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Tersusunnya program dan rencana kerja 

sekretariat

Jumlah laporan program dan rencana kerja 

sekretariat

1

Terlaksananya pengkoordinasikan 

penyusunan program, rencana kerja, dan 

pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas 

bidang.

Jumlah laporan pengkoordinasikan penyusunan 

program, rencana kerja, dan pelaporan 

penyelenggaraan tugas-tugas bidang.

3

Terlaksananya pendistribusian surat 

masuk dan surat keluar sesuai dengan 

klasifikasi, tujuan dan waktu.

Jumlah berkas pendistribusian surat masuk dan 

surat keluar sesuai dengan klasifikasi, tujuan dan 

waktu.

1

Terlaksananya penyelenggaraan 

pembinaan dan pengkoordinasian 

pengelolaan umum dan kepegawaian

Jumlah laporan penyelenggaraan pembinaan dan 

pengkoordinasian pengelolaan umum dan 

kepegawaian

1

5 Terlaksananya penyelenggaraan 

pembinaan dan pengkoordinasian 

pengelolaan keuangan

Jumlah laporan penyelenggaraan pembinaan dan 

pengkoordinasian pengelolaan keuangan

1

6 Terlaksananya penyiapkan pelaksanaan 

ketatausahaan dan rumah tangga untuk 

kebutuhan dinas.

Jumlah laporan penyiapkan pelaksanaan 

ketatausahaan dan rumah tangga untuk kebutuhan 

dinas.

1

7 Terlaksananya penyelenggaraaan 

penyusunan bahan perumusan dan 

penetapan rencana strategis (Renstra) , 

laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (LAKIP), laporan keterangan 

pertanggungjawaban (LKPJ), laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 

(LPPD) dan informasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah (IPPD) dinas 

Jumlah dokumen penyusunan bahan perumusan 

dan penetapan rencana strategis (Renstra) , 

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

(LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban 

(LKPJ), laporan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah (LPPD) dan informasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah (IPPD) dinas 

1

8 Terlaksananya persiapan pelaksanaan 

pengadministrasian barang inventaris, 

aset, perlengkapan, peralatan dam 

pemeliharaan barang milik daerah/ negara.

Jumlah laporan persiapan pelaksanaan 

pengadministrasian barang inventaris, aset, 

perlengkapan, peralatan dam pemeliharaan barang 

milik daerah/ negara.

1

9 Terlaksananya pengkajian telaahan staf 

sebagai bahan perumusan kebijakan 

kesekretariatan

Jumlah dokumen pengkajian telaahan staf sebagai 

bahan perumusan kebijakan kesekretariatan

4

10 Terlaksananya hubungan kerja fungsional 

dengan SKPD, pemerintahan Provinsi dan 

pemerintahan pusat.

Jumlah  kegiatan hubungan kerja fungsional 

dengan SKPD, pemerintahan Provinsi dan 

pemerintahan pusat.

1

11 Terlaksananya evaluasi dan menyusun 

laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan 

sebagai bahan pertanggungjawaban 

kepada pimpinan

Jumlah laporan evaluasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan 

pertanggungjawaban kepada pimpinan

1

12 Terlaksananya penyiapkan SK pejabat 

pelaksana kegiatan tekhnis dinas 

Jumlah laporan penyiapkan SK pejabat pelaksana 

kegiatan tekhnis dinas 

3
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