:
1.

Memberdayakan

arsip

sebagai

tulang

punggung

manajemen

pemerintahan dan pembangunan;
2.

Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;

3.

Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;

4.

Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam
kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia; dan
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5.

Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintah,
pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan
rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan demi
kemaslahatan bangsa.

Kedudukan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah Lembaga
Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Presiden.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mempunyai tugas pokok
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Fungsinya:
1.

Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;

2.

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;

3.

Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang
kearsipan;

4.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,
keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Kewenangan:

1.

Penyusunan rencana nasional secara makr di kearsipan;

2.

Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan

nasional

untuk

mendukung

pembangunan secara makro;
3.

Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan;

4.

Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
a.

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan;

b.

Penyelamatan dan pelestarian arsip serta pemanfaatan naskah sumber arsip.

3.1.3

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa
Barat
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Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat
mempunyai visi sebagai berikut:
“Perpustakaan dan Kearsipan sebagai sumber informasi yang handal menuju
Masyarakat Jawa Barat cerdas”
Misinya:
1.

Meningkatkan pembinaan dan pengembangan lembaga perpustakaan dan
kearsipan;

2.

Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia
pengelola perpustakaan dan kearsipan;

3.

Mengembangkan budaya baca masyarakat guna mewujudkan belajar
(learning society);

4.

Mengembangkan budaya sadar arsip;

5.

Mengembangkan, mengelola dan melestarikan bahan perpustakaan dan
arsip sebagai kazanah informasi dan pengetahuan;

6.

Menyelenggarakan layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis
teknologi informasi dan komunikasi.

Bapusipda

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan asas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas
dan pokok tersebut Bapusipda mempunyai fungsi:
1.

Penyelenggaraan

perumusan

dan

penetapan

kebijakan

teknis

bidang

perpustakaan dan kearsipan daerah; dan
2.

Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah
bidang perpustakaan dan kearsipan Daerah.
Tujuan perpustakaan: Memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan

kegemaran membaca, serta memperluas wawasan pendidikan pengetahuan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa.
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Fungsi perpustakaan: Wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi
dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
Kelembagaan menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
perpustakaan:
Perpustakaan adalah: institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak,
dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang berguna memenuhi
kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para
pemustaka.
3.1.4 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala
Daerah
Menelaah Visi, Misi, dan Program kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah
Pemerintah Kota Banjar Tahun 2015-2018, Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan yang menangani 2 (dua) urusan wajib
Perpustakaan dan Kearsipan. Maka perlu dilihat kembali visi pemerintah Kota Banjar
tahun 2015-2018 yang hendak dicapai adalah :
“Dengan Iman dan Takwa kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar yang
Agamis, Mandiri dan Sejahtera”
Iman dan Takwa merupakan kata kunci atau landasan Pemerintah Kota
Banjar dalam mencapai visi
1.

Agamis, artinya: kondisi dimana masyarakatnya memiliki keberdayaan
secara religius sehingga mampu mengembangkan budaya masyarakat dan
kearifan lokal serta melangsungkan kehidupan keagamaan menuju
keimanan, ketaqwaan serta akhlak mulia yang rukun dan saling
menghormati;

2.

Mandiri, artinya: kondisi di mana memiliki kekuatan sendiri untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dalam bidang pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government,
infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air;
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3.

Sejahtera, artinya: kondisi masyarakat yang memiliki keberdayaan secara
sosial dan ekonomi sehingga mempu melangsungkan kehidupan individu
maupun kemasyarakatan secara layak dan aman.

Untuk merealisasi visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi
sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat
kebersamaan, tanggungjawab yang optimal dan profesional dari seluruh pemangku
kepentingan kota, maka ditetapkan 4 (empat) misi yang 2 (dua) diantaranya terkait
dengan tugas dan fungsi Kantor perpustakaan Arsip dan Dokumentasi, yakni:
Misi ke-1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia ( SDM )
Tugas dan fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan yang salah satunya
menyelenggarakan urusan wajib Perpustakaan merupakan tugas dan fungsi yang
mendukung tercapainya misi ini. Di mana salah satu tujuan dari capaian misi kesatu
ini adalah meningkatnya rata-rata lama sekolah yang didukung oleh sasaran
tersedianya akses perpustakaan dan pemerataan budaya baca masyarakat.
Indikator sasarannya adalah berupa jumlah perpustakaan yang terdapat di
Kota Banjar, meliputi perpustakaan umum, perpustakaan kecamatan, perpustakaan
desa/kelurahan, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakat. Selain itu juga
diketahui melalui jumlah koleksi pustaka yang terdapat pada perpustakaan umum
Kota Banjar baik judul maupun eksemplarnya. Kemudian tingkat pemanfaatannya
oleh pemustaka yang dalam hal ini adalah warga Kota Banjar yang telah terdaftar
sebagai anggota Perpustakaan Umum.
Dari capaian atas indikator-indikator tersebut di atas dapat diketahui indeks
baca (reading index) dari masyarakat Kota Banjar, yang secara langsung maupun
tidak langsung akan berpengaruh pada angka rata-rata lama sekolah Kota Banjar.
Misi ke-4: Meningkatkan kesadaran dan ketaatan Hukum serta tata kelola
pemerintahan secara profesional untuk menjamin tercapainya good
governance dan clean government
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Urusan wajib berikutnya yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kerasipan Dan
Perpustakaan adalah urusan kearsipan yang capaian atas tujuannya akan mendukung
pada capaian misi ke-4. Dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan Dinas
Kearsipan Dan Perpustakaan mengacu pada tujuan terwujudnya birokrasi yang
semakin profesional dan akuntabel dengan sasaran terlaksanakannya peningkatan
kinerja pengelola kearsipan daerah yang akuntabel.
Indikator capaian dari tujuan dan sasaran ini adalah jumlah OPD yang
melaksanakan tata kelola arsip secara baku, serta jumlah kegiatan untuk peningkatan
wawasan dan pengetahuan SDM/ petugas pengelola kearsipan. Selain itu indikator
lainnya adalah tersusunnya jadwal retensi arsip (JRA) untuk arsip-arsip pemerintahan
Kota Banjar.
3.1.5 VISI DAN MISI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA
BANJAR
3.1.5.1 VISI
Visi OPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa
depan yang ingin

dicapai OPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.
Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota
Banjar Tahun 2014-2018 , maka visi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota
Banjar Tahun 2014–2018 adalah:
“BANJAR MEMBACA DAN LESTARI INFORMASI”
Makna Pokok yang terkandung dalam visi di atas adalah :
1.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan satu
langkah penting dalam perjalanan organisasi karena visi tersebut akan
dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta
memberikan

arah

dan

fokus

strategis

terhadap

masa

depan

pembangunaan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas
organisasi;
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2.

Penetapan visi ini mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin
diwujudkan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan di masa depan.
Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen badan
untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing.
3.1.5.1 MISI
Misi OPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil
dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas
Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Kantor Perpustakaan
Arsip dan Dokumentasi Kota Banjar 2014–2018 adalah sebagai berikut:
1.

Membina

dan

mengembangkan

perpustakaan

untuk

mendukung

pelayanan prima dalam peningkatan minat dan budaya baca;
2.

Menghimpun, menertibkan, mengelola dan melestarikan Arsip dan
Dokumentasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah yang
akuntabel sebagai cerminan clean and good governance;

3.

Menciptakan sistem manajemen kelembagaan yang handal dan
profesional;

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja DKP
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan
misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan
sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan
terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) tahun. Penetapan
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tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasyalahan serta isu
utama bidang Perpustakaan Dan Arsip di Kota Banjar.
Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Kota Banjar Tahun 2018 adalah :
1.

Memperluas akses layanan perpustakaan menuju pemerataan budaya baca
masyarakat.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator:
Berkembangnya kualitas dan kuantitas perpustakaan yang ada di Kota Banjar
yang meliputi : perpustakaan umum, sekolah, desa/kelurahan dan masyarakat;

2.

Meningkatkan kinerja dan tata kelola kearsipan daerah yang akuntabel sebagai
cerminan good governance.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator:
Tercapainya tata kelola arsip yang baku sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku disamping itu perlu dilakukan peningkatkan mutu
pengelolaan dokumen pemerintah yang lengkap dan memudahkan temu balik
informasi. Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur
dengan indikator: Tercapainya tata kelola Kearsipan serta dokumen pemerintah
yang didukung oleh teknologi komunikasi dan informasi serta mengembangkan
sistem manajemen kelembagaan dan pengelolaan ketatausahaan. Untuk menilai
keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator: Tercapainya
manajemen kelembagaan yang cepat dan bisa diandalkan mencakup aspek
keuangan, kesekretariatan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.
Sasaran adalah: penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.
Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART
digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas
dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific),
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terukur (measuable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu
(time bound).
Sasaran di dalam Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Banjar
Tahun 2018 adalah:
Misi ke-1 Meningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah;
1.

Rehab Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Banjar sebanyak 1
unit;
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
 Terealisasinya perbaikan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Banjar
yang baik sebagai pelayanan perpustakaan umum, kearsipan dan
dokumentasi.

2.

Meningkatnya pemustaka perpustakaan umum dari 28,9% hingga 30% pada
tahun 2018;
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
 Presentase

data

kunjungan

maupun

peminjaman

dari

pemustaka

dibandingkan data tahun-tahun sebelumnya.
3.

Bertambahnya mobil unit perpustakaan IT di tahun 2018;
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
 Bertambahnya mobil unit perpustakaan IT.

4.

Terbinanya perpustakaan desa/kelurahan;
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran

ini dapat diukur dengan

indikator :
 Jumlah perpustakaan desa/kelurahan yang menjadi sasaran pembinaan.
5.

Terbinanya perpustakaan sekolah SD;
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Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
 Jumlah perpustakaan SD/MI yang menjadi sasaran pembinaan.
6.

Terbinanya perpustakaan sekolah SLTP;
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
 Jumlah perpustakaan SMP/MTs yang menjadi sasaran pembinaan.

7.

Terbinanya perpustakaan sekolah SLTA;
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:


8.

Jumlah perpustakaan SMA/MTs yang menjadi sasaran pembinaan.

Terbentuknya perpustakaan RW di seluruh kecamatan di Kota Banjar;
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
 Jumlah perpustakaan RW yang berhasil dibentuk.

9.

Terbentuknya perpustakaan khusus tempat ibadah;
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
 Jumlah perpustakaan tempat ibadah yang berhasil dibentuk.
Misi ke-4 : Meningkatkan kesadaran dan ketaatan Hukum Serta Tata kelola
pemerintahan

secara

Profesional

untuk

governance dan clean government adalah :
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1.

Pembangunan dippo Arsip dan dokumentasi sebanyak 1 unit;
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
 Terbangunnya Dippo arsip dan dokumentasi yang memadai.

2.

Penerapan pengelolaan arsip secara baku;
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
 Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku.

3.

Kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan;
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
 Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan.

4.

Pendataan dan penataan arsip/dokumen daerah;
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
 Diperolehnya data arsip/dokumen daerah yang tertata.

5.

Pengalihan bentuk arsip/dokumen daerah menjadi data digital;
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
 Diperolehnya data arsip/dokumen daerah dialihmediakan ke bentuk digital.

6.

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip;
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
 Diperolehnya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.

7.

Penyediaan sarana layanan informasi;
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator
 Tersedianya sarana layanan informasi.
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3.3

Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah
ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan
program dan kegiatan disesuaikan dengan :
1.

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan
tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan kebutuhan dan kemampuan
untuk memecahkan isu–isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi
DKP Kota Banjar;

2.

Hasil analisis kebutuhan dan hasil pencapaian program dan kegiatan yang telah
tercapai.
Program dan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Banjar yang

direncanakan untuk tahun 2018 terdiri dari 12 (Dua belas) program dan 69 (enam
puluh sembilan) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
A. Program dan Kegiatan Prioritas Urusan Dasar OPD
Program/kegiatan ini merupakan kebutuhan dasar dari organisasi perangkat
daerah untuk melakukan semua kegiatan yang menunjang keberlangsungan
organisasi. Prioritas ini dijabarkan dalam urusan dasar OPD, urusan wajib, urusan
pilihan, program, dan kegiatan sebagai berikut :
1.

Program pelayanan Administrasi Perkantoran;
Hasil (Outcome): Terlayaninya administrasi pada Kantor Perpustakaan Arsip
dan Dokmentasi Kota Banjar.
Indikator kinerja:


Tertib administrasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan.



Tertib administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.



Tertib administrasi pengelolaan kepegawaian.
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Kegiatan:
a.

Penyediaan jasa surat menyurat;
Indikator Keluaran (Output): Terpenuhinya jasa surat menyurat.
Kelompok sasaran: DKP Kota Banjar.

b.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
Indikator Keluaran (Output): Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik.
Kelompok sasaran: DKP Kota Banjar.

c.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
Indikator Keluaran (Output): Terpenuhinya kebutuhan jasa perpanjangan
STNK untuk 9 unit sepeda motor dan 11 unit mobil dinas /operasional.
Kelompok sasaran: DKP Kota Banjar.

d.

Penyediaan jasa administrasi keuangan;
Indikator Keluaran (Output): Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi
keuangan. Kelompok sasaran: DKP Kota Banjar.

e.

Penyediaan jasa kebersihan kantor;
Indikator Keluaran (Output): Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor.
Kelompok sasaran: DKP Kota Banjar.

f.

Penyediaan alat tulis kantor;
Indikator keluaran (Output) : Tersedianya alat tulis kantor.
Kelompok sasaran: DKP Kota Banjar.

g.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
Indikator keluaran (Output) : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
Kelompok sasaran: DKP Kota Banjar.

h.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
Indikator

keluaran

(Output):

listrik/penerangan bangunan kantor.
Kelompok sasaran: DKP Kota Banjar.
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i.

Penyediaan peralatan rumah tangga;
Indikator pengeluaran (Output): Tersedianya peralatan rumah tangga.
Kelompok sasaran: DKP Kota Banjar.

j.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
Indikator keluaran (Output): Tersedianya Koran/majalah.
Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat.

k.

Penyediaan makanan dan minuman;
Indikator keluaran (Output): Tersedianya makanan dan minuman.
Kelompok sasaran: Aparatur.

l.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
Indikator keluaran (Output): Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah.
Kelompok sasaran: Aparatur.

m. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran;
Indikator

keluaran

(Output):

Tersedianya

jasa

tenaga

pendukung

administrasi/teknis perkantoran.
Kelompok

sasaran:

Jasa

Tenaga

Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran di DKP Kota Banjar.
n.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
Indikator Keluaran (Output): Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam daerah.
Kelompok sasaran: Aparatur

o.

Penyediaan bahan bakar pelumas.
Indikator Keluaran(Output): Tersedianya bahan bakar / pelumas
Kelompok sasaran : Aparatur

2.

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Hasil (Outcome): Meningkatnya kelancaran pemerintahan kepada masyarakat
dan kesejahteraan aparatur.
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Rehab Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar.



Pengadaan mobil unit perpustakaan IT.



Terpenuhinya kebutuhan dan terpeliharanya sarana dan prasarana kinerja
aparatur.



Jenis dana jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara.



Persentase kondisi gedung kantor.

Kegiatan:
a.

Pengadaan mebeuler;
Indikator keluaran (Output) : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan
kantor.
Kelompok Sasaran: Internal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

b.

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
Indikator keluaran (Output) : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan
kantor.
Kelompok Sasaran: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

c.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
Indikator keluaran (Output) : Terpeliharanya 1 unit Gedung Kantor dan 2
Unit Taman Bacaan secara baik, Rehab Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Banjar.
Kelompok Sasaran: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Taman Bacaan.

d.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
Indikator keluaran (Output) : Tersedianya mobil unit perpustakaan IT.
Kelompok Sasaran: Internal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

e.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
Indikator keluaran (Output) : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.
Kelompok Sasaran: Internal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

f.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
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Indikator keluaran (Output): Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan
Gedung Kantor dan Taman Bacaan secara baik.
Kelompok Sasaran: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan 2 unit taman
bacaan.
g.

Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor
Indikator keluaran (Output): Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor.
Kelompok sasaran : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
Hasil (Outcome): Meningkatnya kedisiplinan aparatur pegawai.
Indikator kerja:


Kedisiplinan dalam berpakaian kerja.

Kegiatan:
a.

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
Indikator keluaran (Output): Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan
perlengkapannya.
Kelompok Sasaran: Aparatur.

b.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
Indikator keluaran (Output): Terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus harihari tertentu meliputi kebutuhan pakaian olahraga, batik dan Korpri.
Kelompok Sasaran: Aparatur.

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Hasil (Outcome): Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.
Indikator kinerja:


Kualitas sumber daya aparatur.



Peningkatan kinerja.

Kegiatan :
a.

Pendidikan dan pelatihan formal;
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Indikator keluaran (Output): Meningkatnya kualitas SDM di DKP Kota
Banjar.
Kelompok Sasaran: SDM Pada KPAD Kota Banjar.
5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;
Hasil (Outcome): Meningkatnya kualitas pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan.
Indikator kerja:


Pelaporan capaian kinerja dan penetapan kinerja.



Pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun.

Kegiatan:
a.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
yaitu; Penyusunan LAKIP dan LPPD
Indikator keluaran (Output): Tersusunnya laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
Kelompok Sasaran: Administrasi Pembangunan.

b.

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
Indikator keluaran (Output): Tersusunnya laporan keuangan semesteran.
Kelompok Sasaran: Dinas keuangan.

c.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
Indikator keluaran (Output): Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun.
Kelompok Sasaran: Dinas keuangan.

d.

Penyusunan Laporan Mutasi Persediaan barang habis pakai dan mutasi Aset
SKPD.
Indikator keluaran (Output): Tersusunnya Laporan Mutasi persediaan
barang habis pakai dan mutasi Aset SKPD.
Kelompok Sasaran: DKP.
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e.

Penyusunan Rencana Kerja(RENJA) SKPD;
Indikator keluaran (Output): Tersusunnya Rencana Kerja SKPD.
Kelompok Sasaran: DKP.

f.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
Indikator keluaran (Output): Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA)
SKPD.
Kelompok Sasaran: DKP.

g.

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Indikator keluaran (Output): Tersusunya perencanaan dan penganggaran
SKPD.
Kelompok Sasaran : DKP

B. Program dan Kegiatan Prioritas Utama Urusan Wajib Perpustakaan dan
Kearsipan.
Program/kegiatan

prioritas

utama

adalah

program/kegiatan

yang

diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarannya dalam rangka pencapaian visi dan
misi, bersifat mendesak, harus selesai pada tahun rencana, target capaian harus
terukur pada skala maksimal atau ideal,dengan cakupan wilayah yang luas, kegiatan
melibatkan sebagian besar masyarakat dan atau berdampak luas pada masyarakat,
serta membentuk pencitraan positif bagi keberhasilan program pembangunan
tersebut.

Adapun

rincian

program/kegiatan

prioritas

utama

urusan

wajib

perpustakaan dan kearsipan tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1.

Program Peningkatan Sistem Administrasi perpustakaan;
Hasil (Outcome): Terbangunnya dan terdata serta tertatanya data base
perpustakaan di Kota Banjar.
Indikator kinerja:


Sistem otomasi perpustakaan yang representatif.



Jumlah jaringan dan peralatan Informasi perpustakaan.
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Tersedianya Jumlah layanan Informasi perpustakaan .

Kegiatan:
a.

Pembangunan/pemeliharaan Data Base Perpustakaan;
Indikator keluaran (Output): Terbangun dan terpeliharanya data Base
Perpustakaan.
Kelompok Sasaran: DKP.

b.

Pendataan dan Penantaan Perpustakaan;
Indikator keluaran (Output): Terdata dan tertatanya perpustakaan yang ada
di Kota Banjar
Kelompok Sasaran: DKP.

c.

Pembangunan Otomasi Perpustakaan;
Indikator keluaran (Output): Terbangunnya sistem Otomasi Perpustakaan.
Kelompok Sasaran: DKP.

d.

Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Perpustakaan;
Indikator keluaran (Output): Terpeliharanya Peralatan jaringan Informasi
Perpustakaan.
Kelompok Sasaran: DKP.

e.

Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan;
Indikator keluaran (Output): Berkembangnya sistem otomasi perpustakaan.
Kelompok Sasaran: DKP

2.

Program pemeliharaan Rutin/Berlaka Sarana dan Prasarana Perpustakaan;
Hasil (Outcome): Sarana dan prasarana perpustakaan yang terpelihara dengan
baik.
Indikator kinerja:


Jumlah sarana perpustakaan yang dipelihara.



Bertambahnya waktu pemanfaatan sarana.
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Kegiatan:
a.

Pemeliharaan rutin/berkala koleksi bahan pustaka;
Indikator keluaran (Output): Terpeliharanya koleksi bahan pustaka.
Kelompok Sasaran: DKP.

3.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
Hasil (Outcome): Meningkatnya kualitas pelayanan informasi perpustakaan
kepada masyarakat dan budaya baca.
Indikator Kinerja:


Koleksi bahan pustaka.



Jumlah pemustaka.



Tingkat kepuasan pemustaka.

Kegiatan:
a.

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat pembelajar;
Indikator keluaran (Output): Pemasyarakatan minat dan budaya baca
melalui layanan perpustakaan keliling.
Kelompok Sasaran: Kota Banjar.

b.

Pengembangan minat dan budaya baca;
Indikator keluaran (Output): terlaksananya lomba bercerita antar SD/MI
tingkat Kota
Kelompok Sasaran: Kota Banjar.

c.

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah;
Indikator

keluaran

(Output):

terlaksananya

bantuan

pengembangan

perpustakaan dan minat baca di Kota Banjar.
Kelompok Sasaran: Kota Banjar.
d.

Perencanaan dan penyusunan program budaya baca;
Indikator keluaran (Output): tersusunnya perencanaan program budaya baca.
Kelompok Sasaran: DKP.
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e.

Publikasi dan Sosialisasi minat dan budaya baca.
Indikator keluaran (Output): terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat
dan budaya baca.
Kelompok Sasaran: Kota Banjar.

f. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.;
Indikator keluaran (Output) : terlaksananya penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerah.
Kelompok sasaran : DKP.
g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Indikator keluaran (Output) : terlaksananya monitoring, evaluasi dan
pelaporan.
Kelompok sasaran: DKP.
h. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.
Indikator keluaran (Output) : tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan.
Kelompok sasaran: DKP.
i. Pelatihan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa.
Indikator keluaran (Output) : meningkatnya pemahaman tentang tata kelola
perpustakaan.
Kelompok sasaran: Desa Batulawang, Neglasari, cibeureum,Balokang dan
Kelurahan Banjar.
j. Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum.
Indikator

keluaran

(Output)

:

terlaksananya

pembangunan

gedung

perpustakaan umum daerah di pusat kota.
Kelompok sasaran: Kota Banjar.
k. Penyediaan Sarana dan koleksi Perpustakaan Kecamatan.
Indikator keluaran (Output) : tersedianya sarana dan koleksi perpustakaan
Kecamatan.
Kelompok sasaran: Kota Banjar.
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l. Pelaksanaan Koordinasi pengembangan perpustakaan dan budaya baca.
Indikator keluaran (Output) : terlaksananya koordinasi pengembangan
perpustakaan dan budaya baca.
Kelompok sasaran:Kota Banjar.
m. Sosialisasi/penyuluhan/ Bimtek Perpustakaan.
Indikator keluaran (Output) : terlaksananya sosialisasi/penyuluhan/Bimtek
perpustakaan.
Kelompok sasaran: Kota Banjar.
4. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
Hasil (Outcome): Sistem administrasi kearsipan yang tertata baik.
Indikator kinerja:


Jumlah arsip dan dokumen yang tertata.

Kegiatan:
a.

Pembangunan data base informasi kearsipan;
Indikator keluaran (Output): terbangunnya data base informasi kearsipan.
Kelompok Sasaran: DKP

b.

Pengumpulan data;
Indikator keluaran (Output): terlaksananya pengumpulan data.
Kelompok Sasaran: DKP.

c.

Pengklasifikasian data.
Indikator keluaran (Output): terlaksananya pengklasifikasiaan data.
Kelompok Sasaran: DKP, Desa Neglasasri dan Desa Cibuereum.

d.

Pengadaan sarana penyimpanan arsip;
Indikator keluaran (Output): terlaksananya pengadaan sarana penyimpanan
arsip.
Kelompok Sasaran: DKP
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e.

Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan;
Indikator keluaran (Output): terpeliharanya peralatan jaringan informasi
kearsipan.
Kelompok Sasaran: DKP

5.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;
Hasil (Outcome): Dokumen/Arsip Daerah yang aman dan lestari.
Indikator Kinerja:
Terbangunnya Dippo Arsip.


Jumlah dokumen/arsip daerah yang aman dan lestari.



Tingkat pemanfaatan dokumen/arsip daerah.

Kegiatan:
a.

Pembangunan Dippo Arsip;
Indikator keluaran (Output): Terlaksananya pembangunan dippo arsip.
Kelompok Sasaran: DKP.

b.

Pengadaan sarana pengelolahan dan penyimpanan arsip;
Indikator keluaran (Output): Terlaksananya pengadaan saran pengolahan
dan penyimpanan arsip.
Kelompok Sasaran: DKP.

c.

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah;
Indikator keluaran (Output): Terlaksananya pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah.
Kelompok Sasaran: DKP.

d.

Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika;
Indikator keluaran (Output): Terduplikasinya dokumen/arsip dalam bentuk
Informatika
Kelompok Sasaran: DKP.
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e.

Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data;
Indikator keluaran (Output): Terbangunnya sistem keamanan penyimpanan
data.
Kelompok Sasaran: DKP.

6.

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan;
Hasil (Outcome): Sarana dan prasaranaa kearsipan yang terpelihara dengan baik.
Indikator Kinerja:


Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan yang dipelihara.



Bertambahnya waktu pemanfaatan sarana.

Kegiatan:
a.

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip;
Indikator keluaran (Output): terlaksananya pemeliharaan sarana kearsipan.
Kelompok Sasaran: DKP.

b.

Pemeliharaan rutin/berkala sarana arsip daerah.
Indikator keluaran (Output): terlaksananya pemeliharaan arsip daerah.
Kelompok Sasaran: DKP.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data;
Indikator keluaran (Output): Terlaksananya monitoring,evaluasi dan
pelaporan situasi data.
Kelompok Sasaran: DKP.
f.

Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimtek Kearsipan;
Indikator keluaran (Output): meningkatnya pemahaman tentang kearsipan.
Kelompok Sasaran: DKP, Kelurahan Situ Batu, Desa Balokang.

7.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi .
Hasil (Outcome): Meningkatnya kualitas pelayanan informasi kearsipan.
Indikator Kinerja:


Jumlah dokumen/arsip yang dikelola.



Jumlah OPD yang terlayani.
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Tingkat kepuasan OPD.

Kegiatan:
a.

Penyusunan dan penertiban naskah sumber arsip;
Indikator keluaran (Output): terlaksananya penyusunan dan penertiban
naskah sumber arsip.
Kelompok Sasaran: DKP.

b.

Penyediaan sarana layanan informasi arsip;
Indikator keluaran (Output): terlaksananya sarana layanan informasi arsip
yang memadai.
Kelompok Sasaran: DKP.

c. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta.
Indikator keluaran (Output): terlaksananya sosialisasi/penyuluhan kearsipan
di instansi pemerintah/swasta.
Kelompok Sasaran: DKP dan Aparatur.
Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian
indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri
setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana
Strategis dapat dicapai.
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Berdasarkan tabel 3.1 tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD
Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 DKP Kota Banjar dapat dijelaskan
bahwa :
A.

Kegiatan yang menurut hasil analisis sesuai dengan rancangan awal RKPD
Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1.

Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan dan budaya baca;

2.

Pemeliharaan rutin/berkala koleksi bahan pustaka

3.

Pengadaan bahan pustaka

4.

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong
Terwujudnya Masyarakat Pembelajar;

5.

Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat;

6.

Pembangunan/Pemeliharaan database perpustakaan;

7.

Pendataan dan penataan perpustakaan;

8.

Penyusunan dan penertiban naskah sumber arsip;

9.

Penyediaan sarana layanan informasi arsip;

10.

Pengumpulan data;

11.

Pengklasifikasian data;

12.

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip;

13.

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah;

14.

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah;

15.

Penyediaan jasa administrasi keuangan;

16.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

17.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

19.

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran;

20.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;

21.

Penyediaan makanan dan minuman;

22.

Pengadaan mebeleur;
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23.

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;

24.

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;

25.

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor;

26.

Pendidikan dan pelatihan formal;

27.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD;

28.

Penyusunan pelaporan keuangan SKPD;

29.

Penyusunan rencana kerja SKPD;

30.

Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD;

31.

Penyusunan Renstra.
Kegiatan tersebut diatas dikategorikan sesuai dengan Rancangan Awal

RKPD 2018, karena kegiatan di atas ada kesesuaian antara target capaian dengan
pagu indikatif.

B.

Kegiatan yang menurut hasil analisis terdapat perubahan dengan
rancangan awal RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1.

Pembangunan gedung perpustakaan umum;
 Dalam RKPD 2018 kegiatan ini tidak mempunyai target dan pagu
indikatif, namun dikarenakan pada target RENSTRA sebelumnya tidak
tercapai, oleh karena itu kegiatan tersebut diusulkan pada pada tahun
2018 dengan target capaian 1 unit dan kebutuhan dana Rp.
3.000.000.000,- yang diperoleh dari dana Bantuan Provinsi (Banprov).

2.

Penyediaan sarana koleksi perpustakaan kecamatan;
 Dalam RKPD 2018 kegiatan ini mempunyai target dan pagu indikatif
sebanyak 1 unit, namun dikarenakan pada target telah tercapai dengan
adanya bantuan provinsi untuk pengadaan sarana dan koleksi
perpustakaan desa/kelurahan pada tahun 2016 dan pengadaan sarana
dan koleksi perpustakaan kampung KB 2017, oleh karena itu kegiatan
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ini dianggap telah tercapai bahkan melebihi, oleh karena itu kegiatan ini
tidak diajukan kembali pada 2018.
3.

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah;
 Kegiatan ini mempunyai target 4 unit dan pagu indikatif Rp.
375.000.000 pada target RENSTRA namun dikarenakan adanya
bantuan provinsi untuk pengadaan sarana dan koleksi perpustakaan
desa/kelurahan pada tahun 2016 dan pengadaan sarana dan koleksi
perpustakaan kampung KB 2017, maka kegiatan ini diusulkan pada
pada tahun 2018 dengan target capaian 3 unit/paket dengan kebutuhan
dana Rp. 15.000.000.

4.

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca;
 Kegiatan ini tidak mempunyai target dan pagu indikatif pada target
RENSTRA namun dikarenakan kegiatan ini diperlukan dalam rangka
mempublikasikan/mensosialisasikan minat dan budaya baca terhadap
masyarakat, maka kegiatan ini diusulkan pada pada tahun 2018 dengan
target capaian 3 kegiatan dan kebutuhan dana Rp. 75.000.000.

5.

Pelatihan Pengelolaan perpustakaan desa;
 Kegiatan ini tidak mempunyai target dan pagu indikatif pada target
RENSTRA namun kegiatan ini merupakan hasil usulan dari
MUSRENBANG Kota Banjar Tahun 2018, oleh karena itu kegiatan ini
diusulkan pada pada tahun 2018 dengan target capaian 120 orang dan
kebutuhan dana Rp. 70.000.000.

6.

Sosialisasi/ penyuluhan/ Bimtek perpustakaan;
 Kegiatan ini tidak mempunyai target dan pagu indikatif pada target
RENSTRA namun dikarenakan kegiatan ini diperlukan dalam rangka
meningkatkan kualitas SDM Pengelola Perpustakaan, maka kegiatan ini
diusulkan pada pada tahun 2018 dengan target capaian 200 orang dan
kebutuhan dana Rp. 120.000.000.
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7.

Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Perpustakaan;
 Kegiatan ini tidak mempunyai target dan pagu indikatif pada target
RENSTRA namun dikarenakan kegiatan ini diperlukan dalam
meningkatkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat, karena itu
kegiatan ini diusulkan pada pada tahun 2018 dengan target capaian 1
kali dan kebutuhan dana Rp. 15.000.000.

8. Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka;
 Dalam RKPD 2018 kegiatan ini tidak mempunyai target dan pagu
indikatif, namun dikarenakan kebutuhan bahan pustaka pada DKP Kota
Banjar, oleh karena itu kegiatan tersebut diusulkan pada pada tahun
2018 dengan target capaian 1 Paket dengan Pagu sebesar Rp.
600.000.000,00 yang diperoleh dari dana Bantuan Provinsi (Banprov);
9.

Penyediaan sarana layanan informasi perpustakaan;
 Kegiatan ini mempunyai target 1 unit pada target RENSTRA namun
dikarenakan kegiatan ini diperlukan dalam meningkatkan pelayanan
yang prima terhadap masyarakat, karena itu kegiatan tersebut diusulkan
pada pada tahun 2018 dengan target capaian 3 unit dengan kebutuhan
dana Rp. 45.000.000,-.

10. Pengadaan dokumentasi serah simpan, karya cetak dan karya rekam;
 Kegiatan ini mempunyai target 1 kali pada target RENSTRA namun
dikarenakan kegiatan ini diperlukan dalam meningkatkan pelayanan
yang prima terhadap masyarakat, karena itu kegiatan tersebut diusulkan
pada pada tahun 2018 dengan target capaian 2 kali dengan kebutuhan
dana Rp. 4.000.000,-.
11. Pengembangan sistem otomasi perpustakaan;
 Kegiatan ini mempunyai target 1 unit pada target RENSTRA namun
dikarenakan kegiatan ini diperlukan dalam meningkatkan pelayanan
yang prima terhadap masyarakat, karena itu kegiatan tersebut diusulkan
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pada pada tahun 2018 dengan target capaian 3 unit dengan kebutuhan
dana Rp. 40.000.000,-.
12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan;
 Kegiatan ini tidak mempunyai target dan pagu indikatif pada target
RENSTRA namun dikarenakan kegiatan ini diperlukan dalam rangka
memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan bidang
perpustakaan, maka kegiatan ini diusulkan pada pada tahun 2018
dengan target capaian 2 dokumen dan kebutuhan dana Rp. 7.000.000.
13. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta;
 Kegiatan ini mempunyai target 1 kegiatan pada target RENSTRA
namun dikarenakan telah disusunnya PERDa tentang Kearsipan dan
PERWAL Tentang JRA

serta

adanya

permohonan

dari

hsil

MUSRENBANG, oleh karena itu kegiatan tersebut diusulkan pada pada
tahun 2018 dengan target capaian 4 kegiatan dengan kebutuhan dana Rp.
135.000.000,-.
14. Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan (Banprov);
 Kegiatan ini tidak mempunyai target dan pagu indikatif pada target
RENSTRA namun dikarenakan kegiatan ini diperlukan dalam rangka
meningkatkan kualitas SDM pengelola kearsipan di Kota Banjar, maka
kegiatan ini diusulkan pada pada tahun 2018 dengan target capaian 1
kegiatan dengan kebutuhan dana Rp. 250.000.000.
15. Pengadaan sarana penyimpanan/Roll o'pack (Banprov);
 Kegiatan ini tidak mempunyai target dan pagu indikatif pada target
RENSTRA namun dikarenakan kegiatan ini diperlukan untuk sarana
penyimpanan arsip, maka kegiatan ini diusulkan pada pada tahun 2018
dengan target capaian 7 unit dengan kebutuhan dana Rp. 350.000.000.
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16. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan;
 Kegiatan ini tidak mempunyai target dan pagu indikatif pada target
RENSTRA namun dikarenakan kegiatan ini diperlukan dalam rangka
memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan bidang
kearsipan, maka kegiatan ini diusulkan pada pada tahun 2018 dengan
target capaian 2 dokumen dan kebutuhan dana Rp. 7.000.000.
17. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika;
 Kegiatan ini tidak mempunyai target dan pagu indikatif pada target
RENSTRA namun dikarenakan kegiatan ini diperlukan dalam rangka
pengembangan arsip ke media baru, maka kegiatan ini diusulkan pada
pada tahun 2018 dengan target capaian 1000 dokumen dan kebutuhan
dana Rp. 10.000.000.
18. Penyediaan jasa surat menyurat;
 Dalam RKPD 2018 kegiatan ini mempunyai target capaian 1 tahun dan
pagu indikatif Rp. 5.000.000, namun berdasarkan hasil analisis pada
tahun-tahun sebelumnya, maka tahun 2018 terdapat revisi kebutuhan
dengan target capaian diganti menjadi 12 bulan dan pagu indikatif Rp.
10.000.000,19. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik;
 Dalam RKPD 2018 kegiatan ini mempunyai target capaian 1 tahun,
namun berdasarkan hasil analisis pada tahun 2018 terdapat revisi
kebutuhan dengan target capaian 12 bulan dengan pagu indikatif Rp.
120.000.000,20. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
 Dalam RKPD 2018 kegiatan ini mempunyai target capaian 1 tahun,
namun berdasarkan hasil analisis pada tahun 2018 terdapat revisi
kebutuhan dengan target capaian 18 Unit dengan pagu indikatif Rp.
123.500.000,-
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21. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 Dalam RKPD 2018 kegiatan ini mempunyai target capaian 1 tahun,
namun berdasarkan hasil analisis pada tahun 2018 terdapat revisi
kebutuhan dengan target capaian 12 Bulan dengan pagu indikatif Rp.
24.000.000,22. Penyediaan alat tulis kantor
 Dalam RKPD 2018 kegiatan ini mempunyai target capaian 1 tahun dan
pagu indikatif Rp. 48.000.000, namun berdasarkan hasil analisis pada
pada tahun-tahun sebelumnya, maka tahun 2018 terdapat revisi
kebutuhan dengan target capaian diganti menjadi 12 bulan dan pagu
indikatif Rp. 60.000.000,-.
23. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 Dalam RKPD 2018 kegiatan ini mempunyai target capaian 1 tahun dan
pagu indikatif Rp. 15.000.000, namun berdasarkan hasil analisis pada
pada tahun-tahun sebelumnya, maka tahun 2018 terdapat revisi
kebutuhan dengan target capaian diganti menjadi 12 bulan dan pagu
indikatif Rp. 24.000.000,-.
24. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 Dalam RKPD 2018 kegiatan ini mempunyai target capaian 1 tahun dan
pagu indikatif Rp. 15.000.000, namun berdasarkan hasil analisis pada
pada tahun-tahun sebelumnya, maka tahun 2018 terdapat revisi
kebutuhan dengan target capaian diganti menjadi 12 bulan dan pagu
indikatif Rp. 18.000.000,-.
25. Penyediaan bahan bakar/pelumas;
 Dalam RKPD 2018 kegiatan ini mempunyai target capaian 1 tahun dan
pagu indikatif Rp. 126.000.000, namun berdasarkan hasil analisis pada
pada tahun-tahun sebelumnya, maka tahun 2018 terdapat revisi
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kebutuhan dengan target capaian diganti menjadi 12 bulan dan pagu
indikatif Rp. 180.000.000,-.
26. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 Kegiatan ini tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD 2018, kegiatan
ini merupakan kegiatan baru yang mempunyai target capaian 8 unit dan
pagu anggaran Rp. 200.000.000,- tetapi menurut hasil analisis, kegiatan
ini tidak diperlukan jadi tidak mempunyai target capaian dan pagu
anggaran.
27. Kegiatan Pengadaan Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK);
 Dalam RKPD 2018 kegiatan ini tidak mempunyai target dan pagu
indikatif, namun dikarenakan kebutuhan Mobil Unit Perpustakaan
Keliling pada DKP Kota Banjar, maka kegiatan tersebut diusulkan pada
pada tahun 2018 dengan target capaian 5 unit dengan Pagu sebesar Rp.
2.500.000.000,00 yang diperoleh dari dana Bantuan Provinsi (Banprov);
28. Kegiatan Pengadaan Mobil Unit Perpustakaan IT;
 Dalam RKPD 2018 kegiatan ini tidak mempunyai target dan pagu
indikatif, namun dikarenakan kebutuhan Mobil Unit Perpustakaan IT
pada DKP Kota Banjar, maka kegiatan tersebut diusulkan pada pada
tahun 2018 dengan target capaian 1 unit dengan Pagu sebesar Rp.
450.000.000,00 yang diperoleh dari dana Bantuan Provinsi (Banprov);
29. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;
 Dalam RKPD 2018 kegiatan ini mempunyai target capaian 18 unit dan
pagu indikatif Rp. 65.000.000, namun berdasarkan hasil analisis pada
pada tahun-tahun sebelumnya, maka tahun 2018 terdapat revisi
penambahan kebutuhan pagu indikatif menjadi Rp. 70.000.000,-.
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30. Kegiatan Pembangunan Gedung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Banjar (DIPO ARSIP);
 Dalam RKPD 2018 kegiatan ini tidak mempunyai target dan pagu
indikatif, namun dikarenakan kebutuhan sarana Dippo arsip pada DKP
Kota Banjar, oleh karena itu kegiatan tersebut diusulkan pada pada
tahun 2018 dengan target capaian 1 unit gedung dengan Pagu sebesar
Rp. 1.619.704.250,00 yang diperoleh dari dana Bantuan Provinsi
(Banprov);
31. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 Dalam RKPD 2018 kegiatan ini mempunyai target capaian 40 buah dan
pagu indikatif Rp. 14.000.000, namun berdasarkan hasil analisis pada
tahun 2018 terdapat revisi penambahan kebutuhan pagu indikatif
menjadi Rp. 20.000.000,-.
32. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
 Dalam RKPD 2018 kegiatan ini mempunyai target capaian 120 buah
dan pagu indikatif Rp. 48.000.000, namun berdasarkan hasil analisis
pada tahun 2018 terdapat revisi penambahan target capaian 120 buah
dan kebutuhan pagu indikatif menjadi Rp. 90.000.000,-.

90

RENJA 201
8
BAB IV
PENUTUP

Rencana
mengaplikasikan

Kerja

(Renja)

berbagai

menjadi

sangat

persoalan–persoalan

penting

terkait

artinya

dengan

dalam

perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam
mengadopsi kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan
yang berbasis pada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat. Output
rencana kerja Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjar adalah program tahunan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Rencana kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2018 terdiri
dari Program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar yang
direncanakan terdiri dari 12 (Dua belas) program dan 69 (enam puluh sembilan)
kegiatan, yang kesemuanya merupakan hal yang saling keterkaitan untuk menunjang
tercapainya pelayanan prima terhadap masyarakat baik urusan perpustakaan maupun
kearsipan, oleh karena itu dibutuhkan anggaran yang sesuai dengan pencapaian
program dan kegiatan diatas, adapun ketidaksesuaian anggaran dikhawatirkan dapat
menghambat pencaiapan visi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar
yaitu “Banjar Membaca dan Lestari Informasi”.
Rencana kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selain menjadi
pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan
kinerja pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan
selama tahun 2018. Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan
kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kota Banjar, Renja juga memberikan umpan balik yang sangat
diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa
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mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Banjar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang
lebih baik di masa yang akan datang.
Demikian penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Banjar ini disampaikan sebagai dokumen perencanaan Anggaran
2018 dan perkiraan maju satu tahun kedepan yaitu Tahun 2019, dalam rangka
memenuhi Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Diharapkan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Banjar dapat dijadikan acuan dalam pengajuan anggaran dan
penentuan prioritas program serta kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi
sesuai Rencana Strategis (RENSTRA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Banjar.

Banjar,
April 2017
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Banjar
TTD
Drs. H. OBANG SUBARMAN, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP . 19600118 198603 1 006
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