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1 Meningkatnya
kualitas Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Indeks Kecukupan
penunjang aktifitas
Pelayanan
Administrasi
perkantoran

Program : pelayanan
administrasi perkantoran pada
penyediaan dan perlengkapan
kantor

tersedianya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
kantor

14 Keg

pembelian semua kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
kantor

Rp

535.720.000

Kasi P.M &
Kasi
Kesostrantib
un

2 Meningkatkan
kualitas sarana
dan prasaranan
gedung dan kantor

indek peningkatan
fasilitas sarana dan
prasarana gedung
dan kantor menjadi
lebih baik

Prog: peningkatan sarana dan
prasara kantor pada
pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas, kendaraan dan
pembangunan kantor baru

pembangunan kantor dan
perbaikan prasarana kantor

7 Keg

penyiapan lahan
pembangunan
kantor,administrasi dan
ketersediaan perbaikan
sarana dan prasaran lainnya

Rp

585.000.000

Kasi P.M &
Kasi Ekbang

3 Meningkatnya
disiplin pegawai
kantor kecamatan
Rimbo Bujang

peningkatan
perlengkpan serta
pekaian pegawai
kantor kecamatan
rimbo bujang

Prog: peningkatan disiplin
aparatur pada pengadaan
pakaian dinas dan pakaian
khusus hari- hari tertentu

menyiapkan pakaian dinas
2
tersedianya pakaian dinas
dan pakaian khusus hari-hari Kegiatan dan pakaian khusus hari-hari
tertentu sebanak jumlah
tertentu
pegawai

Rp

30.000.000 Kasi Pem &
Kesostrantib
un

4 meningkatkan
kapasitas
sumberdaya
aparatur

peningkatan kualitas
aparatur negara

prog: peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur

pegawai yang potensial
diikutsertakan dalam
pelatihan dan diklat

Rp

50.000.000 Kasi Pem &
Kesostrantib
un

5 meningkatkan
peran serta dan
kesetaraan gender
dalam
pembangangunan

indek : meningkatnya
peran serta
perempuan dalam
kegiatan PKK dan
Dharmawanita

peningkatan peran serta dan penyuluhan kegiatan PKK
kesetaraan gender dalam
dan Dharma W
pembangunan pada kegiatan
pembinaan organisasi
perempuan

1
mengikuti kursus dan
Kegiatan pelatihan

Rp

100.000.000 Kasi P.M &
Kesostrantib
un

6 Meningkatkan
promosi dan
kerjasama
investasi

peningkatan promosi
dan kerjasama dalam
berinvestasi

prog : peningkatan promosi dan peningkatan promosi dan
kerjasama dalam
kerjasama dalam berinvestasi
berinvestasi

1
terbentuknya peningkatan
Kegiatan promosi dan kerjasama
dalam berinvestasi

Rp

35.000.000 Kasi P.M &
Kesostrantib
un

prog : peningkatan
pengembangan keserasian
kebijakan pemuda

1
terbentuknya kerjasama
Kegiatan antar pemuda

7 mengembangkan peningkatan
keserasian
pengembangan
kebijakan pemuda keserasian kebijakan
pemuda

terciptanya kerjasama antar
pemuda

1
ikut kursus keahlian
Kegiatan ,pelatihan dan diklat

Rp

100.000.000 kasi Pem &
Kesostrantib
un
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8 meningkatkan
peran serta
pemuda dalam
pembangunan
karakter

indek: meningkatnya
peran serta pemuda
dalam organisasi
karang taruna dan
kepemudaan

terpilih kader pramuka dan
prog : peningkatkan peran serta terjalin koordinasi kerjasama 1
karang taruna dan pramuka Kegiatan calon paskibraka
kepemudaan pada pembinaan
organisasi kepemudaan dan
pelatihan dan pembinaan calon
paskibraka

Rp

6.700.000 Kasi Pem

9 Meningkatkan
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
olahraga

memprioritaskan
salah satu cabang
Olah Raga

melaksanakan ajang
program: pembinaan dan
kompetisi olahraga sepemasyarakatkan Olah Raga
pada penyelenggaraan kompetisi kecamatan Rimbo Bujang
Olah Raga

1
terbentuk panitia ajang
Kegiatan kompetisi olahraga

Rp

55.000.000 Kasi Pem

10 Meningkatkan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga

memprioritaskan
salah Sarana dan
Prasarana Olah Raga

Program Peningkatan Sarana & melaksanakan ajang
kompetisi olahraga sePrasarana Olah Raga pada
kecamatan Rimbo Bujang
Peningkatan Pembangunan
sarana & Prasarana Olah Raga

1
terbentuk panitia ajang
Kegiatan kompetisi olahraga

Rp

10.000.000 Kasi Pem
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