
BIDANG DAN KEGIATAN

xx xx 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI 

xx xx 1 1 Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan 

xx xx 1 2 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran

xx xx 1 3 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan APBNagari Perubahan

xx xx 1 4 Penetapan dan penegasan batas Nagari

xx xx 1 5 Penyusunan Laporan Keuangan Nagari

xx xx 1 6 Penyusunan SOP Pelayanan dan perizinan nagari

xx xx 1 7 Penyusunan Profil Nagari

xx xx 1 8 Penyusunan Monografi Nagari

xx xx 1 9 Penyusunan Tata Ruang Nagari

xx xx 1 10 Penyelenggaraan Musrenbang Nagari

xx xx 1 11 Penyelenggaraan Musyawarah Nagari

xx xx 1 12 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Nagari

xx xx 1 13 Penyusunan dan Penetapan RPJM Nagari

xx xx 1 14 Penyusunan dan Penetapan RKP Nagari

xx xx 1 15 Penyusunan Produk Hukum Nagari

xx xx 1 16 Penyusunan LPPN dan LKPJ Wali Nagari

xx xx 1 17 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

xx xx 1 18 Evaluasi Tingkat Perkembangan Nagari

xx xx 1 19 Pembangunan Gedung dan Sarana Kantor Nagari Lainnya

xx xx 1 20 Rehab Sedang/Berat Gedung dan Sarana Kantor Nagari Lainnya

xx xx 1 21 Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari dan Bamus Nagari 

xx xx 1 22 Penerimaan Perangkat nagari

xx xx 1 23 Peningkatan Pelayanan Publik di bidang Kependudukan

xx xx 1 24 Intensifikasi Pemungutan Penerimaan daerah dan penerimaan nagari

xx xx 1 25 Penataan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan peraturan Nagari

xx xx 1 26 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Budaya Tradisional

xx xx 1 27 Penyelenggaraan Operasional Bamus nagari

xx xx 1 28 Penyelenggaraan Operasional Korong

xx xx 1 29 Inventarisasi Pendapatan dan Aset Nagari

xx xx 1 30 Penyelenggaraan Kerjasama Antar nagari

xx 1 31 Penyusunan Standar Harga Nagari

xx xx 1 32 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Lainnya

xx xx 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

xx xx 2 1 Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Nagari

- Pembangunan dan/atau Perbaikan Rumah Sehat untuk Fakir Miskin

- Penerangan Lingkungan Pemukiman

- Pedestrian, Drainase

- Selokan, Tempat Pembuangan sampah

- Gerobak Sampah, Kendaraan Pengangkut Sampah, Mesin Pengolah Sampah

- Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam

musyawarah nagari

xx xx 2 2 Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi

- Tambatan Perahu

- Jalan Pemukiman

- Jalan Poros Nagari

- Jalan Nagari antara Permukiman ke wilayah pertanian

- Jalan Nagari antara Permukiman ke lokasi wisata

- Jembatan Nagari

- Gorong-gorong

- Terminal Nagari

- Sarana dan Prasarana Transportasi Lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah

nagari

xx xx 2 3 Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi
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- Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro

- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

- Pembangkit Listrik Tenaga Matahari

- Instalasi Biogas

- Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

-Sarana dan Prasarana Energi Lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah nagari

xx xx 2 4 Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi

- jaringan internet untuk warga nagari

- website nagari

- peralatan pengeras suara (loudspeaker)

- telepon umum

- radio Single Side Band (SSB)

- sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah nagari

xx xx 2 5 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan

- air bersih berskala Nagari

- sanitasi lingkungan

-  jambanisasi, mandi, cuci, kakus (MCK)

- mobil/kapal motor untuk ambulance nagari

- alat bantu penyandang disabilitas, panti rehabilitasi penyandang disabilitas

- balai pengobatan, posyandu

- poskesdes/polindes, posbindu

- reagen rapid tes kid  untuk menguji sampel-sampel makanan

- sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah nagari

xx xx 2 6 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan

- taman bacaan masyarakat; 

-  bangunan PAUD; 

- buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; 

- wahana permainan anak di PAUD; 

- taman belajar keagamaan; 

- bangunan perpustakaan nagari; 

-  buku/bahan bacaan; 

- balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 

- sanggar seni; 

-  film dokumenter; 

-  peralatan kesenian; dan 

- sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam 

musyawarah nagari

xx xx 2 7

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan 

pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk 

Unggulan Nagari dan/atau produk Unggulan Kawasan Perdesaan

-  bendungan berskala kecil; 

-  pembangunan atau perbaikan embung; 

-  irigasi Nagari; 

-  percetakan lahan pertanian; 

-  kolam ikan; 

-  kapal penangkap ikan

-  tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 

-  tambak garam; 

-  kandang ternak; 

-  mesin pakan ternak; 

-  gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan 

- sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah 

nagari

xx xx 2 8

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk 

ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Nagari 

dan/atau produk Unggulan Kawasan Perdesaan

- pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; 

-  lumbung Nagari; 

-  gudang pendingin (cold storage ); dan 

- sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam 

musyawarah Nagari



BIDANG DAN KEGIATANKODE

xx xx 2 9
Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan 

kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Nagari dan/atau produk Unggulan Kawasan Perdesaan

-  mesin jahit; 

-  peralatan bengkel kendaraan bermotor; 

-  mesin bubut untuk mebeler; dan 

-  sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam 

musyawarah Nagari

xx xx 2 10
Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Nagari dan/atau produk Unggulan Kawasan Perdesaan

- pasar Nagari; 

-  pasar sayur; 

-  pasar hewan; 

-  tempat pelelangan ikan; 

-  toko online ; 

- gudang barang

- sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah 

Nagari

xx xx 2 11 Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Nagari Wisata

-  pondok wisata; 

-   panggung hiburan; 

-  kios cenderamata; 

-  kios warung makan; 

-  wahana permainan anak; 

-  wahana permainan outbound ; 

-  taman rekreasi; 

-  tempat penjualan tiket; 

-   rumah penginapan; 

-   angkutan wisata; dan 

- sarana dan prasarana Nagari Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam Musyawarah 

Nagari

xx xx 2 12

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk 

kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Nagari dan/atau produk 

Unggulan Kawasan Perdesaan

-   penggilingan padi; 

-    peraut kelapa; 

-   penepung biji-bijian; 

-   pencacah pakan ternak; 

-    sangrai kopi; 

-   pemotong/pengiris buah dan sayuran; 

-   pompa air; 

-  traktor mini; dan 

- sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam 

Musyawarah Nagari

xx xx 2 13 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup

-  pembuatan terasering; 

-   kolam untuk  mata air; 

- plesengan sungai

-  pencegahan abrasi pantai; dan 

- sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan 

dalam Musyawarah Nagari

xx xx 2 14
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam 

dan/atau kejadian luar biasa lainnya

-  pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 

-  pembangunan gedung pengungsian; 

-  pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 

-   rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan 

- sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam 

Musyawarah Nagari

xx xx 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

xx xx 3 1 Penyelenggaraan dan Pembinaan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban

xx xx 3 2 Operasional Lembaga Kerapatan Adat Nagari

xx xx 3 3 Operasional PKK nagari
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xx xx 3 4 Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

xx xx 3 5 Operasional Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

xx xx 3 6 Penyelenggaraan, Pembinaan dan pelestarian Adat

xx xx 3 7 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

xx xx 3 8 Penyelenggaraan Bhakti Gotong Royong

xx xx 3 9 Pelaksanaan MTQ dan Fasilitasi Kafilah MTQ

xx xx 3 10 Pembinaan Pemuda dan Pemasyarakatan Kegiatan Olahraga

xx xx 3 11 Pembinaan, Pelestarian dan penyelenggaraan kesenian nagari

xx xx 3 12 Pembinaan, Pelestarian dan penyelenggaraan sosial budaya masyarakat

xx xx 3 13 Pembinaan Organisasi Perempuan

xx xx 3 14 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

xx xx 3 15 Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya

xx xx 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

xx xx 4 1 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat

- penyediaan air bersih; 

-  pelayanan kesehatan lingkungan; 

- kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS,

Tuberkolosis, Hipertensi, Diabetes Melitus dan gangguan jiwa; 

- Bantuan insentif untuk kader kesehatan berbasis masyarakat

- pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah

- kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak

- pengelolaan balai pengobatan Nagari dan persalinan

-   perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui; 

-  pengobatan untuk lansia; 

-  keluarga berencana; 

-   pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

-   pelatihan kader kesehatan masyarakat;

-   pelatihan hak-hak anak,keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;

-   pelatihan pangan yang sehat dan aman;

-   pelatihan Kader nagari untuk pangan yang sehat dan aman;

- kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Nagari lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan 

diputuskan dalam Musyawarah Nagari

xx xx 4 2 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan

-  bantuan insentif guru PAUD; 

-   bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; 

-   penyelenggaraan pelatihan kerja; 

-   penyelenggaraan kursus seni budaya; 

-   bantuan pemberdayaan bidang olahraga; 

-  pelatihan pembuatan film dokumenter; dan 

- kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam 

Musyawarah Nagari

xx xx 4 3 Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan perumahan Nagari

-   pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 

-  pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 

- pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam Musyawarah 

Nagari

xx xx 4 4 Pengelolaan transportasi Nagari

-  pengelolaan terminal Nagari; 

-   pengelolaan tambatan perahu; dan 

-  pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam Musyawarah Nagari

xx xx 4 5 Pengembangan energi terbarukan

-   pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 

-    pembuatan bio ethanol dari ubi kayu; 

-   pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 

- pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan

- Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam Musyawarah 

Nagari

xx xx 4 6 Pengelolaan informasi dan komunikasi

-  sistem informasi Nagari; 

-  koran Nagari; 

-  website Nagari; 

-    radio komunitas; dan 

-  pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam

Musyawarah Nagari
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xx xx 4 7
Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Nagari dan/atau produk Unggulan Kawasan Pernagarian

-  pembibitan tanaman pangan; 

-   pembibitan tanaman keras; 

-  pengadaan pupuk; 

-   pembenihan ikan air tawar; 

- pengelolaan usaha hutan Nagari; 

-   pengelolaan usaha hutan sosial; 

-   pengadaan bibit/induk ternak; 

-  inseminasi buatan; 

-   pengadaan pakan ternak; dan 

- sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam 

Musyawarah Nagari

xx xx 4 8
Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Nagari dan/atau produk Unggulan Kawasan Pernagarian

-  tepung tapioka; 

-  kerupuk; 

-  keripik jamur; 

-   keripik jagung; 

- ikan asin;

-   abon sapi; 

-  susu sapi; 

-  kopi; 

-  coklat; 

-   karet; dan 

- pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam Musyawarah Nagari

xx xx 4 9
Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan 

Nagari dan/atau produk Unggulan Kawasan Pernagarian

-  meubelair kayu dan rotan, 

-  alat-alat rumah tangga, 

-  pakaian jadi/konveksi 

-  kerajinan tangan; 

-   kain tenun; 

-  kain batik; 

-    bengkel kendaraan bermotor; 

-   pedagang di pasar; 

-    pedagang pengepul; dan 

- pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya  yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam Musyawarah 

Nagari

xx xx 4 10 Pendirian dan pengembangan BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama

- pendirian BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama; 

- penyertaan modal BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama; dan 

-  penguatan permodalan BUM Nagari dan/atau BUMNagari Bersama

-  kegiatan pengembangan BUM Nagari dan/atau BUMNagari Bersama bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Nagari dan diputuskan dalam Musyawarah Nagari

xx xx 4 11
Pengembangan usaha BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan Produk Unggulan Nagari dan/atau produk Unggulan Kawasan Pernagarian

- pengelolaan hutan Nagari; 

- pengelolaan hutan Adat; 

-   industri air minum; 

-  industri pariwisata Nagari; 

-   industri pengolahan ikan; dan 

- produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam Musyawarah Nagari

xx xx 4 12 Pengembangan usaha BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa

-  pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; 

-  pengadaan dan penyewaan alat transportasi; 

-  pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan 

- pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam 

Musyawarah Nagari

xx xx 4 13
Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan 

dan pengembangan Produk Unggulan Nagari dan/atau produk Unggulan Kawasan Pernagarian

- hutan kemasyarakatan ;

- hutan tanaman rakyat ;

- kemitraan kehutanan ;
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-  pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 

-  bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan 

- pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam 

Musyawarah Nagari

xx xx 4 14
Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Nagari dan/atau produk Unggulan Kawasan Pernagarian

-  sosialisasi TTG; 

- pos pelayanan teknologi Nagari (Posyantekdes) dan/atau antar Nagari 

- percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perNagarian, pengembangan sarana

transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan 

- pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam Musyawarah 

Nagari

xx xx 4 15
Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Nagari dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Nagari dan/atau produk Unggulan Kawasan Pernagarian

-   penyediaan informasi harga/pasar; 

-  pameran hasil usaha BUM Nagari, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi; 

- kerjasama perdagangan antar Nagari; 

-  kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 

- pengelolaan pemasaran lainnya yang yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam Musyawarah Nagari

xx xx 4 16 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Nagari dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya

-   penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 

-  pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 

-   pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan 

- penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam 

Musyawarah Nagari

xx xx 4 17 Pelestarian lingkungan hidup 

-   pembibitan pohon langka; 

-  reboisasi; 

-   rehabilitasi lahan gambut; 

-  pembersihan daerah aliran sungai; 

-   pemeliharaan hutan bakau; 

-  perlindungan terumbu karang; dan 

- pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam Musyawarah Nagari

xx xx 4 18 Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Nagari yang dilaksanakan secara swakelola oleh Nagari

- pengembangan sistem informasi Nagari; 

-  pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan 

- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Nagari lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan 

diputuskan dalam Musyawarah Nagari

xx xx 4 19
Pengembangan program dan kegiatan pembangunan Nagari secara berkelanjutan dengan mendayagunakan Sumber Daya 

Manusia dan Sumber Daya Alam yang ada di Nagari

- penyusunan arah pengembangan Nagari; 

- penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Nagari yang berkelanjutan; dan 

- Pengembangan program dan kegiatan pembangunan Nagari lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang 

diputuskan dalam Musyawarah Nagari

xx xx 4 20 Menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal

- pendataan potensi dan aset nagari

- penyusunan profil nagari/ data nagari

- penyusunan peta aset Nagari

- kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam Musyawarah Nagari

xx xx 4 21
Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, 

perempuan, anak, dan kelompok marginal

-  sosialisasi penggunaan dana Desa; 

-  penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 

-  penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan 

- kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam Musyawarah Nagari

xx xx 4 22
Pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Nagari, antara lain: 

-  pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Nagari berbasis data digital; 

-  pengembangan laporan keuangan dan aset Nagari yang terbuka untuk publik; 

-  pengembangan sistem informasi Nagari; dan 



BIDANG DAN KEGIATANKODE

- kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam Musyawarah Nagari

xx xx 4 23
Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Nagari yang dilakukan melalui musyawarah Nagari, antara

lain : 

-  Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Nagari perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah

Nagari; 

- Penyelenggaraan  musyawarah Nagari

- kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam Musyawarah Nagari

xx xx 4 24 Melakukan pendampingan Masyarakat Nagari

- pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan Masyarakat Nagari yang diselenggrakan di Nagari

xx xx 4 25

Penyelenggaraan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari untuk pengembangan

Lumbung Ekonomi Nagari yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk Unggulan Nagari dan/atau

produk Unggulan Kawasan Pernagarian

-   pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan 

-   pelatihan teknologi tepat guna; 

- pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Nagari

- kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk Unggulan Nagari 

dan/atau produk Unggulan Kawasan Pernagarian yang sesuai dengan kewengan Nagari dan diputuskan dalam Musyawarah 

nagari

xx xx 4 26
Pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari yang dilakukan secara

partisipatif oleh masyarakat Nagari

- Pemantauan berbasis komunitas; 

-  Audit berbasis komunitas; 

- Pengembangan unit pengaduan di Nagari;

- Pengembangan bantuan hukum dan paralegal Nagari untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Nagari; 

- Pengembangan kapasitas paralegal Nagari

- Penyelenggaraan musyawarah Nagari untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Nagari;

- Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

xx xx 4 29
Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, Studi Komparatif, Studi Teknis, dan Kegiatan sejenis lainnya Bagi Wali Nagari dan Perangkat 

Nagari

xx xx 4 30 Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, Studi Teknis, dan Kegiatan sejenis lainnya Bagi Bamus Nagari

xx xx 4 31 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Nagari Lainnya

xx xx 4 32 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat lainnya

xx xx 5 BIDANG TIDAK TERDUGA

xx xx 5 1 Penanggulangan Bencana Alam

xx xx 5 2 Penanggulangan Bencana Lainnya

xx xx 5 3 Penanggulangan Kejadian Darurat/Kejadian Luar Biasa Lainnya
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