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KATA PENGANTAR 

Kerangka Acuan Kerja atau Kerangka Acuan Kegiatan yang disingkat KAK adalah 

dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, 

siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. Dengan kata 

lain, KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang 

dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Istilah KAK dalam bahasa Inggris 

adalah Term Of Referenceatau yang disingkat TOR.KAK merupakan gambaran umum dan 

penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi 

lembaga. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan 

keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, jadwal 

kegiatan, dan biaya kegiatan. 

Guna terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk memberikan 

pedoman yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan yang direncanakan, diperlukan pedoman dengan penyusunan kerangka acuan 

kerja (KAK). Berkaitan dengan hal tersebut. Kecamatan Grogol berupaya menyusun kerangka 

acuan kerja usulan rencana program/kegiatan tahun 2019, dimana pada tahun 2019 

Kecamatan Grogol memiliki usulan rencana program/kegiatan sejumlah 8 program yang 

dituangkan dalam 9 kegiatan. 

Harapan kami semoga kerangka acuan kerja ini dapat menjadi pedoman secara 

komprehensif dan memberi arah bagi Kecamatan Grogol dalam melaksanakan 

program/kegiatan pada tahun 2019 sesuai dengan yang telah direncanakan.  Sehingga antara 

perencanaan dan pelaksanaan/ realisasi dapat berjalan dengan baik dan terarah. 

 

Grogol,          2018 

CAMAT  GROGOL 

 
 
 

MOCH. IMRON, S.Sos., MM 
Pembina 

NIP. 19710818 199101 1 001 
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KERANGKA ACUAN KERJA 

KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI 

TAHUN 2019 

 

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

1. NAMA KEGIATAN: Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 

2. LATAR BELAKANG: 

 Dasar Hukum 

1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 

2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84); 

3) Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan; 

4) Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati Kediri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur 

Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah; 

5) RPJMD Misi 1 : Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam 

Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni 

Sasaran : meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung 

terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam 

semangat keberagaman. 

 Gambaran Umum 

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita 

berbangsa dan bernegara, terselenggaranya kepemerintahan yang baik, bersih dan 

berwibawa  (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi 

setiap Pemerintahan. Agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. 

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi 

Kecamatan Grogol secara efektif dan efisien terutama akselerasi dalam menyerap, 

menghimpun, mengakomodir dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat perlu diwujudkan 
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dalam kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran. Mengoptimalkan kinerja 

petugas pelayanan yang ada melalui penerapan budaya kerja, mengikuti setiap 

pelatihan yang diadakan oleh Kabupaten, terutama pelatihan secara teknis bagi 

operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan 

penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan. 

Hal ini diharapkan bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik 

sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Grogol terlaksana dengan baik, tertib 

dan lancar. 

 
3. MAKSUD DAN TUJUAN: 

 Maksud 

Maksud dari kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran ini adalah 

tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran sehingga pelaksanaan tugas di 

Kecamatan Grogol dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan diharapkan pada 

akhirnya mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada 

masyarakat.Profesionalitas pelayanan di kecamatan dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal 

kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tanggap, akurat, memiliki legalitas 

hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada sistem dan prosedur serta pada 

tatanan/normadan aturan yang berlaku.  

 Tujuan 

Tujuan dari kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran ini adalah: 

a. Tersedia dan tercukupinya sarana dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan 

Grogol; 

b. Untuk menunjang kebutuhan administrasi dan operasional Kecamatan Grogol; 

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan 

Grogol. 

 
4. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN: 

 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 

 Keluaran : 90 Dokumen (SPJ 12 dok, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 12 dok, 

Laporan Arsip Dinamis 12 dok, Laporan E-kinerja 12 dok, Laporan Siabjo 12 dok, 

Laporan Penduduk 12 dok, Laporan Kegiatan Harian Camat 12 dok, RKBMD 1 dok, 

Prognosis dan Kinerja Semesteran 2 dok, IKK 1 dok, Laporan Pelaksanaan APBD 1 

dok, Usulan KP/KGB 1 dok). 
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5. TARGET/SASARAN: 

Target/ sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan pelaksanaan administrasi 

perkantoran ini adalah yang terkait dengan pelayanan yaitu meningkatkan 

profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas 

sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, untuk meningkatkan 

kinerja kecamatan sehingga perlu adanya peningkatan kualitas kapasitas aparatur dan 

penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam 

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. 

 
6. SUMBER DANA 

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan administrasi 

perkantoran ini bersumber dari APBD dengan data sebagai berikut: 

 Kode Rekening :   4.05.4.05.19.01.30 

Uraian :   Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 

 Nilai :   Rp. 57.500.000,- 

 
7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI 

 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan administrasi perkantoran ini yaitu honorarium 

pengelola administrasi keuangan, honorarium pengelola administrasi barang, 

honorarium tenaga kearsipan, belanja alat tulis kantor, alat listrik dan elektronik, 

peralatan kebersihan dan bahan pembersih, telepon, listrik, surat tanda nomor 

kendaraan, cetak, penggandaan dan fotocopy, dan jasa kerja kebersihan Non PNS. 

 Lokasi  Pekerjaan 

Lokasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran adalah di 

Kecamatan Grogol. 

 
8. WAKTU PELAKSANAAN 

Waktu pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran adalah pada 

Bulan Januari s/d Desember 2019. 

 

CAMAT GROGOL 
Selaku Pengguna Anggaran (PA) 

 
 

 
 

MOCH. IMRON, S.Sos., MM 
Pembina 

NIP.19710818 199101 1 001 

 
Kasubag Umum dan Kepegawaian 

 
 

 
 

BASUKI EKO YUNIARTO 
Penata Muda Tk. I 

NIP. 19640610 199803 1 004 
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KERANGKA ACUAN KERJA 

KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI 

TAHUN 2019 

 

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

1. NAMA KEGIATAN: Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan 

2. LATAR BELAKANG: 

 Dasar Hukum 

1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 

2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84); 

3) Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan; 

4) Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati Kediri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur 

Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah; 

5) RPJMD Misi 1 : Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam 

Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni 

Sasaran : meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung 

terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam 

semangat keberagaman. 

 Gambaran Umum 

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita 

berbangsa dan bernegara, terselenggaranya kepemerintahan yang baik, bersih dan 

berwibawa  (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi 

setiap Pemerintahan. Agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. 

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi 

Kecamatan Grogol secara efektif dan efisien terutama akselerasi dalam menyerap, 

menghimpun, mengakomodir dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat maka 

kebutuhan akan makanan dan minuman untuk konsumsi pada saat rapat dinas, 



Kerangka Acuan Kerja Kecamatan Grogol Tahun 2019 7 
 

kebutuhan akan rapat koordinasi dan konsultasi dalam wilayah Kecamatan Grogol 

dalam rangka percepatan pembangunan, kebutuhan akan rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi dengan pihak terkait di luar wilayah agar dapat mencari solusi dari setiap 

permasalahan yang terjadi dipandang perlu adanya ketersediaan anggaran guna 

mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

 
3. MAKSUD DAN TUJUAN: 

 Maksud 

Maksud dari kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan ini adalah 

terpenuhinya kebutuhan akan makan dan minum yang diharapkan dapat menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas di Kecamatan Grogol. Selain itu, terlaksananya 

koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah diharapkan akan terjalin koordinasi 

yang baik dengan semua pihak untuk percepatan pembangunan dan pemecahan 

permasalahan yang terjadi di Kecamatan Grogol. 

 Tujuan 

Tujuan dari kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan ini adalah: 

a. Tercukupinya kebutuhan akan koordinasi dan konsultasi kelembagaan; 

b. Untuk penunjang kebutuhan operasional Kecamatan Grogol; 

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan 

Grogol. 

 
4. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN: 

 Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan 

 Keluaran : 300 Kegiatan 

 
5. TARGET/SASARAN: 

Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan koordinasi dan 

konsultasi kelembagaan ini adalahterwujudnya kelancaran pelaksanaan koordinasi, 

konsultasidan konsolidasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, melakukan sinkronisasi dengan 

pemerintah tingkat bawah maupun atasnya,serta dapat menganalisis secara rasional dan 

komprehensif kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga. 

 
6. SUMBER DANA 

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan koordinasi dan konsultasi 

kelembagaan ini bersumber dari APBD dengan data sebagai berikut: 

 Kode Rekening :   4.05.4.05.19.01.31 

Uraian :   Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan 

 Nilai :   Rp. 55.500.000,- 
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7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI 

 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan ini yaitu belanja 

alat tulis kantor, dekorasi, penggandaan dan fotocopy, sewa meja kursi, sewa tenda, 

sewa sound system, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas dalam daerah, 

dan perjalanan dinas luar daerah. 

 Lokasi  Pekerjaan 

Lokasi pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan adalah di 

Kecamatan Grogol, Lingkup Pemkab dan Luar Pemkab Kediri. 

 
8. WAKTU PELAKSANAAN 

Waktu pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan adalah pada 

Bulan Januari s/d Desember 2019. 

 

 
CAMAT GROGOL 

Selaku Pengguna Anggaran (PA) 
 

 
 
 

MOCH. IMRON, S.Sos., MM 
Pembina 

NIP.19710818 199101 1 001 
 

 
Sekretaris Kecamatan 

 
 

 
 

ZAENAL MUSTOFA, SE., MM 
Pembina 

NIP. 19660502 199302 1 001 
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KERANGKA ACUAN KERJA 

KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI 

TAHUN 2019 

 

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 

1. NAMA KEGIATAN: Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana 

Prasarana Kantor/Aparatur 

2. LATAR BELAKANG: 

 Dasar Hukum 

1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 

2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84); 

3) Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan; 

4) Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati Kediri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur 

Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah; 

5) RPJMD Misi 1 : Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam 

Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni 

Sasaran : meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung 

terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam 

semangat keberagaman. 

 Gambaran Umum 

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita 

berbangsa dan bernegara, terselenggaranya kepemerintahan yang baik, bersih dan 

berwibawa  (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi 

setiap Pemerintahan. Agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. 

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi 

Kecamatan Grogol secara efektif dan efisien terutama akselerasi dalam menyerap, 

menghimpun, mengakomodir dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, 
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upayapenyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana 

kantor/aparatur sangat dibutuhkan mengingat ketersediaan maupun pemeliharaan 

sarana prasarana kantor berpengaruh dan berkontribusi signifikan terhadap 

pelaksanaan kegiatan.Melalui kegiatan ini, permasalahan terkait terbatasnya jumlah 

personil terutama yang menguasai teknologi informasi sehingga menghambat 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Grogol serta terbatasnya sarana 

prasarana khususnya perangkat komputer sehingga dalam melaksanakan tugas belum 

maksimal, akan dapat diminimalisir. 

 
3. MAKSUD DAN TUJUAN: 

 Maksud 

Maksud dari kegiatan penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 

sarana prasarana kantor/aparatur ini adalah tercukupi dan tersedianya peralatan dan 

perlengkapan sarana prasarana kantor serta pelaksanaan pemeliharaan secara 

rutin/berkalaagar kondisi tidak mudah rusak dan selalu siap pakai untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat. 

 Tujuan 

Tujuan dari kegiatan penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 

sarana prasarana kantor/aparatur ini adalah: 

a. Tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor di 

Kecamatan Grogol; 

b. Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana 

kantor di Kecamatan Grogol; 

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan 

Grogol. 

 
4. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN: 

 Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 

Tersedia/Terpelihara 

 Keluaran : 27 Unit (pengadaan 2 unit kipas angin, 2 unit PC, 1 unit printer, 8 unit 

kursi pejabat; dan 14 unit peralatan kantor yang dipelihara) 

 
5. TARGET/SASARAN: 

Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan penyediaan/ 

pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur ini adalah 

mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang pemeliharaan secara 

rutin/berkala untuk memperpanjang umur ekonomisnya, serta membenahi dan 
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meningkatkan sarana prasarana pelayanan masyarakat guna terciptanya kondisi tempat 

kerja yang aman, nyaman, bersih, indah dan kondusif. 

 
6. SUMBER DANA 

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan 

penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur 

ini bersumber dari APBD dengan data sebagai berikut: 

 Kode Rekening :   4.05.4.05.19.02.55 

Uraian :   Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan  

  Sarana Prasarana Kantor/Aparatur 

 Nilai :   Rp. 64.000.000,- 

  
7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI 

 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 

sarana prasarana kantor/aparatur ini yaitu belanja jasa service, penggantian suku 

cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas, pemeliharaan peralatan kantor, 

pemeliharaan bangunan/gedung kantor/rumah dinas/jabatan, pemeliharaan pagar 

taman/gedung/kantor/rumah jabatan/dinas, belanja modal peralatan dan mesin – 

pengadaan alat pendingin, pengadaan personal komputer, pengadaan kursi kerja 

pejabat, dan pengadaan bangunan gedung kantor. 

 Lokasi  Pekerjaan 

Lokasi pelaksanaan kegiatan penyediaan/pemeliharaan peralatan dan 

perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur adalah di Kecamatan Grogol. 

 
8. WAKTU PELAKSANAAN 

Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan/pemeliharaan peralatan dan 

perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur adalah pada Bulan Januari s/d Desember 

2019. 

 
 

CAMAT GROGOL 
Selaku Pengguna Anggaran (PA) 

 
 

 
 

MOCH. IMRON, S.Sos., MM 
Pembina 

NIP. 19710818 199101 1 001 

 
 

Kasubag Umum dan Kepegawaian 
 

 
 
 

BASUKI EKO YUNIARTO 
Penata Muda Tk. I 

NIP. 19640610 199803 1 004 
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KERANGKA ACUAN KERJA 

KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI 

TAHUN 2019 

 

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN 

KEUANGAN 

1. NAMA KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

SKPD 

2. LATAR BELAKANG: 

 Dasar Hukum 

1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 

2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84); 

3) Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan; 

4) Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati Kediri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur 

Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah; 

5) RPJMD Misi 1 : Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam 

Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni 

Sasaran : meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung 

terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam 

semangat keberagaman. 

 Gambaran Umum 

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita 

berbangsa dan bernegara, terselenggaranya kepemerintahan yang baik, bersih dan 

berwibawa  (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi 

setiap Pemerintahan. Agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. 

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi 

Kecamatan Grogol secara efektif dan efisien terutama akselerasi dalam menyerap, 
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menghimpun, mengakomodir dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, upaya 

penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi SKPD antara lain LKjIP, Renja dan 

Renstra mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program 

pembangunan tahunan pemerintah daerah.Mengingat arti strategis dokumen 

pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD sebagai instrumen yang mutlak ada, 

maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapannya harus mengikuti tata cara 

dan alur penyusunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
3. MAKSUD DAN TUJUAN: 

 Maksud 

Maksud dari kegiatan penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan SKPD ini adalah untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta 

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. 

Selain itu juga dimaksudkan sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai 

tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan 

serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Goverment. 

 Tujuan 

Tujuan dari kegiatan penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan SKPD ini adalah: 

a. Tersedianya dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan 

Grogol sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 

b. Sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada 

seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan 

sumber daya yang telah dipercayakan  kepada Kecamatan Grogol; 

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan 

Grogol. 

 
4. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN: 

 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

 Keluaran : 4 Dokumen (LKjIP, Renja, Renstra, dan Perubahan Renja) 

 
5. TARGET/SASARAN: 

Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan penyusunan dokumen 

pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD ini adalah adanya dokumen untuk 

mengkomunikasikan capaian kinerja dan keuangan organisasi dalam satu tahun anggaran 

yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.Selain 

itu juga adanya kebijakan/tindakanyang perlu segera diambil untuk mengatasi faktor-
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faktor penyebab kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam 

pelaksanaanperencanaan dan penganggaran. 

 
6. SUMBER DANA 

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan penyusunan dokumen 

pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD ini bersumber dari APBD dengan data 

sebagai berikut: 

 Kode Rekening :   4.05.4.05.19.06.32 

Uraian :   Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan  

 Keuangan SKPD 

 Nilai :   Rp. 1.000.000,- 

 
7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI 

 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan SKPD ini yaitu belanja alat tulis kantor, penggandaan dan fotocopy, 

makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas dalam daerah. 

 Lokasi  Pekerjaan 

Lokasi pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan SKPD adalah di Kecamatan Grogol. 

 
8. WAKTU PELAKSANAAN 

Waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan SKPD adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2019. 

 

 
CAMAT GROGOL 

Selaku Pengguna Anggaran (PA) 
 
 

 
 

MOCH. IMRON, S.Sos., MM 
Pembina 

NIP. 19710818 199101 1 001 

 
Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan 

 
 
 
 

Dra. ENIK SURYANINGSIH 
Penata Tk. I 

NIP. 19651019 198504 2 001 
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KERANGKA ACUAN KERJA 

KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI 

TAHUN 2019 

 

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 

1. NAMA KEGIATAN: Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

2. LATAR BELAKANG: 

 Dasar Hukum 

1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 

2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84); 

3) Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan; 

4) Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati Kediri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur 

Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah; 

5) RPJMD Misi 1 : Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam 

Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni 

Sasaran : meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung 

terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam 

semangat keberagaman. 

 Gambaran Umum 

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita 

berbangsa dan bernegara, terselenggaranya kepemerintahan yang baik, bersih dan 

berwibawa  (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi 

setiap Pemerintahan. Agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. 

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi 

Kecamatan Grogol secara efektif dan efisien terutama akselerasi dalam menyerap, 

menghimpun, mengakomodir dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, untuk 

mendukung upaya tersebut kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan 
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lingkungan sangat dibutuhkan. Melalui kegiatan pengendalian keamanan lingkungan 

yang dilaksanakan oleh Muspika secara rutin tiap bulannya, penanganan konflik yang 

segera diakomodir dan dilaporkan dapat meminimalisir permasalahan berkembang 

lebih besar apalagi sampai terbengkalai. Selain itu, pembinaan perangkat dengan 

adanya rapat sosialisasi diharapkan mampu mendukung kondusifitas dan persamaan 

persepsi. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi di kecamatan bisa berjalan 

lancar dan tercapai. 

 
3. MAKSUD DAN TUJUAN: 

 Maksud 

Maksud dari kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan ini 

adalah terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan dalam menjaga stabilitas 

keamanan masyarakat melalui kegiatan patroli keamanan. Sementara itu pembinaan 

aparatur pemerintahan desa mulai dari level RT/RW sampai Kepala Desa melalui 

rapat-rapat, sosialisasi juga dilaksanakan untuk mengetahui hasil kegiatan yang telah 

dilaksanakan, rencana dan proyeksi ke depannya, mengetahui kendala atau 

permasalahan yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. 

 Tujuan 

Tujuan dari kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan ini 

adalah: 

a. Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan wilayah Kecamatan 

Grogol melalui patroli gabungan Muspika setiap bulan; 

b. Persamaan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan di 

tingkat desa se-wilayah Kecamatan Grogol melalui rapat dan sosialisasi; 

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan 

Grogol. 

 
4. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN: 

 Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan 

 Keluaran : 84 Kegiatan 

 
5. TARGET/SASARAN: 

Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan peningkatan keamanan 

dan kenyamanan lingkungan ini adalah mengoptimalkan pola koordinasi terkait 

keamanan dan ketertiban dengan pihak-pihak terkait (stakeholders) sehingga wilayah 

Kecamatan Grogol dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif. Kegiatan penertiban, 

pembinaan, pemantauan diakomodir oleh Muspika dan desa dengan tetap melibatkan 

peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan. 
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6. SUMBER DANA 

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan peningkatan keamanan 

dan kenyamanan lingkungan ini bersumber dari APBD dengan data sebagai berikut: 

 Kode Rekening :   1.05.4.05.19.15.16 

Uraian :   Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

 Nilai :   Rp. 59.243.200,- 

  
7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI 

 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan ini 

yaitu belanja alat tulis kantor, dekorasi, penggandaan dan fotocopy, sewa meja kursi, 

sewa tenda, sewa sound system, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas 

dalam daerah, transportasi, jasa narasumber/tenaga ahli PNS, dan jasa 

narasumber/tenaga ahli Non PNS. 

 Lokasi  Pekerjaan 

Lokasi pelaksanaan kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan 

lingkungan adalah di Kecamatan Grogol. 

 
8. WAKTU PELAKSANAAN 

Waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 

adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2019. 

 

 

CAMAT GROGOL 
Selaku Pengguna Anggaran (PA) 

 
 
 
 

MOCH. IMRON, S.Sos., MM 
Pembina 

NIP. 19710818 199101 1 001 
 
 
 
 
 

Dra. ENIK SURYANINGSIH 
Penata TK. I 

NIP. 19651019 198504 2 001 
 

 
Plh. Kasi Ketentraman dan Ketertiban 

 
 
 
 

AGUS SUJARWO, SP., MM 
Penata Tk. I 

NIP. 19750707 200212 1 010 
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KERANGKA ACUAN KERJA 

KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI 

TAHUN 2019 

 

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 

1. NAMA KEGIATAN: Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 

2. LATAR BELAKANG: 

 Dasar Hukum 

1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 

2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84); 

3) Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan; 

4) Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati Kediri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur 

Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah; 

5) RPJMD Misi 1 : Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam 

Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni 

Sasaran : meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung 

terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam 

semangat keberagaman. 

 Gambaran Umum 

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita 

berbangsa dan bernegara, terselenggaranya kepemerintahan yang baik, bersih dan 

berwibawa  (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi 

setiap Pemerintahan. Agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. 

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi 

Kecamatan Grogol secara efektif dan efisien terutama akselerasi dalam menyerap, 

menghimpun, mengakomodir dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, upaya 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatanpengembangan kesenian dan 
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kebudayaan daerah juga sangat dibutuhkan. Keragaman budaya atau “cultural 

diversity” adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia. Masyarakat Indonesia 

adalah masyarakat majemuk yang sesungguhnya rapuh. Rapuh dalam artian dengan 

keragaman perbedaan yang dimilikinya maka potensi konflik yang dipunyainya juga 

akan semakin tajam. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat akan menjadi 

pendorong untuk memperkuat isu konflik yang muncul di tengah-tengah masyarakat 

dimana sebenarnya konflik itu muncul dari isu-isu lain yang tidak berkenaan dengan 

keragaman kebudayaan. Pengembangan seni budaya membutuhkan sinergitas 

lembaga pemerintahan di tingkat pusat hingga daerah bersama para pelaku seni 

budaya dan stakeholder.  

 
3. MAKSUD DAN TUJUAN: 

 Maksud 

Maksud dari kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah ini 

adalah terlaksananya kegiatan yang mampu mendukung Pemerintah Kabupaten 

Kediri yang terus memberikan dukungan terhadap upaya pengembangan dan 

pelestarian seni budaya tradisi di daerah. Namun berbagai upaya yang dilakukan tidak 

akan tepat sasaran bila tidak mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta para 

pelaku seni budayanya. Oleh karena itu melalui kegiatan pekan budaya yang rutin 

dilakukan di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi diharapkan mampu 

menjadi kekuatan dalam memberikan motivasi kepada seniman dan budayawan dalam 

berkesenian. 

 Tujuan 

Tujuan dari kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah ini 

adalah: 

a. Terlaksananya kegiatan yang mampu menumbuhkan minat dan semangat untuk 

mengembangkan dan melestarikan kesenian tradisional dikalangan masyarakat 

yang berdaya saing, unggul dan mandiri; 

b. Melindungi dan mengembangan kesenian tradisional yang ada di masyarakat 

melalui pengembangan dan pemberdayaan kelompok kesenian tradisional; 

c. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan kelompok kesenian 

tradisional melalui institusi atau lembaga terkait. 

 
4. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN: 

 Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan 

Daerah 

 Keluaran : 1 Kegiatan 
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5. TARGET/SASARAN: 

Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan pengembangan 

kesenian dan kebudayaan daerah ini adalah upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi 

komunitas pendukung kesenian mengaktualisasikan segenap potensi, minat dan bakatnya 

dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesenian 

tradisional sebagai pembentuk identitas dan jatidiri bangsa Indonesia yang bermartabat, 

sehingga perlu ditransformasikan kepada generasi muda. 

 
6. SUMBER DANA 

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pengembangan kesenian 

dan kebudayaan daerah ini bersumber dari APBD dengan data sebagai berikut: 

 Kode Rekening :   2.16.4.05.19.17.01 

Uraian :   Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 

 Nilai :   Rp. 3.000.000,- 

 
7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI 

 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah ini 

yaitu belanja dekorasi, sewa sarana mobilitas darat, sewa pakaian 

adat/tradisional/kesenian, dan makanan dan minuman petugas lapangan. 

 Lokasi  Pekerjaan 

Lokasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 

adalah di Lingkup Kabupaten Kediri. 

 
8. WAKTU PELAKSANAAN 

Waktu pelaksanaan kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 

adalah pada Bulan Juni s/d Juli 2019. 

 

 
CAMAT GROGOL 

Selaku Pengguna Anggaran (PA) 
 
 
 
 

MOCH. IMRON, S.Sos., MM 
Pembina 

NIP. 19710818 199101 1 001 
 

 
Kasi Kesejahteraan Sosial 

 
 
 
 

SUNGKONO, SH 
Penata 

NIP. 19670603 199302 1 001 
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KERANGKA ACUAN KERJA 

KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI 

TAHUN 2019 

 

PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PKK 

1. NAMA KEGIATAN: Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK 

2. LATAR BELAKANG: 

 Dasar Hukum 

1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 

2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84); 

3) Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan; 

4) Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati Kediri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur 

Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah; 

5) RPJMD Misi 1 : Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam 

Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni 

Sasaran : meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung 

terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam 

semangat keberagaman. 

 Gambaran Umum 

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita 

berbangsa dan bernegara, terselenggaranya kepemerintahan yang baik, bersih dan 

berwibawa  (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi 

setiap Pemerintahan. Agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. 

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi 

Kecamatan Grogol secara efektif dan efisien terutama akselerasi dalam menyerap, 

menghimpun, mengakomodir dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, upaya 

peningkatan peran serta masyarakat dan kesetaraan gender dalam pembangunan 
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sangat dibutuhkan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan PKK untuk 

mendorong peran aktif PKK sebagai wadah pembinaan perempuan dalam 

pembangunan. Untuk mencapai tujuan Gerakan PKK dalam pelaksanaannya di 

lapangan perlu adanya dukungan dan peningkatan koordinasi dengan Pembina Tim 

Penggerak PKK di semua jenjang dan dengan lembaga/institusi lain. 

 
3. MAKSUD DAN TUJUAN: 

 Maksud 

Maksud dari kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK ini adalah 

terlaksananya pembinaan PKK yang diharapkan akan dapat mendorong peran serta 

perempuan dalam pembangunan, produktif, mandiri dan berdaya saing. Melalui 

kegiatan ini pula peran serta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan 

ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan 

berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan. 

 Tujuan 

Tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK ini adalah: 

a. Terlaksananya kegiatan pembinaan PKK desa se-Kecamatan Grogol; 

b. Meningkatkan peran serta aktif seluruh anggota PKK dalam pembangunan; 

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan 

Grogol. 

 
4. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN: 

 Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK 

 Keluaran : 8 Kegiatan (1 keg. operasional PKK, dan 7 keg. melalui Pokja I-IV) 

 
5. TARGET/SASARAN: 

Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat melalui PKK ini adalah kemitraan dengan pemerintah, pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten/kota, lembaga kemasyarakatan, swasta serta stakeholders lainnya 

dapat terus dijaga secara berkesinambungan, dan peran serta aktif seluruh anggota TP 

PKK Desa maupun Kecamatan. 

 
6. SUMBER DANA 

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan 

masyarakat melalui PKK ini bersumber dari APBD dengan data sebagai berikut: 

 Kode Rekening :   2.07.4.05.19.20.09 

Uraian :   Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK 

 Nilai :   Rp. 3.000.000,- 
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7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI 

 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK ini yaitu belanja 

alat tulis kantor, sewa sarana mobilitas darat, makanan dan minuman rapat, dan 

transportasi. 

 Lokasi  Pekerjaan 

Lokasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK adalah di 

Lingkup Kabupaten Kediri. 

 
8. WAKTU PELAKSANAAN 

Waktu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK adalah pada 

Bulan Januari s/d Desember 2019. 

 

 

CAMAT GROGOL 
Selaku Pengguna Anggaran (PA) 

 
 
 
 

MOCH. IMRON, S.Sos., MM 
Pembina 

NIP. 19710818 199101 1 001 
 

 
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 

 
 
 
 

RETNO KRISMINARTI, S.Sos 
Penata Tk. I 

NIP. 19610111 198303 2 011 
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KERANGKA ACUAN KERJA 

KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI 

TAHUN 2019 

 

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

1. NAMA KEGIATAN: Penyelenggaraan Musrenbang 

2. LATAR BELAKANG: 

 Dasar Hukum 

1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 

2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84); 

3) Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan; 

4) Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati Kediri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur 

Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah; 

5) RPJMD Misi 1 : Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam 

Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni 

Sasaran :meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya 

kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat 

keberagaman. 

 Gambaran Umum 

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita 

berbangsa dan bernegara, terselenggaranya kepemerintahan yang baik, bersih dan 

berwibawa  (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi 

setiap Pemerintahan. Agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. 

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi 

Kecamatan Grogol secara efektif dan efisien terutama akselerasi dalam menyerap, 

menghimpun, mengakomodir dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, upaya 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangunun desa secara manunggal dan 
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komprehensif perlu diwujudkan dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan desa. 

Musyawarah ini sangat penting untuk mengarahkan perencanaan pembangunan desa 

agar benar-benar sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat desa dan 

selaras dengan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kediri. Pelaksanaan 

musyawarah pembangunan desa ini juga sangat penting untuk meningkatkan 

kapasitas, peran aktif dan kemandirian masyarakat. 

 
3. MAKSUD DAN TUJUAN: 

 Maksud 

Maksud dari kegiatan penyelenggaraan musrenbang ini adalah terlaksananya 

musyawarah pembangunan desa dan kecamatan sehingga diharapkan dapat 

menampung seluruh aspirasi masyarakat sesuai skala prioritas dan tingkat urgensi 

serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa.Kecamatan 

harus mampu memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam 

penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan 

infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 Tujuan 

Tujuan dari kegiatan penyelenggaraan musrenbang ini adalah: 

a. Terlaksananya musyawarah pembangunan desa tingkat Kecamatan Grogol; 

b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah 

Kecamatan Grogol; 

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan 

Grogol. 

 
4. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN: 

 Indikator Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 

 Keluaran : 1 kegiatan 

 
5. TARGET/SASARAN: 

Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan penyelenggaraan 

musrenbang ini adalah terpenuhinya usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan 

Grogol yang selanjutnya memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Prasarana 

Wilayah, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 

menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat 

(prosedur bottom-up) sekaligus menganalisis program-program usulan dari masyarakat 

yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan segera. 
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6. SUMBER DANA 

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan 

musrenbang ini bersumber dari APBD dengan data sebagai berikut: 

 Kode Rekening :   4.01.4.05.19.21.47 

Uraian :   Penyelenggaraan Musrenbang 

 Nilai :   Rp. 4.000.000,- 

  
7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI 

 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan musrenbang ini yaitu belanja alat tulis 

kantor, dekorasi, penggandaan dan fotocopy, makanan dan minuman rapat, 

perjalanan dinas dalam daerah, dan jasa narasumber/tenaga ahli PNS. 

 Lokasi  Pekerjaan 

Lokasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan musrenbang adalah di Kecamatan 

Grogol. 

 
8. WAKTU PELAKSANAAN 

Waktu pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan musrenbang adalah pada Bulan 

Februari 2019. 

 

 

CAMAT GROGOL 
Selaku Pengguna Anggaran (PA) 

 
 
 
 

MOCH. IMRON, S.Sos., MM 
Pembina 

NIP. 19710818 199101 1 001 
 

 
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 

 
 
 
 

RETNO KRISMINARTI, S.Sos 
Penata Tk. I 

NIP. 19610111 198303 2 011 
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KERANGKA ACUAN KERJA 

KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI 

TAHUN 2019 

 

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

1. NAMA KEGIATAN: Asisten, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa 

2. LATAR BELAKANG: 

 Dasar Hukum 

1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 

2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84); 

3) Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan; 

4) Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati Kediri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur 

Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah; 

5) RPJMD Misi 1 : Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam 

Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni 

Sasaran : meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung 

terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam 

semangat keberagaman. 

 Gambaran Umum 

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita 

berbangsa dan bernegara, terselenggaranya kepemerintahan yang baik, bersih dan 

berwibawa  (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi 

setiap Pemerintahan. Agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. 

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi 

Kecamatan Grogol secara efektif dan efisien terutama akselerasi dalam menyerap, 

menghimpun, mengakomodir dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, upaya 

pelaksanaan kegiatanasisten, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa 
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secara rutin sangat dibutuhkan. Dalam pengelolaan keuangan desa, dilakukan 

kegiatan secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Banyaknya pendanaan baik dari 

segi kuantitas maupun jenis, berpotensi menimbulkan overlaping dan lebih 

dikhawatirkan lagi apabila sampai terjadi penyelewengan dalam penggunaannya. 

Oleh karena itu, perlu penegasan regulasi di tingkat kabupaten/kota tentang 

pendelegasian tugas kepada camat, sehingga perlu pula kesiapan camat berikut 

perangkatnya dalam mengemban tugas pembinaan pengelolaan keuangan desa baik 

dari sisi jumlah dan kapasitas SDM yang menguasai pengelolaan keuangan desa 

maupun anggaran. 

 
3. MAKSUD DAN TUJUAN: 

 Maksud 

Maksud dari kegiatan asisten, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan 

desa ini adalah terlaksananya pembinaan, penyelenggaraan pengelolaan keuangan 

desa dan pemerintahan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini mengingat peran kecamatan 

sangat vital/strategis dalam membina pengelolaan keuangan desa baik selaku SKPD 

yang paling dekat dengan desa, maupun selaku SKPD yang secara khusus ditugaskan 

oleh PP dan Permendagri untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan. 

 Tujuan 

Tujuan dari kegiatan asisten, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan 

desa ini adalah: 

a. Terlaksananya kegiatan asisten, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan 

bagi aparatur pemerintahan desa terutama bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

Bendahara Desa dan Pendamping Desa; 

b. Aparatur pemerintahan desa bertambah wawasan dan pengetahuannya sehingga 

semakin profesional dalam menjalankan tugasnya; 

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan 

Grogol. 

 
4. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN: 

 Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi 

Pengelolaan Keuangan Desa 

 Keluaran : 4 kegiatan 

 

 

 



Kerangka Acuan Kerja Kecamatan Grogol Tahun 2019 29 
 

5. TARGET/SASARAN: 

Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan asisten, monitoring dan 

evaluasi pengelolaan keuangan desa ini adalah melalui kegiatan rapat rutin, rapat 

koordinasi, bimbingan teknis, workshop dan monev maka kompetensi aparatur 

pemerintah desa semakin bagus, pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prosedur dan 

peraturan perundang-undangan sehingga tidak cacat hukum, serta dokumen pelaporan 

keuangan tersusun dengan benar dan tepat waktu. 

 
6. SUMBER DANA 

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan asisten, monitoring dan 

evaluasi pengelolaan keuangan desa ini bersumber dari APBD dengan data sebagai 

berikut: 

 Kode Rekening :   2.07.4.05.19.23.08 

Uraian :   Asisten, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa 

 Nilai :   Rp. 5.000.000,- 

  
7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI 

 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan asisten, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan 

desa ini yaitu belanja alat tulis kantor, penggandaan dan fotocopy, makanan dan 

minuman rapat, dan perjalanan dinas dalam daerah. 

 Lokasi  Pekerjaan 

Lokasi pelaksanaan kegiatan asisten, monitoring dan evaluasi pengelolaan 

keuangan desaadalah di Kecamatan Grogol. 

 
8. WAKTU PELAKSANAAN 

Waktu pelaksanaan kegiatan asisten, monitoring dan evaluasi pengelolaan 

keuangan desaadalah pada Bulan Januari s/d Desember 2019. 

 

CAMAT GROGOL 
Selaku Pengguna Anggaran (PA) 

 
 
 
 

MOCH. IMRON, S.Sos., MM 
Pembina 

NIP. 19710818 199101 1 001 
 

 
Kasi Pemerintahan 

 
 
 
 

MASHARI, S.Sos 
Penata 

NIP. 19630304 198303 1 017 
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PENUTUP 

Untuk dapat mencapai tujuan dari kegiatan yang terdapat dalam Kerangka Acuan 

Kerja ini diperlukan dukungan dari seluruh pelaksana kegiatan di Kecamatan Grogol. Selain itu 

diperlukan juga dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri yang berupa pemberian 

anggaran yang bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA SKPD, tersedianya pedoman 

pengelolaan keuangan, pedoman pengadaan barang/jasa dan standart biaya umum. Demikian 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dapat dijadikan pertimbangan dan masukan 

yang diperlukan dalam pengalokasian anggaran kegiatan dalam APBD Kabupaten Kediri  

Tahun 2019.  

 

Grogol,          2018 

CAMAT  GROGOL 

 
 
 

MOCH. IMRON, S.Sos., MM 
Pembina 

NIP. 19710818 199101 1 001 
 

 

 


