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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

  

Prinsip manajemen modern mengisyaratkan kepada setiap instansi 

pemerintah agar berupaya meningkatkan akuntabilitas publik. Tidak hanya 

mempertanggungjawabkan jumlah uang atau sumber daya yang telah dibelanjakan 

(input oriented), akan tetapi lebih menitikberatkan pertanggungjawaban tersebut 

pada upaya pencapaian hasil kerja (outcome) atau keluaran (output) dari 

perencanaan alokasi biaya atau masukan (input) yang  ditetapkan. 

 

 Hal ini sejalan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki agar 

pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik, tertib 

dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi harus 

selalu melakukan perbaikkan sehingga pemerintah benar-benar menjalankan 

praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien,efektif, dan tanggap terhadap 

perubahan. 

 

 Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Permen PAN & RB, Sekretariat 

DPRD Kabupaten Rokan Hilir menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKj) 

untuk tahun anggaran 2019 kepada pimpinan dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan (stakeholder). Dalam laporan ini disajikan pula pertanggungjawaban 

keuangan yang mengungkapkan capaian realisasi penerimaan dan pengeluaran 

selama tahun anggaran 2019. 
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 LKj Tahun Anggaran 2019 merupakan media pertanggungjawaban untuk 

tahun keempat dari amanah yang telah ditetapkan dalam pernyataan visi dan misi 

Sekretariat  DPRD Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Restra 2016-2021. Adapun 

peryataan visi Sekretariat Kabupaten Rokan Hilir adalah : 

 

 

 

 

 

Visi tersebut akan dicapai melalui pernyataan Misi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Visi dan misi tersebut merupakan acuan untuk menetapkan strategi 

Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir serta cara pencapaiannya dalam bentuk 

kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya strategis. Dari pernyataan misi 

tersebut dijabarkan kedalam 3 (tiga) sasaran strategis. Untuk mendukung setiap 

sasaran ditetapkan 5 (lima) Indikator kinerja dan 6 (enam) program kegiatan. 

 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 

terlihat bahwa belum seluruh kinerja sasaran dan kegiatan berjalan dengan optimal, 

antara lain disebabkan keterlambatan pengesahan APBD dan belum sinkronnya 

program kerja DPRD. 

 

Belum optimalnya pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang diinginkan 

tersebut, selanjutnya disebabkan manfaat (benefit) dan dampak (impact) hasil 

kegiatan Tahun Anggaran 2019 tidak dapat langsung dirasakan secara nyata pada 

tahun yang bersangkutan atau jangka pendek, adanya kegiatan yang sampai 

dengan tahun anggaran 2019 berakhir belum dapat dilaksanakan secara maksimal. 

Hal ini mengakibatkan pencapaian target indikator sasaran dalam pencapaian visi  

Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Terhadap Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD 
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan 

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang menganugrahkan berkah 

Rahmat dan Hidayahnya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD 

Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan dan disampaikan 

dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

 Sebagai wadah bagi pelaporan kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas dan 

kinerja, LKj pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah 

digariskan serta kebijakan operasional dalam pencapaian visi dan misi Sekretariat 

DPRD Kabupaten Rokan Hilir, serta penjelasan tentang perencanaan kinerja dan 

capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran serta analisis capaian kinerja, analisis 

permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam upaya peningkatan kinerja 

dimasa mendatang. 

 

 Sebagai media pertanggungjawaban tahun keempat dari Rencana Strategis 

Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021, LKj Sekretariat DPRD 

Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 sudah disusun berdasarkan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang petunjukk teknis perjanjian kinerja pelaporan kinerja dan Tata 

Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan wujud dari 

keinginan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat menyajikan 

pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan 

masyarakat, yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih (clean 

government) dan kepemerintahan yang baik (good government). 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. GAMBARAN UMUM 

Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir sesuai peraturan Daerah kabupaten 

Rokan Hilir Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh Sekretaris 

DPRD, merupakan unsur Pelayanan Administartif, Pemberian dukungan terhadap 

tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Rokan Hilir.  

 

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK & FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI. 

1) Kedudukan 

Adapun, Kedudukan Sekretariat DPRD sesuai peraturan Bupati Rokan Hilir 

nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas & fungsi 

dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan 

Hilir, yakni : 

 (1). Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan 

pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.  

(2)  Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam 

melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(3)  Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati 

atas Persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan 

Pimpinan Fraksi. 

 

2) Tugas Pokok & fungsi 

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD, mempunyai tugas antara         

lain : 

(1) mengelola administrasi umum, administrasi keuangan dan 

administrasi kepegawaian;  

(2) memfasilitasi penyelenggaraan persidangan/rapat-rapat DPRD;  
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(3) memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan produk-

produk hukum DPRD;  

(4) menyelenggarakan kehumasan dan protokol lingkup DPRD  

(5) mengkoordinasikan kegiatan tim ahli, pimpinan dan alat-alat 

kelengkapan DPRD;  

(6) melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat DPRD;  

(7) melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai 

dengan tujuan dan rencana kerja yang telah ditetapkan;  

(8) menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangandalam 

pengembangan karier;  

(9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya;  

(10) menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di 

bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

3) Struktur 

Struktur organisasi Sekretariat DPRD kabupaten Rokan Hilir dibentuk 

berdasarkan peraturan Bupati Rokan Hilir nomor 42 tahun 2016 tentang 

Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 1 (satu ) Sekretaris 

dan membawahi 4 (empat ) Bagian, yakni: 

a. Sekretaris;  

b. Bagian Umum;  

c. Bagian Perencanaan dan Keuangan;  

d. Bagian Persidangan; dan  

e. Bagian Perundang-Undangan dan Produk Hukum. 

 

C. TUJUAN PENYUSUNAN DAN SISTIMATIS PENYAJIAN  

 Laporan Akuntabilitas Kinerja ini meyajikan data pencapaian kinerja 

(Performace result) Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Sesuai dengan 

Dokumen Rencana startegis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 dan 
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dokumen Rencana kerja tahun 2019. Laporan akuntabilitas kinerja instansi 

Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk memenuhi 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan 

kinerja instansi Pemerintah, dan peraturan Menteri negara pendayagunaan 

aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk 

teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja 

instansi pemerintah permen PAN & RB ini memberiakan tuntunan kepada semua 

instansi pemerintah untuk menyiapkan laporan kinerja yang utuh dalam suatu 

sistim AKIP. Laporan kinerja ini memiliki dua fungsi utama sebagai berikut: 

Pertama, sebagai sarana bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk 

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Bupati, 

DPRD dan Masyarakat). 

Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD 

Kabupaten Rokan Hilir sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa 

mendatang. 

 

 Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan 

penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan 

Hilir. Dalam laporan kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan 

yang bersifat strategis yaitu data kegiatan pembangunan sebagimana tercantum 

dalam APBD tahun anggaran 2019 beserta perubahannnya.  

 

 Strategis yang dimaksud disini adalah kegiatan yang memiliki bobot 

strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kedudukan Sekretariat DPRD 

Kabupaten Rokan Hilir, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya secara 

langsung diguankan untuk membiayai kegiatan, namun tidak termasuk biaya yang 

bersifat penunjang anatara lain gaji dan tunjangan pegawai.  

 

 Capaian kinerja individual perkegiatan sesuai data yang tersedia terbatas 

pada indikator input, output dan outcome. Dengan pola pikir seperti disebut diatas, 

maka sistematika penyajian laporan Kinerja Sekretariat DPRD kabupaten Rokan 

Hilir tahun anggaran 2019 diuraikan melalui 4 (empat) bab, sebagai berikut: 
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Bab 1 –  Pendahuluan, Menguraikan mengenai gambaran umum organisasi, 

kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi dan struktur organisasi, serta tujuan 

penyusunan dan sistimatika penyajian dengan penekanan kepada 

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategics 

issued) yang sedang dihadapai organisasi. 

Bab 2 –  Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian 

kinerja tahun yang bersangkut. 

Bab 3 –  Akuntabilitas kinerja tahun 2019, menguraikan mengenai analisis 

capaian kinerja 2019, setiap pernyataan kinerja sasaran strategis 

organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan capaian kinerja 

sebagai berikut: 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan 

target jangka menegah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi; 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 

(jika ada) 

5. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah 

dilakukan; 

6. Analisa atau efesiensi pengunaan sumberdaya; 

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Bab 4 –  Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP tahun 2019 dan 

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan 

datang. 
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Sistimatika penyajian laporan Kinerja sekretariat DPRD kabupaten Rokan Hilir 

tahun 2019 ini, apabila diilustrasikan dalam gambar adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1. 
Sistimatika Penyajian Laporan Kinerja 

Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir 
Tahun Anggaran 2019 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistimatika penyusunan diatas mengacu kepada peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 

tentang petunjuk teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas 

Laporan kinerja instansi pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

PERENCANAAN KINERJA 

AKUNTABILITAS KINERJA 2019 

PENUTUP 

BAB 1 

BAB 2 

BAB 3 

BAB 4 
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BAB 2 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 

 Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016-

2021 Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD kabupaten Rokan Hilir tahun 

2016-2021 telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2016. Tahun 2019 ini 

merupakan tahun ke-empat dari pelaksanaan renstra tersebut, pernyataan visi 

dan misi yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut: 

 

1). Pernyataan Visi dan Misi 

  Visi sekretariat DPRD kabupaten Rokan Hilir adala ““terwujudnya 

Pelayanan yang Prima terhadap Pimpinan dan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah”          

                                                                                      

Sekretariat DPRD merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan 

mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota 

DPRD.  

 

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis 

membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara 

administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD, tugas sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir 

dituntut semakin cepat, tepat serta mampu meletakkan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka pernyataan 

misi merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan /program instansi 

pemerintah dalam mencapai visi, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh 
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pegawai dan pihak berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui alasan 

keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Adapaun misi 

Sekretariat DPRD kabupaten Rokan Hilir, antara lain: 

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan tugas dan fungsi DPRD. 

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Sekretariat    

DPRD Kabupaten Rokan Hilir. 

 

Misi sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan 

Hilir yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam 

mencapai Visi dimaksud. Rumusan misi yang diangkat dalam Renstra 

Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 didasarkan pada isu 

strategis lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk lima tahun 

kedepan.  

 

Dalam mencapai misi tersebut, maka di perlukan upaya yang optimal 

dari setiap aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk 

melaksanakan tugas dan fungsinya.  

 

2). Tujuan dan sasaran Strategis 

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka 

Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir menjabarkan visi dan misi kedalam 

bentuk yang nyata, opersional dan tearah berupa perumusan dan sasaran. 

 

Tujuan merupakan merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi, yang diharapkan dapat mengambarkan hasil akhir yang akan 

dicapai dalam jangka waktu tertentu. 

 

Tujuan akan mengambarkan arah strategis dan perbaikan – perbaikan 

yang ingin dicapai kedepan dengan lebih mempertajam focus pelaksanaan 

misi, sekaligus meletakan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah 

semua program dan aktivitas dalam melaksanakan misi yang telah ditetapkan. 
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Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka 

pendek, yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian yang 

integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama dalam penetapan 

sasaran ini adalah alokasi sumber dana serta sumber daya yang dimiliki oleh 

sekretariat DPRD kabupaten Rokan Hilir dalam usaha pencapaian kinerja yang 

diinginkan. 

 

Sasaran sekretariat DPRD merupakan gambaran yang ingin dicapai 

melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) 

tahun atau kurang dari 1 (satu ) tahun, guna mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan untuk 5 (lima) tahun.  

 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci 

keberhasilan yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Adapun tujuan dan 

sasaran yang dirumuskan berdasarkan misi yang telah ditetapkan dapat dilihat 

pada lampiran I Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir.   

 

3). Penetapan Indikator Kinerja  

Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah merepresentasikan 

pertanggungjawaban instansi pemerintah atas capaian kinerjanya, dalam arti 

sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai tujuan dan / atau 

sasaran stratejik yang telah ditetapkan.  

 

Indikator kinerja yang dilekatkan pada sasaran stratrejik adalah indicator 

keluaran (output) dan indikator kinerja hasil (outcome). Indikator kinerja 

keluaran dan hasil ini harus mempresentasikan kondisi yang hendak dicapai 

dalam periode pencapaian sasaran yang biasanya mencangkup periode waktu 

sampai 1 (satu) tahun. 

 

Sebagai sarana akuntabilitas kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten 

Rokan Hilir menetapkan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai dalam 

tahun 2019 yang dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja). 
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Tujuan, sasaran strategis dan indiikator kinerja Sekretariat DPRD 

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 s/d 2020 adalah sebagai berikut: 

 

Tujuan Sasaran 

Strategis 

Indikator kinerja Rencana Capaian Target 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meningkatnya 

Kinerja 

Pelayanan 

tugas dan 

fungsi DPRD 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

dalam rangka 

memfasilitasi 

setiap 

kegiatan 

Pimpinan dan 

Anggota 

DPRD 

Kepuasan Pimpinan 

dan Anggota DPRD  

terhadap pelayanan 

Sekretariat DPRD 

dalam memfasilitasi 

kegiatan 

80% 82% 83% 85% 95% 

Persentase PERDA 

yang disahkan tepat 

waktu 

35% 66% 70% 80% 90% 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

fasilitasi 

aspirasi 

masyarakat 

kepada 

dewan 

Persentase fasilitasi 

keluhan/pengaduan 

masyarakat 

85% 86% 87% 90% 92% 

Meningkatkan 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan dan 

kinerja 

Sekretariat 

Dewan 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

Sekretariat 

Dewan 

Nilai evaluasi SAKIP 

instansi 

C B B B A 

Level Maturitas 

SPIP Instansi 

n/a n/a level 

3 

level 

3 

level 

3 

nilai Reformasi 

Birokrasi 

n/a n/a n/a C C 
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B. Rencana kinerja tahun 2019 

 Rencana Kinerja Merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana stratejik 

untuk suatu tahun tertentu, yang direncanakan pada awal tahun dan merupakan 

kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan. 

 

 Rencana kinerja Sekretariat DPRD kabupaten Rokan Hilir untuk tahun 

2019 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota 

organisasi dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir, dalam upaya 

mencapai tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam perencanaan stratejik tahun 

2016-2020. Proses penyusunan rencana kinerja Sekretariat Kabupaten Rokan Hilir 

melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1. Penetapan Sasaran Strategis  

Sekretariat Kabupaten Rokan Hilir mengidentifikasi sasaran-sasaran 

strategis yang ingin dicapai di tahun 2019, seperti telah dicanangkan 

dalam perencanaan stratejik. Dengan memperhatikan anggaran yang 

tersedia dalam tahun 2019. Sasaran stratejik ini meliputi indicator 

kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. 

 

2. Penetapan Program 

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir rencana strategis 

(Lampiran I) diidentifikasikan program-program yang akan 

dilaksanakan dalam tahun 2019 untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan. 

 

3. Penetapan Kegiatan 

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Sekretariat 

DPRD Kabupaten Rokan Hilir menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai 

dalam tahun yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan harus diidentifikasi indikator yang diharapkan sehingga 

pelaksanaannya mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan. 
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4. Penetapan Target Kinerja 

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Sekretariat DPRD Kabupaten 

Rokan Hilir menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh 

indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk 

tingkat kegiatan. 

 

C. Penetapan Kinerja tahun 2019 

 Penetapan kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Review atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan kinerja pada 

dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji 

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun 

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.  

 

 Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen 

antara penerima amanah dengan pemberi amanah, menciptakan tolak ukur 

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian 

reward atau penghargaan dan sanksi. 

 

 Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir telah membuat penetapan 

kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi 

yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu kepada Rencana Strategis 

Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2020. Oleh karena itu 

indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini 

adalah indikator kinerja yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam 

Restra Sekretariat Kabupaten Rokan Hilir 2016-2020. 

 

 Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 

dapat dilihat pada Lampiran II Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD 

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019. 
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BAB 3 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 

 Pengukuran tingkat capaian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja 

dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk 

menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan 

visinya.  

 

 Dalam Tahun Anggaran 2019 pengukuran kinerja yang dilakukan oleh 

Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir meliputi pengukuran kinerja atas capaian 

kinerja sasaran stratejik merupakan capaian yang dihasilkan dengan 

membandingkan rencana indikator kinerja sasaran stratejik yang direncanakan 

dengan realisasi indikator kinerja sasaran stratejik yang direncanakan dengan 

realisasi indikator kinerja sasaran stratejik yang dapat dicapai. Pengukuran kinerja 

kegiatan dilakukan dengan membandingkan indikator input, output dan outcomes 

yang direncanakan dengan indikator input, output dan outcomes yang dapat 

dicapai dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 

 

 Dalam Tahun Anggaran 2019, sasaran stratejik yang akan dicapai dalam 

rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir meliputi 

3 (tiga) sasaran stratejik yang didukung oleh 6 (enam) program dan dijabarkan 

dalam 108 (serratus delapan) kegiatan. Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD 

Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum, indikator kinerja dari kegiatan yang 

telah dilakukan sudah dapat dirumuskan sampai dengan indikator kinerja outcome 

dari masing-masing kegiatan.  
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 Namun, permasalah yang dihadapi dalam menghitung pencapaian kinerja 

adalah berkaitan dengan data kinerja yang mendukung pencapaian indikator 

outcome yang dipakai. 

 

 Oleh karena itu, untuk beberapa kegiatan yang tidak diperoleh data 

kinerjanya, pengukuran pencapaian kinerja dilakukan secara kualitatif dengan 

menggunakan satuan % dengan dasar pemikiran bahwa atas kegiatan tersebut 

telah dirasakan manfaatnya, tetapi tidak/belum dapat diukur secara kuantitatif. 

 

 Sementara itu untuk indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) belum 

dapat dilakukan pengukuran pencapaian kinerja, karena menurut hemat kami hal 

itu belum dapat dilakukan/dilihat pada tahun yang bersamaan dengan tahun 

pelaksanaan kegiatan.  

 

 Disamping itu, diperlukan dana dan tenaga yang cukup besar untuk dapat 

melakukan pengumpulan data pengukuran benefit dan impact. Untuk tahun 2019, 

sebagian besar kegiatan telah mencapai output 100%, kecuali sejumlah kegiatan 

yang tidak mencapai 100% yang terjadi karena pergeseran jadwal pelaksanaan 

kegiatan dan rasionalisasi anggaran, laporan yang dalam proses penyelesaian, 

target tidak lanjut hasil audit yang relative masih rendah.  

 

 Hal ini tentu mempengaruhi capaian indikator outcome dari kegiatan 

tersebut disamping adanya beberapa kegiatan yang belum menghasilkan outcome 

karena belum dimanfaatkannya output dari kegiatan dan belum diperolehnya data 

yang akurat atas outcome yang diharapkan. 
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Tabel 3.1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2019 

No Tujuan Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Target Realisasi 

1 Meningkatnya 

Kinerja 

Pelayanan tugas 

dan fungsi 

DPRD 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan dalam 

rangka 

memfasilitasi 

setiap kegiatan 

Pimpinan dan 

Anggota DPRD 

Kepuasan Pimpinan 

dan Anggota DPRD  

terhadap pelayanan 

Sekretariat DPRD 

dalam memfasilitasi 

kegiatan 

85% 70% 

Persentase PERDA 

yang disahkan tepat 

waktu 

80% 76,92% 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

fasilitasi aspirasi 

masyarakat 

kepada dewan 

Persentase fasilitasi 

keluhan/pengaduan 

masyarakat 

90% 100% 

2 Meningkatkan 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan dan 

kinerja 

Sekretariat 

Dewan 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

Sekretariat 

Dewan 

Nilai evaluasi SAKIP 

instansi 

B CC 

Level Maturitas SPIP 

Instansi 

Level 3 n/a 
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Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2019 sesuai dengan Restra 

No Tujuan Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Realisasi 

Kinerja 

2019 

Target Sesuai 

Renstra 

2019 2018 2017 

1 Meningkatnya 

Kinerja 

Pelayanan 

tugas dan 

fungsi DPRD 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

dalam rangka 

memfasilitasi 

setiap 

kegiatan 

Pimpinan dan 

Anggota 

DPRD 

Kepuasan Pimpinan 

dan Anggota DPRD  

terhadap 

pelayanan 

Sekretariat DPRD 

dalam memfasilitasi 

kegiatan 

70% 85% 83% 82% 

Persentase PERDA 

yang disahkan 

tepat waktu 

76,92% 80% 70% 66% 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

fasilitasi 

aspirasi 

masyarakat 

kepada 

dewan 

Persentase fasilitasi 

keluhan/pengaduan 

masyarakat 

100% 90% 87% 86% 

2 Meningkatkan 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan 

dan kinerja 

Sekretariat 

Dewan 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

Sekretariat 

Dewan 

Nilai evaluasi SAKIP 

instansi 

CC B B B 

Level Maturitas 

SPIP Instansi 

n/a Level 

3 

n/a n/a 
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1. Perbandingan realisasi kinerja dengan Standar Nasional. 

Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat membandingkan realisasi 

kinerjanya dengan standar nasional yang disebabkan keterbatasan data/dokumen 

nasional. 

 

2. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternative solusi yang telah dilakukan : 

Analisis Pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata 

(realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing 

indikator sasaran. Dengan analisis ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak 

dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan 

tindakan perbaikan yang harus dilakukan dimasa mendatang. 

 

MISI I: Meningkatkan Pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi 

Tugas dan Fungsi DPRD. 

Upaya untuk mencapai tujuan pada misi pertama ini didukung dengan 

program pendukungnya yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah, adapun kegiatan pendukungnya antara lain: 

❖ Pembahasan rancangan peraturan daerah 

❖ Penyusunan Perda inisiatif DPRD 

❖ Sidang paripurna HUT Kabupaten Rokan Hilir 

❖ Kegiatan reses  

❖ Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD (pengamanan 

sidang-sidang DPRD kabupaten Rokan Hilir) 

❖ Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD (Pendidikan dan 

pelatihan, lokakarya/seminar) 

❖ Orientasi Anggota DPRD Massa bhakti 2019 s/d 2024/baru 

❖ Pelantikan Anggota DPRD Massa bhakti 2019 s/d 2024/baru 
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Tujuan dari Misi Pertama ini memiliki 2 (dua ) sasaran stratejik, yakni: 

Sasaran Pertama:  Meningkatnya kualitas pelayanan dalam 

rangka memfasilitasi setiap kegiatan 

Pimpinan dan Anggota DPRD. memiliki 2 (dua) 

indikator, yakni: 

 

Tabel 3.3. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerjanya 

Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi % 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan dalam rangka 

memfasilitasi setiap 

kegiatan Pimpinan dan 

Anggota DPRD 

Kepuasan Pimpinan dan 

Anggota DPRD 

terhadap pelayanan 

Sekretariat DPRD dalam 

memfasilitasi kegiatan 

85% 70% 81,90% 

Persentase PERDA 

yang disahkan tepat 

waktu 

80% 76,92% 96,15% 

 

Berdasarkan 2 (dua) indikator diatas dapat dijelas sebagai berikut: 

Indikator I, Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD  terhadap pelayanan 

Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan. 

Untuk mengetahui kepuasan Pimpinan dan anggota terhadap pelayanan sekretariat 

DPRD, maka kami melakukan survey terhadap anggota DPRD kabupaten Rokan Hilir. 

Adapun target pada tahun 2019 yakni 85%. Dengan melakukan survei ini dapat 

diketahui berapa Realisasi Kinerja yang di dapat pada tahun ini dengan melakukan 

pengukuran, yakni:   

 

  

 

 

 

 

 

 
Jumlah Anggota DPRD yang menyatakan Puas 
pada pelayanan Sekretariat Dewan 

 x 100% =Realisasi  

Jumlah seluruh anggota DPRD yang disurvey  
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Realisasi Capaian indikator Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD  terhadap 

pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan tahun 2019 sebesar 70% 

dari target 85%. 

 

Tabel 3.4.  Hasil Keseluruhan Survey Kepuasan Pelayanan Sekretaraiat 
DPRD dalam memfasilitasi kegiatan. 

 
No Unsur 

Pertanyaan 

Jumlah jawaban Responden Total 

Responden Memuaskan Cukup 

memuaskan 

Tidak 

memuaskan 

1 Ketersediaan 

Literatur 

peraturan 

perundang-

undangan  

 

35 10 0 45 

2 Keterangan 

Persiapan 

pelaksanaan 

rapat-rapat 

Dewan 

30 15 0 45 

3 Kenyamanan 

dan 

keamanan 

ruangan 

25 20 0 45 

4 Kebersihan 

dan kerapian 

ruangan 

45 0 0 45 

5 Kelengkapan 

fasilitas 

ruangan 

28 17 0 45 

6 Kewajaran 

konsumsi 

40 5 0 45 
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yang 

disediakan 

7 Pelayanan 

tata 

persuratan 

20 25 0 45 

8 Pelayanan 

dan 

kearsipan 

35 10 0 45 

9 Kuantitas 

dan kualitas 

pegawai 

10 35 0 45 

10 Kemudahan 

akses 

informasi 

internet 

40 5 0 45 

11 Penyajian 

informasi 

yang 

tersedia 

33 12 0 45 

12 Sikap dan 

perilaku 

pegawai 

35 10 0 45 

13 Kesopanan 

dan 

keramahan 

pegawai 

secretariat 

DPRD Kab. 

Rokan Hilir 

38 7 0 45 

14 Kesiapan 

dan 

ketepatan 

penyediaan 

anggaran 

25 20 0 45 
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15 Kualitas 

Pelayanan 

Fasilitas 

Kegiatan 

Dewan 

 

31 14 0 45 

 Total 470 205 0 675 

 

Indeks kepuasan layanan ke Sekretariatan mengukur tingkat kepuasan atas 

pelayanan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019, telah 

diselengarakan survey kepuasan layanan ke Sekretariatan yang dilakukan memalui 

pengisian kuisioner. 

 

Daftar pertanyaan survey terdiri dari 15 pertanyaan dan juga dalam form 

survey juga dimungkinkan untuk menuliskan masukan responden atas setiap layanan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Jumlah Responden sebanyak 45 orang yang 

berasal dari Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir. responden melakukan pengisian penilaian 

atas kualitas pelayanan dengan melakukan 3 ( tiga ) kriteria penilaian, yaitu : 

 

Table 3.5. Nilai interval kepuasan 
Kriteria Penilaian Pelayanan Nilai interval Kepuasan 

Memuaskan 65 - 100 

Cukup Memuaskan 35 - 64 

Tidak memuaskan 0 - 34 

 

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan diatas, maka diperoleh hasil 

sebanyak 470 yang memilih memuaskan dari unsur pertanyaaan yang ada pada 

kuisioner, Persentase Indeks kepuasan layanan ke Sekretariatan sebesar 70%. 

Sedangkan hasil survey yang memilih cukup memuaskan sebanyak 205 responden 

dengan indeks kepuasan layanan ke sekretariatan sebesar 30%. 
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A. Tingkat Kepuasan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten 
Rokan Hilir 
 
 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun ruang lingkup 

yang djadikann sebagai acuan pengukuran survey kepuasan dalam peraturan 

tersebut adalah: 

1. Persyaratan  

2. Prosedur 

3. Waktu Pelayanan 

4. Biaya /tarif 

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan  

6. Kompetensi pelaksanaan 

7. Prilaku pelaksana 

8. Matlumat pelayanan 

9. Penanganan pengaduan, Saran dan masukan 

 

Namun pada survey ini telah disesuaikan pada karekteristik Sekretariat DPRD 

Kabupaten Rokan Hilir. Unsur – unsur pertanyaan dapat kami jabarkan sesuai dengan 

hasil dari kuisioner yang telah terkumpul, yakni:  

 

- Ketersediaan literatur peraturan perundang-undangan 

Survei terhadap kepuasan ketersediaan Literatur peraturan 

perundang – undangan dari 45 orang responden sebanyak 35 orang 

responden memilih memuaskan atau 78% sementara responden yang 

memilih cukup memuaskan sebanyak 10 orang atau sebesar 22%. 
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67%

33%

memuaskan

cukup
memuaskan

tidak
memuaskan

  

 

- Keterangan persiapan pelaksanaan rapat-rapat Dewan  

  Hasil survei terhadap keterangan persiapan pelaksanaan rapat-

rapat Dewan dari 45 orang responden sebanyak 30 orang responden 

memilih memuaskan atau 67% sementara responden yang memilih cukup 

memuaskan sebanyak 15 orang responden atau 33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kenyamanan dan keamanan Ruangan 

  Hasil survei terhadap Kenyamanan dan keamanan Ruangan dari 

45 orang responden sebanyak 25 orang response memilih memuaskan atau 

56% sementara responden yang memilih cukup memuaskan sebanyak 20 

orang responden 44%. 

 

 

 

 

 

 

78%

22%

Memuaskan

Cukup
memuaskan
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56%
44%

Memuaskan

Cukup
Memuaskan

tidak
memuaskan

100%

Memuaskan

Cukup
Memuaskan

tidak
memuaskan

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kebersihan dan kerapian Ruangan 

 Hasil Survei terhadap Kebersihan dan Kerapian Ruangan dari 45 

orang responden seluruhnya memilih memuaskan atau 100% yang 

menyatakan memuaskan. Dalam hal ini kualitas pelayanan terhadap 

kebersihan dan kerapian ruangan dianggap telah berhasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kelengkapan Fasilitas Ruangan 

 Hasil Survei terhadap kelengkapan Fasilitas Ruangan dari 45 

orang Responden sebanyak 28 orang responden yang memilih memuaskan 

atau sebesar 62,22% sementara responden yang memilih cukup 

memuaskan  sebanyak 17 orang responden  atau sebesar 37,77%. 
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62,22%
37,77%

memuaskan

cukup
memuaskan

Tidak
memuaskan

89%

11%

memuaskan

cukup
memuaskan

tidak
memuaskan

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kewajaran Konsumsi yang disediakan 

  Hasil survei terhadap Kewajaran Konsumsi yang disediakan dari 

45 orang responden sebanyak 40 orang responden yang memilih 

memuaskan atau sebesar 89% sementara responden yang memilih cukup 

memuaskan sebanyak 5 orang responden atau sebesar 11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pelayanan Tata Persuratan 

  Hasil survei terhadap Pelayanan Tata Persuratan yang disediakan 

dari 45 orang responden sebanyak 20 orang responden memilih 

memuasakan atau sebesar 44% sementara responden yang memilih cukup 

memuaskan sebanyak 25 orang responden atau sebesar 56%. 
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44%
56%

memuaskan
44,44%

cukup
memuaskan

tidak
memuaskan

78%

22%

memuaskan

cukup
memuaskan

tidak
memuaskan

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pelayanan dan Kearsipan  

  Hasil survei terhadap Pelayanan dan Kearsipan yang disediakan 

dari 45 orang responden sebanyak 35 orang responden yang memilih 

memuaskan atau sebesar 78% sementara responden yang memilih cukup 

memuaskan sebanyak 10 orang responden atau sebesar 22%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kuantitas dan Kualitas Pegawai 

  Hasil survei terhadap Kuantitas dan Kualitas Pegawai yang 

disediakan dari 45 orang responden sebanyak 10 orang responden yang 

memilih memuaskan atau sebesar 22% sementara responden yang memilih 

cukup memuaskan sebanyak 35 orang responden atau sebesar 78%. 
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22%

78%

memuaskan

cukup
memuaskan

tidak
memuaskan

88,88%

11,11%
memuaskan

cukup
memuaskan

tidak
memuaskan

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kemudahan Akses Informasi Internet 

  Hasil survei terhadap Kemudahan Akses Informasi Internet yang 

disediakan dari 45 orang responden sebanyak 40 orang responden yang 

memilih memuaskan atau sebesar 88,88%% sementara responden yang 

memilih cukup memuaskan sebanyak 5 orang responden atau sebesar 

11,11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Penyajian Informasi yang tersedia 

 Hasil survei terhadap Penyajian Informasi yang tersedia yang 

disediakan dari 45 orang responden sebanyak 15 orang responden yang 

memilih memuaskan atau sebesar 33% sementara responden yang memilih 

cukup memuaskan sebanyak 30 orang responden atau sebesar 67%. 
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33%

67%

memuaskan

cukup
memuaskan

tidak
memuaskan

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sikap dan Prilaku Pegawai 

 Hasil survei terhadap Sikap dan Perilaku Pegawai yang 

disediakan dari 45 orang responden sebanyak 35 orang responden yang 

memilih memuaskan atau sebesar 78% sementara responden yang memilih 

cukup memuaskan sebanyak 10 orang responden atau sebesar 22%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kesopanan dan keramahan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten 

Rokan Hilir  

 Hasil survei terhadap Kesopanan dan Keramahan Pegawai 

Sekretariat DPRD Kab. Rokan Hilir yang disediakan dari 45 orang responden 

sebanyak 38 orang responden yang memilih memuaskan atau sebesar 84% 

sementara responden yang memilih cukup memuaskan sebanyak 7 orang 

responden atau sebesar 16%. 

 

 

 

78%

22%

memuaskan

cukup
memuaskan

tidak
memuaskan
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84%

16%

memuaskan

cukup
memuaskan

tidak
memuaskan

56%
44%

memuaskan

cukup
memuaskan

tidak
memuaskan

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kesiapan dan ketepatan Penyediaan Anggaran 

 Hasil survei terhadap Kesiapan dan Ketepatan Penyediaan 

Anggaran yang disediakan dari 45 orang responden sebanyak 25 orang 

responden yang memilih memuaskan atau sebesar 56% sementara 

responden yang memilih cukup memuaskan sebanyak 20 orang responden 

atau sebesar 44%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kualitas Pelayanan Fasilitas Kegiatan Dewan 

 Hasil survei terhadap Kualitas Pelayanan Fasilitas Kegiatan Dewan yang 

disediakan dari 45 orang responden sebanyak 31 orang responden seluruhnya 

memilih memuaskan atau 69% sementara responden yang memilih cukup 

memuaskan sebanyak 14 orang responden atau sebesar 31%. 
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69%

31%

memuaskan

cukup
memuaskan

tidak
memuaskan

70%

30%
memuaskan

cukup memuaskan

 

 

 

 

 

 

 

 Secara keseluruhan hasil survei terhadap kepuasan layanan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan tingkat kepuasan 

sebesar 70% sedangkan untuk hasil survey yang memilih cukup memuaskan 

sebesar 30%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan 

Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir terhadap layanan yang diberikan oleh 

Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir sudah “baik”.  

 

Grafik Keseluruhan kepuasan Layanan Sekretariat DPRD  
Kabupaten Rokan Hilir 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3.6. Klasifikasi Pengolahan data Mutu pelayanan yang 
menghasilkan output 

Kriteria 

penilaian 

Interval survey 

kepuasan 

Persentase 

kepuasan 

Mutu pelayanan 

memuaskan 65 - 100 69,62 % Baik 

Cukup 

memuaskan 

35 - 64 30,37 % Cukup Baik 

Tidak 

memuaskan 

0 - 34 - Tidak baik 
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 Perkembangan Nilai Survey Kepuasan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir 

diupayakan terus meningkat, akan tetapi kepuasan ini juga dipengaruhi oleh faktor 

lain diluar kendali Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Melalui survey kepuasan 

ini diperoleh data dan informasi terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada 

Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan dapat digunakan sebagai acuan dalam 

meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir dengan tolak ukur 

meningkatnya predikat Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir, 

sehingga diperoleh gambaran tentang seberapa besar manfaat layanan yang diberikan 

kepada Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir.   

 

Adapun dalam pencapaian target Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap 

pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan dikarenakan adanya 

dukungan yakni: 

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan.  

2. Penyelenggaraan  administrasi  keuangan. 

3. Penyelenggaraan   rapat- rapat  

4. Dan pengkoordinasian Tenaga Ahli Fraksi dan Tim ahli DPRD yang diperlukan 

DPRD. 

 

Selanjutnya terdapat faktor penghambat belum terpenuhinya target Kepuasan 

Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam 

memfasilitasi kegiatan adalah : 

1. Jumlah pegawai pada Sekretariat DPRD masih kurang jika dibandingkan 

dengan jumlah anggota DPRD yang harus dilayani/ difasilitasi sehingga tingkat 

beban kerja yang tinggi pada pegawai di Sekretariat DPRD 

2. Kondisi sarana prasarana yang belum optimal ikut mempengaruhi kualitas 

pelayanan yang diberikan 

 

Sehingga untuk solusi pada tahun yang akan datang yang perlu diambil: 

1. Mempermudah  prosedur pelayanan dan kecepatan pelayanan 

2. Memperbaiki fasilitas sarana dan prasaranan kantor. 
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 10 Perda 

  x 100%= 76,92% 

 13 Ranperda 

3. Meningkatan pengetahuan dan keterampilan  serta displin Aparatur Sekretariat 

DPRD tentang tugas dan fungsinya. 

 

Indikator 2, Persentase PERDA yang disahkan tepat waktu. 

Upaya pencapaian sasaran stratejik “Meningkatnya kualitas pelayanan dalam 

rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD” ini dapat 

dilihat dari hasil indikator kedua dapat diukur dengan formula, yakni: 

 

 

 

 

 

 

 

 Persentase Perda yang disahkan tepat waktu diperoleh berdasarkan hasil 

rapat paripurna dan rapat paripurna istimewa yang telah dirangkum dalam Risalah 

yang selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk buku risalah rapat. Pada tahun 

2019 Jumlah Ranperda yang diusulkan 13 (tiga belas) Ranperda yang terdiri dari Perda 

usulan Pemerintah dan perda inisitaif DPRD. Realisasi capaian indikator kinerja 

Realisasi Perda yang disahkan tepat waktu pada tahun 2019 sebesar 76,92% dari 

target 80%.  

 

Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah PERDA yang disahkan tepat waktu 

 x 100% =Realisasi  

Jumlah Ranperda yang diusulkan 
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Target
80%

Realisasi
76.92%

Persentase
96,25%

Grafik Persentase Perda yang disahkan tepat waktu pada 
tahun 2019 

Target

Realisasi

Persentase

 Perbandingan antara target, realisasi serta persentase capaian indikator 

kinerja  diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Faktor pendukung dalam pencapaian target Persentase PERDA yang disahkan tepat 

waktu adalah : 

1. Adanya kerja sama dan dukungan administrasi kegiatan secara baik dan 

berkesinabungan; 

2. Adanya komitmen DPRD untuk mendukung peningkatan kinerjanya; 

3. Adanya Tim Ahli yang diperbantukan oleh sekretaris DPRD dalam pelaksanaan 

tugas-tugas DPRD. 

 

Selanjutnya terdapat faktor penghambat belum terpenuhinya target Persentase 

PERDA yang disahkan tepat waktu adalah : 

1. Masih kurangnya disiplin aparatur dan anggota DPRD untuk melaksanakan 

kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dan disepakati Bersama; 

2. kehadiran pejabat/ Anggota DPRD menyebabkan Pengesahan / 

Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah terlambat; 

3. Terbenturnya Agenda DPRD dengan jadwal yang ditetapkan; 

4. Kondisi Sarana Prasarana Pendukung yang kurang memadai. 

 

Sehingga untuk solusi pada tahun yang akan datang yang perlu diambil: 

1. Diharapkan kepada anggota DPRD untuk disiplin dan konsekwen dalam 

menjalankan agenda rapat-rapat dan kegiatan yang telah ditetapkan; 

2. Segera menyampaikan /mengatur ulang jadwal rapat-rapat kepada DPRD; 
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3. Meningkatkan kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai rencana 

kerja. 

4. Menambah fasilitas saranan dan prasarana yang dibutuhkan Anggota DPRD. 

 

Sasaran Kedua:  Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi 

aspirasi masyarakat kepada Dewan. memiliki 1 

(satu) indikator, yakni: 

 

Tabel 3.7. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. 

Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi % 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan fasilitasi 

aspirasi masyarakat 

kepada dewan 

Persentase fasilitasi 

keluhan/pengaduan 

masyarakat 

90% 100% 110% 

 

Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten 

Rokan Hilir tahun 2019 diperoleh dari aspirasi yang disampaikan masyarakat 

sebanyak 18 (delapan belas) aspirasi secara tertulis. Data diperoleh dari surat masuk 

pada bagian umum Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir antara lain: 

 

Tabel .3.8. Jumlah Aspirasi masyarakat 

Aspirasi Masyarakat yang diterima keterangan 

1. Masalah kebakaran lahan/ Hutan Difasilitasi/ditindaklanjuti 

2. Masalah tambak kerang Difasilitasi/ditindaklanjuti 

3. Masalah pemilihan penghulu serentak Difasilitasi/ditindaklanjuti 

4. Masalah Guru PGRI Difasilitasi/ditindaklanjuti 

5. Masalah Gaji RT Difasilitasi/ditindaklanjuti 

6. Masalah kebun sawit Bagan Batu Difasilitasi/ditindaklanjuti 

7. Masalah tenaga honorer Difasilitasi/ditindaklanjuti 

8. Masalah K2 CPNS Difasilitasi/ditindaklanjuti 

9. Masalah batas wilayah Kab. Rokan Hilir -Dumai Difasilitasi/ditindaklanjuti 
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10. Masalah batas wilayah Kabupaten Rokan Hilir – 

Sumut 

Difasilitasi/ditindaklanjuti 

11. Masalah kesehatan tunjangan dokter/dokter 

spesialis 

Difasilitasi/ditindaklanjuti 

12. Masalah tenaga kerja dari PT 

 

Difasilitasi/ditindaklanjuti 

13. Kunjungan mahasiswa hipimarohi tentang 

tentang tenaga honorer 

Difasilitasi/ditindaklanjuti 

14. Laporan runtuhnya jalan Swadaya RT.003/ RW. 

0002 Dusun Teluk Rahmat kepenghuluan 

panipahan laut hipimarohi tentang tenaga 

honorer 

Difasilitasi/ditindaklanjuti 

15. Laporan dugaan tindak pidana KOMPSI pada 

program : 

• Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, 

rawa dan jaringan pengairan lainnya  

• Rehabilitasi jaringan irigasi saluran sekunder 

bagan punak Kecamatan Bangko 

Difasilitasi/ditindaklanjuti 

16. Bantuan dana untuk pembangunan TK. Islam Al-

Ikhlas 

Difasilitasi/ditindaklanjuti 

17. Laporan keresahan masyarakat nelayan di 

Kecamatan Pasir limau kapas 

Difasilitasi/ditindaklanjuti 

18. Perusahaan PT KAN yang berada dibagan 

sinembah pengaduan masyarakat tentang : 

• Status, skala upah, upah yang tidak di rapelkan. 

 

Difasilitasi/ditindaklanjuti 

Sumber data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 

 

DPRD merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menampung 

dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terhadap suatu permasalahan sesuai dengan 

bidang tugas dan wewenang DPRD. Penyampaian aspirasi tertulis melalui surat yang 

ditujukan ke DPRD kabupaten Rokan Hilir disampaikan kepada Pimpinan DPRD 
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terfasilitasi tidak terfasilitasi

kabupaten Rokan Hilir selanjutnya didistribusikan oleh Sekretariat DPRD kabupaten 

Rokan Hilir ke Komisi yang membidanginya berdasarkan disposisi Pimpinan dan 

Sekretaris DPRD kabupaten Rokan Hilir. Sekretariat DPRD kabupaten Rokan Hilir 

sebatas memfasilitasi setiap aspirasi/tuntutan yang masuk dan hanya memantau 

sejauh mana aspirasi/tuntutan tersebut ditindaklanjuti. 

 

Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan 

aspirasi/tuntutan diterima dan disampaikan oleh Sekretariat DPRD Kabupten Rokan 

Hilir kepada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini Komisi yang 

membidanginya ataupun kepada Fraksi sesuai dengan tuntutan masyarakat atau 

organisasi masyarakat.  

 

Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penyampaian aspirasi dan pengaduan 

masyarakat yang disampaikan secara langsung diatur lebih lanjut oleh Sekretaris 

DPRD Kabupaten Rokan Hilir atas saran dari Pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hilir. 

 

Realisasi capaian indikator kinerja persentase aspirasi masyarakat yang 

difasilitasi Sekretariat DPRD tahun 2019 sebesar 100% dari target 90%. Indikator 

kinerja Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat dihitung berdasarkan jumlah 

keluhan atau pengaduan masyarakat yang difasilitasi dibagi Jumlah keluhan atau 

pengaduan yang diterima dikali 100%. Adapun penjelasanya yaitu 18 keluhan atau 

pengaduan masyarakat yang difasilitasi dibagi 18 Jumlah keluhan atau pengaduan 

yang diterima dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100% 

 

Grafik Aspirasi masyarakat 
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Faktor pendukung dalam pencapaian target Persentase fasilitasi 

keluhan/pengaduan masyarakat adalah : 

1. Adanya kerja sama dan dukungan administrasi kegiatan secara baik dan 

berkesinabungan; 

2. Adanya komitmen DPRD untuk mendukung peningkatan kinerjanya; 

3. Adanya Pelayanan prima dalam mendampingi atau memfasilitasi. 

 

Selanjutnya terdapat faktor penghambat belum terpenuhinya target Persentase 

fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat adalah : 

1. Masih kurangnya disiplin aparatur dan anggota DPRD untuk melaksanakan 

kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dan disepakati 

Bersama; 

2. kehadiran pejabat/ Anggota DPRD menyebabkan Aspirasi masyarakat tidak 

terealisasi; 

4. Terbenturnya Agenda DPRD dengan jadwal yang ditetapkan; 

5. Kehadiran masyarkat yang menyampaikan aspirasi tanpa konfirmasi dahulu 

ke Sekretariat DPRD. 

6. Masih kurangnya respon anggota Dewan terhadap hasil –hasil dari reses 

yang telah dilaksanakan 

 

Sehingga untuk solusi pada tahun yang akan datang yang perlu diambil: 

1. Diharapkan kepada anggota DPRD untuk disiplin dan konsekwen dalam 

menjalankan agenda rapat-rapat dan kegiatan yang telah ditetapkan; 

2. Segera menyampaikan /mengatur ulang jadwal rapat-rapat kepada DPRD; 

3. Meningkatkan kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai rencana 

kerja. 

 

Berdasarkan permasalah tersebut, maka untuk masa yang akan datang, Sekretariat 

DPRD akan melakukan upaya-upaya perbaikan, yaitu: 

1. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui jumlah Fasilitasi Perda yang 
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dihasilkan, Persentase Fasilitasi Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti dan 

persentase fasilitasi rapat – rapat Dewan tepat waktu.  

2. Melakukan Upaya perbaikan saranan dan prasarana kantor agar tercipta 

kenyamanan Anggota DPRD dalam menjalankan Tugas dan fungsinya. 

3. Melakukan komunikasi yang berkesinambungan agar kebutuhan DPRD dapat 

tertampung/terlayani. 

 

MISI II:  Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja 

Sekretariat Dewan. 

Upaya untuk mencapai tujuan pada misi kedua ini didukung dengan 

program pendukungnya yaitu: 

1).  Program Pelayanan Administrasi perkantoran 

2).  Program Sarana dan prasarana perkantoran 

3).  Program peningkatan Disiplin aparatur 

4).  Program peningkatan sumber daya Aparatur 

5). Program peningkatan pengembangan system pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan. 

 

Tujuan dari Misi kedua ini memiliki 1 (satu) sasaran stratejik, yakni: 

Sasaran :  Meningkatnya akuntabilitas Sekretariat Dewan, memiliki 2 (dua) 

indikator, yakni: 

 

Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi % 

Meningkatnya 

akuntabilitas Sekretariat 

Dewan 

Nilai evaluasi SAKIP 

instansi 

B CC 75% 

Level Maturitas SPIP 

Instansi 

Level 3 n/a n/a 

 

 Untuk memenuhi tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya 

akuntabilitas Sekretariat Dewan” dilingkungan Sekretariat DPRD kabupaten 

Rokan Hilir, parameternya diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja dan dengan  target 

dan realisasi sebagai berikut: 
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Indikator I : Nilai Evaluasi sakip instansi  

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat daerah (OPD) organisasi 

perangkat daerah (OPD) mendapatkan nilai “CC” atau CUKUP. Hasil yang dicapai tidak 

sesuai dengan target yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (Penja) tahun 2019 

yakni B. adapun  terdapat faktor penghambat belum terpenuhinya target Nilai evaluasi 

SAKIP instansi, antara lain:  

1. Target jangka menegah dalam renstra belum dimonitor pencapaiannya 

sampai dengan tahun berjalan. 

2. Dokumen Renstra belum direviu secara berkala. 

3. Rencana aksi atas kinerja belum ada. 

4. Belum sepenuhnya terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai 

turunan kinerja atasanya. 

5. Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja. 

6. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi 

informasi. 

7. Laporan kinerja belum menyajikan pembandingan data kinerja yang 

memadai anatara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan 

perbandingan lain yang diperlukan. 

8. Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum dapat diandalkan. 

9. Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi tidak dapat dilakukan. 

10. Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan 

pelaksanaan program dimasa yang akan datang. 

Terhadap permasalahan diatas, Sekretariat mengupayakan perbaikan yang akan 

datang, yakni: 

1. Mendokumentasikan hasil monitoring/capaian kinerja jangka menegah serta 

dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja. 

2. Agar renstra direviue dan hasil menunjukan kondisi yang lebih baik 

(terdapat inovasi). 

3. Membuat rencana aksi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-

target kinerja yang ada pada perjanjian kinerja. 

4. Membuat ukuran kinerja yang terukur tingkat eselon III dan IV sebagai 

turunan kinerja atasannya. 
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5. Agar membuat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja Up 

to date. 

6. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial 

sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan pengukuran 

tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progress 

kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat. 

7. Menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun 

ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang 

diperlukan dalam laporan kinerja. 

8. Menginformasikan realisasi kinerja dari basis data yang dapat dipercaya 

(kompeten) yang sesuai dengan kriteria. 

9. Membuat rencana aksi dan melaksanakan pemantauan rencana aksi 

dilakukan secara priodik. 

10. Menindaklanjuti hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan 

program dimasa yang akan datang. 

 

Indikator II :  Level Maturitas SPIP Instansi 

Untuk pencapain indikator kedua ini, Sekretariat DPRD menarget kan level 3 pada 

tahun 2019, berdasarkan penilaian Inpektorat terhadap maturitas SPIP masih akan 

dilakukan penilaian  ulang terhadap dokumen dan kelengkapan SPIP Sekretariat DPRD 

kabupaten Rokan Hilir pada tahun yang akan datang, sehingga inspektorat belum 

mengeluarkan penilaian Maturitas SPIP 

 

B. REALISASI ANGGARAN 

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan sekretariat DPRD Kab. Rokan 

Hilir dalam anggaran 2019 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah 

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 

APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun anggaran 2019 ditetapkan peraturan 

daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penetapan anggaran pendapatan belanja 

daerah tahun anggaran 2019. Berdasarkan APBD tersebut anggaran untuk 

melaksanakan kegiatan, program dan kebijakan sekretarian DPRD Kabupaten 
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Rokan Hilir Tahun 2019, telah disediakan belanja tidak langsung (BTL) gaji dan 

tunjangan sebesar Rp. 11.457.206.565,00 Dan realisasi sampai akhir tahun 2019 

Rp. 9.726.815.644,00 atau 84,90% dari anggaran yang tersedia. Untuk rincian 

perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja langsung (BL) adalah sebagai 

berikut: 

 

URAIAN PROGRAM PAGU ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI  

(RP) 

PERSEN 

 (%) 

Program pelayanan administrasi 

perkantoran  

18.421.812.550 14.609.425.404 79,31% 

Program peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur 

7.220.112.000 5.912.209.298 81,89% 

Program peningkatan disiplin Aparatur 1.099.775.000 707.685.000 64,35% 

Program peningkatan sumber daya 

Aparatur 

360.000.000 40.500.000 11,25% 

Program peningkatan pengembangan 

system pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan  

41.465.400 32.135.500 77,50% 

Program peningkatan kapasitas Lembaga 

perwakilan rakyat daerah 

10.172.925.000 7.804.995.250 76,72% 

Total 37.316.089.950 29.106.950.452 78,00% 

 

 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROKAN HILIR 
TAHUN ANGGARAN 2019 

NO 
URAIAN PROGRAM  

KEGIATAN 
PAGU ANGGARAN 

(RP) REALIASAI (RP) 
PERSEN 

(%) 

1 2 3 4 5 

          

I 
Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

18.421.812.550    14.609.425.404  
79,31% 

1 
Penyediaan Jasa surat menyurat 75.000.000             74.811.000  

99,75% 

2 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik  

834.000.000           197.151.844  
23,64% 

3 

Penyelesaian Pembayaran 
Penyediaan Sewa 
Rumah/gedung/gedung/kewajiban 
kepada pihak ketiga 

49.500.000                            -  

0,00% 

4 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan 
dan perizinan kendaraan 
dinas/operasional 

100.000.000             82.350.100  
82,35% 

5 
Penyediaan Alat Tulis Kantor  448.957.800           448.878.890  

99,98% 
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6 

Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan  
341.605.000           340.952.600  

99,81% 

7 
Cetak foto dan video dokumentasi 50.000.000                            -  

0,00% 

8 
Buku Kerja Tahunan 2019 60.000.000             56.100.000  

93,50% 

9 
Cetak Buku Risalah 50.000.000                            -  

0,00% 

10 
Cetak Plakat 150.000.000           137.500.000  

91,67% 

11 
Cetak Kliping Koran 50.000.000                            -  

0,00% 

12 
Cetak Baleho Kegiatan Pemda 100.000.000             95.920.000  

95,92% 

13 
Cetak Buletin DPRD 50.000.000                            -  

0,00% 

14 
Cetak Kalender Dinding 100.000.000             94.600.000  

94,60% 

15 

Penyelesaian Pembayaran 
Penyediaan Cetak Foto dan Video 
Dokementasi/kewajiban kepada 
pihak ketiga 

52.690.000                            -  

0,00% 

16 

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

112.214.750           112.177.276  
99,97% 

17 

Pemeliharaan rutin/berkala 
perlengkapan rumah 
jabatan/dinas (Pemeliharaan 
listrik/penerangan rumah dinas) 

20.000.000             17.207.288  

86,04% 

18 

Penyediaan peralatan rumah 
tangga 

70.000.000             69.926.100  
99,89% 

19 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

95.000.000                            -  
0,00% 

20 
Buku Bacaan Umum 50.000.000             46.167.000  

92,33% 

21 

Penyediaan Makanan dan 
Minuman 

2.660.000.000        2.375.006.400  
89,29% 

22 

Penyediaan Makanan dan 
Minuman Rumah Dinas Ketua Kab. 
Rohil 

300.000.000           292.635.000  
97,55% 

23 

Penyediaan Makanan dan 
Minuman Rumah Dinas Wakil 
Ketua I DPRD Kab. Rohil 

                                    
-  

                           -  
             
-  

24 

Penyediaan Makanan dan 
Minuman Rumah Dinas Wakil 
Ketua II DPRD Kab. Rohil 

                                    
-  

                           -  
             
-  

25 

Penyediaan Makanan dan 
Minuman Rumah Dinas Wakil 
Ketua III DPRD Kab. Rohil 

                                    
-  

                           -  
             
-  

26 

Penyelesaian Pembayaran 
Penyediaan makanan dan 
minuman/kewajiban kepada pihak 
ketiga 

605.845.000                            -  

0,00% 

27 

Biaya makanan dan minuman 
wakil ketua I DPRD Kab. Rohil 

100.000.000                            -  
0,00% 

28 

Biaya makanan dan minuman 
wakil ketua II DPRD Kab. Rohil 

100.000.000                            -  
0,00% 

29 

Biaya makanan dan minuman 
wakil ketua III DPRD Kab. Rohil 

100.000.000                            -  
0,00% 
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30 

Rapat-Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah 
9.500.000.000        9.197.418.906  

96,81% 

31 

Penyediaan Jasa Tenaga Honorer  
( Tim Ahli ) 

425.000.000           320.000.000  
75,29% 

32 

Penyediaan Jasa Tenaga Honorer  
( Tenaga Ahli ) 

288.000.000           270.000.000  
93,75% 

33 
Penyediaan Jasa Tenaga Honorer   684.000.000           216.000.000  

31,58% 

34 

Rapat-Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi ke dalam Daerah./baru 

800.000.000           164.623.000  
20,58% 

          

II 
Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur  

7.220.112.000      5.912.209.298  
81,89% 

35 

Pembangunan Gedung Kantor 
DPRD Kab. Rokan Hilir 

                                    
-  

                           -  
             
-  

36 

Penyelesaian Pembayaran 
Semenisasi samping kanan 
gedung DPRD batu 6/kewajiban 
kepada pihak ketiga 

                     
13.860.000  

                           -  
             
-  

37 

Penyelesaian Pembayaran 
peningkatan  Semenisasi depan 
gedung DPRD /kewajiban kepada 
pihak ketiga 

                     
13.900.000  

                           -  
             
-  

38 

Penyelesaian Pembayaran 
pembuatan kolam/wadah 
penampung air hujan gedung 
DPRD /kewajiban kepada pihak 
ketiga 

                     
13.900.000  

                           -  
             
-  

39 

Penyelesaian Pembayaran 
semenisasi keliling  dan teras atas 
ruang sidang utama gedung DPRD 

/kewajiban kepada pihak ketiga 

                     
13.900.000  

                           -  
             
-  

40 

Penyelesaian Pembayaran 
pembangunan kamar mesin 
ganset gedung DPRD  batu 6 
/kewajiban kepada pihak ketiga 

                     
13.750.000  

                           -  
             
-  

41 

Penyelesaian Pembayaran 
perbaikan instalasi listrik serta AC 
gedung DPRD  /kewajiban kepada 
pihak ketiga 

                     
13.750.000  

                           -  
             
-  

42 

Penyelesaian Pembayaran 
perbaikan pintu seluruh kantor 
DPRD /kewajiban kepada pihak 
ketiga 

                     
13.750.000  

                           -  
             
-  

43 

Penyelesaian Pembayaran rehap 
atap ruang sidang utama gedung 
DPRD /kewajiban kepada pihak 
ketiga 

                     
13.750.000  

                           -  
             
-  

44 

Penyelesaian Pembayaran 
pembangunan musholla gedung  
DPRD /kewajiban kepada pihak 
ketiga 

                   
185.085.000  

                           -  
             
-  

45 

Penyelesaian Pembayaran   
pembuatan interior kantor DPRD 
/paket I / kewajiban kepada pihak 
ketiga 

                     
35.750.000  

                           -  
             
-  

46 

Penyelesaian Pembayaran   
pembuatan interior kantor DPRD 
/paket II / kewajiban kepada 
pihak ketiga 

                     
27.750.000  

                           -  
             
-  
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47 

Penyelesaian Pembayaran  Teknis 
dalam lingkungan Sekretariat 
DPRD / kewajiban kepada pihak 
ketiga 

                     
47.725.000  

                           -  
             
-  

48 

Penyelesaian Pembayaran  
Interior ruang komisi I DPRD batu 
6 / kewajiban kepada pihak ketiga 

                     
87.005.000  

            87.005.000  
100,00% 

49 

Penyelesaian Pembayaran  
Interior ruang komisi II DPRD 
batu 6 / kewajiban kepada pihak 
ketiga 

                     
83.537.000  

            83.537.000  

100,00% 

50 

Penyelesaian Pembayaran  
Interior ruang komisi III DPRD 
batu 6 / kewajiban kepada pihak 
ketiga 

                     
81.191.000  

            81.191.000  

100,00% 

51 

Penyelesaian Pembayaran ruang 
komisi IV DPRD batu 6 / 
kewajiban kepada pihak ketiga 

                   

104.141.000  
          104.141.000  

100,00% 

52 

Penyelesaian Pembayaran  interior 
ruang Kabag Umum DPRD / 
kewajiban kepada pihak ketiga 

                     
93.030.000  

            93.030.000  
100,00% 

53 

Penyelesaian Pembayaran  interior 
ruang Kabag Keuangan DPRD / 
kewajiban kepada pihak ketiga 

                   
125.235.000  

          125.235.000  
100,00% 

54 

Penyelesaian Pembayaran  interior 
ruang Kabag Persidangan DPRD / 
kewajiban kepada pihak ketiga 

                   
124.037.000  

          124.037.000  
100,00% 

55 

Penyelesaian Pembayaran  interior 
ruang Kabag perundang-
undangan DPRD / kewajiban 
kepada pihak ketiga 

                     
84.479.000  

            84.479.000  

100,00% 

56 

Penyelesaian Pembayaran  interior 
ruang makan DPRD batu 6/ 
kewajiban kepada pihak ketiga 

                   
166.314.000  

          166.314.000  
100,00% 

57 

Penyelesaian Pembayaran  interior 
ruang rapat panggar DPRD batu 
6/ kewajiban kepada pihak ketiga 

                   
104.123.000  

          104.123.000  
100,00% 

58 

Penyelesaian Pembayaran  interior 
ruang rapat badan kehormatan 
DPRD batu 6/ kewajiban kepada 
pihak ketiga 

                     
81.331.000  

            81.331.000  

100,00% 

59 

Penyelesaian Pembayaran  interior 
ruang rapat fraksi DPRD batu 6/ 
kewajiban kepada pihak ketiga 

                   
104.134.000  

          104.134.000  
100,00% 

60 

Penyelesaian Pembayaran  
Pengecatan ualng gedung A 
kantor DPRD batu 6/ kewajiban 
kepada pihak ketiga 

                   
161.501.000  

          161.501.000  

100,00% 

61 

Penyelesaian Pembayaran  

Pengecatan ualng gedung C 
kantor DPRD batu 6/ kewajiban 
kepada pihak ketiga 

                   
178.512.000  

          178.512.000  

100,00% 

62 

Penyelesaian Pembayaran  interior 
ruang fraksi kantor DPRD batu 6/ 
kewajiban kepada pihak ketiga 

                       
9.750.000  

                           -  
0,00% 

63 

Pembuatan Papan nama Gedung 
Kantor  DPRD Kabupaten Rokan 
Hilir  

                     
50.000.000  

                           -  
0,00% 

64 

Pembuatan Tiang Bendera 
Gedung Kantor  DPRD Kabupaten 
Rokan Hilir  

                                    
-  

                           -  
             
-  
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65 

Reavaluasi/apraisal aset/barang 
daerah ( pendataan dan inventaris 
aset Sekretariat DPRD ) 

                     
34.250.000  

            29.403.800  
85,85% 

66 

Penyelesaian Pembayaran  
Pembuatan tiang berndera 
gedung DPRD batu 6/ kewajiban 
kepada pihak ketiga 

                     
17.880.000  

                           -  

0,00% 

67 

Penyelesaian Pembayaran  
Pembuatan tiang Baleho gedung 
DPRD batu 6/ kewajiban kepada 
pihak ketiga 

                     
18.012.000  

                           -  

0,00% 

68 

Pengadaan Laptop untuk 
Sekretariat DPRD Kab. Rokan Hilir 

                   
150.000.000  

          146.250.000  
97,50% 

69 

Pengadaan AC 2 PK Gedung 
kantor DPRD Kab. Rokan Hilir 

                   
200.000.000  

          196.900.000  
98,45% 

70 

Pengadaan Televisi Sekretariat 
DPRD Kab. Rokan Hilir 

                   
140.000.000  

          137.500.000  
98,21% 

71 

Penyelesaian  pembayaran 
pengadaan tengki air/kewajiban 
kepada pihak ketiga 

                     
36.850.000  

                           -  
0,00% 

72 

Pengadaan komputer sekretariat 
DPRD Kab. Rohil 

                   
200.000.000  

          180.010.000  
90,01% 

73 

Pengadaan Printer sekretariat 
DPRD Kab. Rohil 

                   
100.000.000  

            91.190.000  
91,19% 

74 

Pengadaan Meja ruang sidang 
utama gedung kantor DPRD Kab. 
Rohil 

                     
50.000.000  

            48.785.000  
97,57% 

75 

Pengadaan kursi tamu gedung 
kantor DPRD Kab. Rohil 

50.000.000             48.620.000  
97,24% 

76 

Pengadaan Sofa  Bed Gedung 
Kantor DPRD Kab. Rohil 

20.000.000             18.810.000  
94,05% 

77 

Pemeliharaan Rutin/Berkalan 
Rumah Dinas 

200.000.000           198.344.000  
99,17% 

78 

Pemeliharaan Rutin/Berkalan 
Gedung Kantor 

1.000.000.000           988.080.000  
98,81% 

79 

Pemeliharaan Rutin/Berkalan 
Mobil Jabatan 

1.000.000.000           796.133.414  
79,61% 

80 

Penyelesaian  pembayaran 
pemeliharaan rutin/berkala mobil 
jabatan kewajiban kepada pihak 
ketiga 

                   
163.100.000  

                           -  

0,00% 

81 

Pemeliharaan Rutin/Berkalan 
Kendaraan Dinas/operasional 

600.000.000           428.658.764  
71,44% 

82 

Penyelesaian  pembayaran 
pemeliharaan rutin/berkala 
kendaraan dinas/operasional / 
kewajiban kepada pihak ketiga 

                     
94.830.000  

                           -  

0,00% 

83 

Pemeliharaan ritin/berkala 
perlengkapan rumah jabatan 
dinas ( AC) 

20.000.000                            -  
0,00% 

84 

Penyediaan sewa 
rumah/gedung/gedung 

1.000.000.000           966.619.320  
96,66% 

85 

Pemeliharaan Rutin/Berkalan 
peralatan Gedung Kantor ( AC ) 

20.000.000             19.815.000  
99,08% 

86 

Pemeliharaan Rutin/Berkalan 
peralatan Gedung Kantor ( 
komputer/laptop) 

20.000.000             19.500.000  
97,50% 

87 

Pemeliharaan Rutin/Berkalan 
peralatan Gedung Kantor ( mesin 
fotocopy ) 

20.000.000             19.020.000  
95,10% 
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88 

Pemeliharaan Rutin/Berkalan 
peralatan Gedung Kantor ( Sound 
system ) 

20.000.000                            -  
0,00% 

  

  
 
 
  

    

  

III 
Program Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

1.099.775.000         707.685.000  
64,35% 

89 

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 
Pimpinan dan Anggota DPRD 

180.000.000           176.220.000  
97,90% 

90 

Belanja Pakaian Dinas Harian 
(PDH) Pimpinan dan Anggota 
DPRD 

180.000.000           176.220.000  
97,90% 

91 

Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 
Pimpinan dan Anggota DPRD 

162.500.000           158.730.000  
97,68% 

92 

Belanja Pakaian JAS Pimpinan dan 
Anggota DPRD Tahun Anggaran 
2019 s.d 2024 

225.000.000           196.515.000  
87,34% 

93 

Penyelesaian  pembayaran 
pengadaan pakaian dinas harian ( 
PDH ) / kewajiban kepada pihak 
ketiga 

                   
175.725.000  

                           -  

0,00% 

94 

Penyelesaian  pembayaran 
pengadaan pakaian Sipil Resmi ( 
PSR ) / kewajiban kepada pihak 
ketiga 

                   
176.550.000  

                           -  

0,00% 

          

IV 

Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

360.000.000           40.500.000  
11,25% 

95 
Pendidikan dan pelatihan Formal 360.000.000             40.500.000  

11,25% 

          

V 

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan 

41.465.400 32.135.500 

77,50% 

96 

Penyusunan laporan capaian 
kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja 
SKPD 

13.436.600             12.161.400  
90,51% 

97 

Penyusunan laporan capaian 
kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja 
SKPD(  Evaluasi Renja ) 

                                    
-  

                           -  
  

98 

Penyusunan rencana kerja dan 
Anggaran 

28.028.800             19.974.100  
71,26% 

99 

Penyusunan pelaporan keuangan 
semesteran 

                                    
-  

                           -  
             
-  

100 

Penyusunan lapioran keuangan 
akhir tahun 

                                    
-  

                           -  
             
-  

          

VI 

Program Peningkatan 
Kapasitas Kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah 

10.172.925.000      7.804.995.250  
76,72% 

101 

Pembahasan Rancangan 
Peraturan Daerah 

29.000.000                            -  
0,00% 

102 
Penyusunan Perda Inisiatif DPRD 84.000.000                            -  

0,00% 

103 

Sidang Paripurna HUT Kabupaten 
Rokan Hilir 

1.546.000.000        1.456.815.000  
94,23% 
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104 
Kegiatan Reses 5.182.425.000        3.559.333.250  

68,68% 

105 

Pendidikan dan Pelatihan, 
Lokakarya/Seminar 

200.000.000           130.750.000  
65,38% 

106 

Pengamanan sidang-sidang DPRD 
Kabupaten Rokan Hilir 

10.000.000               9.875.000  
98,75% 

107 

Orientasi anggota DPRD masa 
bhakti 2019 s/d 2024/baru 

                 
1.350.000.000  

          909.567.000  
67,38% 

108 

Pelantikan anggota DPRD masa 
bhakti 2019 s/d 2024/ baru 

                 
1.771.500.000  

       1.738.655.000  
98,15% 

  Total 37.316.089.950 29.106.950.452 78,00% 

 

Dari aspek keuangan, kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir dalam 

rangka memfasilitasi kinerja DPRD sesuai dengan fungsinya dapat dikategorikan 

sudah baik. Hal ini dapat  dilihat dari tingkat serapan anggaran keseluruhan sebesar 

Rp. 29.106.950.452,- atau 78,00%. Dimasa yang akan datang diharapkan serapan 

anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan. 

 

Pengembalian anggaran (SILPA) sebesar Rp. 8.209.139.498,- atau 22,00% 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena : 

1. Dalam hal untuk mendukung terlaksananya optimalisasi kinerja  pada kegiatan 

kedewanan telah dilakukan penambahan anggaran pada APBD Perubahan, 

namun dikarenakan waktu pelaksanaan yang relative singkat sehingga tidak 

dapat terserap secara baik. 

2. Lemahnya sumber daya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan 

pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran 

yang dialokasikan, baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan 

maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan. 

 

Berkenaan dengan faktor yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran pada 

tahun 2019 ini, maka langka-langkah yang perlu dilakukan adalah : 

1. Pemenuhan anggaran secara optimal pada APBD Murni sehingga kegiatan 

dapat berjalan lebih awal dan memudahkan dalam pelaksanaannya. 

2. Meningkatkan komunikasi dan integrasi Program dan Kegiatan antara 

Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Kabupaten Rokan Hilir, baik 

pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. 
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3. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan 

berkelanjutan. 

4. Kualitas SDM yang memadai yang memiliki komitmen dan motivasi untuk 

melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan 

pelayanan prima terhadap DPRD. 

5. Perlunya dilakukan pengelola yang baik terhadap perencanaan anggaran dan 

pelaksanaan kegiatan sehingga keduanya dapat berjalan secara berimbang, 

efektif dan efesien. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD kabupaten 

Rokan Hilir sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, maka ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator 

kinerja. pada tahun 2019, untuk 3 (tiga) sasaran strategis didukung 6 (enam ) 

Program, 108 (Seratus delapan) kegiatan, capaian akhir sebagian besar sasaran 

dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir dapat mencapai 100%, 

kecuali sejumlah sasaran dan kegiatan yang tidak mencapai target yang telah 

ditetapkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. 

  

B. SARAN 

 

 Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 

mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :  

1)  Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui jumlah Fasilitasi Perda 

yang dihasilkan. Persentase Fasilitasi Keputusan DPRD yang 

ditindaklanjuti. Dan persentase fasilitasi rapat – rapat Dewan tepat 

waktu.  

2)  Meningkatkan Pelayanan penyampaian aspirasi masyarakat ke DPRD 

dan persentase keluhan atau pengaduan masyarakat yang 

ditindaklanjuti.  

3)  Meningkatnya sarana pendukung kebutuhan kedewanan dan persentase 

ketersedian sarana pendukung penyelesaian tugas kedewanan.  

4)  Tersediannya sumber daya yang berkualitas untuk menunjang tugas 

pokok dan fungsi DPRD dan persentase aparatur Sekretariat DPRD yang 

telah mengikuti pelatihan.  

5) Penempatan staf yang berkompeten dan persentase penyelesaian tugas 

fasilitasi pelayanan kedewanan tepat waktu.  
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 Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Sekretariat DPRD mengharapkan 

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 dapat memenuhi kewajiban 

akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan 

keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Kabupaten 

Rokan Hilir, masyarakat maupun kepada stakeholders yang ada.  

 

 Demikian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 yang merupakan 

gambaran dari keseluruhan program Sekretariat DPRD Tahun 2019. Semoga Tuhan 

yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdi bagi 

kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


