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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai Kabupaten yang baru berusia 17 tahun, sudah banyak yang dilakukan 

pemerintah untuk mengisi pembangunan, dapat dilihat akses-akses masyarakat yang 

terpenuhi seperti infrastruktur jalan perdesaan, jalan perkotaan, infrastruktur kesehatan, 

infrastruktur pendidikan, namun tidak dapat dipungkiri masih ada kekurangan-kekurangan 

ataupun ketertinggalan yang harus dicapai, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang 

ada di Kabupaten Rokan Hulu, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh karena Rokan Hulu 

merupakan Kabupaten baru yang dimekarkan berdasarkan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999. 

Selain sebagai Kabupaten baru juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan 

sumber daya alamnya. Pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberbagai aspek kehidupan, untuk mencapai 

tujuan dimaksud Pemerintah Daerah telah menetapkan landasan, arah dan kebijakan yang 

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 yang telah 

disahkan, sebagai acuan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan tahunan/Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang 

berkesinambungan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

bertujuan pada pencapaian agenda pembangunan daerah yaitu “STRATEGI PEMBANGUNAN 

DALAM KAWASAN dengan motto MEMBANGUN DESA MENATA KOTA DALAM SEBUAH 

KAWASAN STRATEGI PEMBANGUNAN ROKAN HULU”. Sebagaimana yang akan dituangkan 

di dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

Hal lain yang tidak kalah penting dalam pembangunan adalah selain ketersediaan 

sumber daya, dana juga merupakan faktor penting dalam pembangunan. Dana yang besar, 

sumber daya alam dan manusia yang memadai dan mendukung tidak akan dapat 

menghasilkan suatu dampak atau hasil pembangunan yang berarti, bila tidak didukung oleh 

suatu pengaturan, pengelolaan, pembatasan dan ketepatan atas pengalokasian sumber-

sumber serta pengontrolan/pengawasan yang terukur dan terarah. Untuk itu perencanaan 

memegang peranan penting dalam proses awal pelaksanaan pembangunan. 



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU 

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016-2021 
 

  
2 

 
  

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan 

pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung 

koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan 

sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara 

pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 

dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan 

dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Sekretariat Daerah harus 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel. 

Perencanaan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu proses 

untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah 

upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. 

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran dalam 

rangka pencapaian tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap 

perubahan. 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, 

jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 

masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

merupakan suatu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun, yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang 

disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

1.2. Landasan Hukum 

Dalam penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu ini 

dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana undang-undang tersebut adalah salah satu 

pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat 

mendorong efektifitas dan efesiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program 

antara pusat dengan daerah serta pembangunan lintas sektor di daerah. Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi kelembagaan 

perencanaan partisifatif. 
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Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat 

Daerah adalah: 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999; 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

Informasi Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota; 
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14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional; 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah; 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-

2025; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-

2021; 

24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususun 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; 

25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; 

26. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021. 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu ini disusun sebagai sarana 

untuk mencapai dan mendukung penuh visi dan misi Kabupaten Rokan Hulu dan sebagai satu 

pedoman yang mencerminkan arah, langkah dan kegiatan yang akan dilakukan Sekretariat 

Daerah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Fokus utama yang dilakukan adalah 

mengidentifikasi dan menangani isu-isu strategis yang berkembang dengan sasaran yang 

dinamis dan berkelanjutan berdasarkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai 

sebelumnya. Kemudian titik beratnya berorientasi pada tindakan yang nyata, sistematik dan 

akuntabel untuk merespon isu-isu strategis yang berkembang sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan. 

Secara umum esensi dari penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu adalah mengidentifikasi kondisi yang ada pada saat ini, kemudian memprediksi 

dan memproyeksikan kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang dalam rangka 

peningkatan kinerja, sekaligus memenuhi amanat yang terkandung dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dimana pada pelaksanaan kinerjanya nanti akan 

dipertanggung jawabkan kepada Bupati Rokan Hulu atas keberhasilan ataupun kegagalannya. 

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu adalah: 

1. Menjabarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu dan 

mendukung sepenuhnya visi dan misi tersebut ke dalam bentuk program yang lebih 

terarah dan terukur; 

2. Sebagai dokumen perencanaan komprehensif yang menjamin konsistensi perumusan 

kondisi dan masalah daerah yang ada saat ini, perencanaan arah kebijakan, pembuatan 

strategi, sampai kepada pemilihan program strategis yang sesuai guna mengatasi isu 

yang berkembang sesuai kebutuhan daerah atas program-program dan kegiatan 

pembangunan; 

3. Sebagai acuan utama dalam melaksanakan program-program pembangunan selama 

lima tahun ke depan yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kinerja 

Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan 

Hulu pada tahun 2017 sampai dengan 2021; 

4. Sebagai dasar bagi Bupati Rokan Hulu dalam mengukur dan menilai kinerja Sekretariat 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada setiap akhir pelaksanaan tahun anggaran. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu ini 

dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana peraturan perundang-

undangan tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan 

pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efesiensi melalui sinkronisasi 

dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta pembangunan lintas 

sektor di daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai 

instrumen bagi kelembagaan perencanaan partisifatif. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan dokumen rencana strategis Sekretariat 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 

 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah 

 2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah 

 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 

 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH 

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Sekretariat Daerah 

 3.2. Telaahan visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis 
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BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

Mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah dalam 

lima tahun mendatang. 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Mengemukakan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah dalam lima tahun 

mendatang. 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran, dan pendanaan indikatif didalam matrik. 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Mengemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

RPJMD. 

BAB VIII PENUTUP 

Menjelaskan program transisi untuk kurun waktu satu tahun dan membahas 

kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman 

bagi tersusunnya dokumen perencanaan tahunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU 

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016-2021 
 

  
8 

 
  

BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN  
SEKRETARIAT DAERAH 

 

Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Satuan 

Kerja Perangkat Daerah  di Kabupaten Rokan Hulu yang resmi terbentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah, yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati 

Kabupaten Rokan Hulu merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh 

seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 

membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu 

adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang 

pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi 

pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan 

lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. 

Kondisi pemerintahan saat ini menunjukkan bahwa semakin kokoh dan solidnya 

penyelenggara pemerintahan daerah dalam memegang komitmen sebagai abdi masyarakat 

dan abdi negara, sehingga warga masyarakat merasakan adanya perlindungan/pengayoman 

dalam menjalankan aktifitasnya, dan relatif semakin berkurangnya praktek penyelenggaraan 

pemerintahan yang bernuansa KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) akibat konsistennya 

kepemimpinan daerah dalam menegakkan hukum sehingga akan melahirkan aparatur 

pemerintahan yang efisien dan efektif. 

Pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola 

daerahnya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah 

kepada masyarakatnya, baik berupa pelayanan publik maupun pelayanan lainnya. Pelayanan 

publik dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah secara lebih 

mudah, cepat, tepat dan murah/terjangkau menuju pada pelayanan prima, melalui 

pemberdayaan aparatur pemerintahan yang bersih dan baik (good governance and clean 

goverment) dan ditunjang dengan sarana dan prasarana pelayanan, sehingga dengan 

pelayanan yang baik diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah, membantu terciptanya ketertiban dan keamanan serta mendorong aktivitas 

perekonomian daerah. 



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU 

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016-2021 
 

  
9 

 
  

Guna mencapai keberhasilan pembangunan pada bidang administrasi pemerintahan dan 

suksesnya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Rokan Hulu, terutama dalam 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan suatu penataan kelembagaan 

pemerintahan yang mampu menerapkan peranan dan fungsinya dengan baik dalam rangka 

melayani masyarakat. Penataan dimaksud antara lain meliputi peningkatan kemampuan 

profesionalisme dan moralitas aparat serta restrukturisasi organisasi yang secara sadar 

diarahkan kepada terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sehingga dengan 

peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan pemerintah daerah akan dapat meningkatkan 

pelayanan publik (public service) sesuai dengan program yang telah ditentukan dalam 

melaksanakan pemerintahan umum, kemasyarakatan dan pembangunan. 

Dalam rangka menjawab tantangan bidang administrasi pemerintahan, maka 

kelembagaan pemerintah pada dasarnya dapat bersifat dinamis dalam mengikuti 

perkembangan kehidupan masyarakat. Pelayanan prima dan berkinerja tinggi yang 

diharapkan masyarakat sampai saat ini belum lagi menunjukkan langkah-langkah positif. 

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah baik dengan sistem maupun mekanisme pelayanan, 

namun hasilnya relatif belum optimal. Berbagai bentuk pengawasan baik yang ditujukan 

kepada aparatur penyelenggara pemerintahan maupun yang dilakukan oleh lembaga legislatif 

dan masyarakat dalam bentuk pengawasan fungsional, pengawasan publik service legislatif 

maupun pengawasan sosial masyarakat pada dasarnya telah cukup memadai apabila 

dilaksanakan secara konsisten, konsekuen dan transparan sesuai dengan undang-undang dan 

ketentuan yang berlaku dengan disertai tindakan administratif dan penegakan hukum. 

Namun kenyataan yang dihadapi adalah pelaksanaan pengawasan tersebut belum 

berjalan dengan baik. Sedangkan pengawasan fungsional juga belum efektif, karena masih 

didapatinya aparat pengawasan fungsional pemerintah yang mempunyai perilaku dan sikap 

mental yang kurang baik. Pengawasan legislatif juga sangat dipengaruhi oleh kualitas anggota 

legislatif dengan kenyataan yang dihadapi saat ini adalah ketidakmampuan melakukan 

pengawasan secara profesional dan proporsional, karena kehidupan partai politik belum 

sepenuhnya mendukung upaya-upaya pengawasan yang efektif. Demikian juga untuk 

pengawasan sosial yang dilakukan oleh masyarakat, karena belum kondusifnya pelaksanaan 

demokrasi yang demokratis dan mendukung nilai-nilai budaya dan perilaku masyarakat, 

sehingga masyarakat kurang dapat menjalankan fungsi pengawasan sepenuhnya. 

Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang baik, maka daerah harus memiliki 

kemampuan: 

a. Pemerintah daerah (aparatur dan legislator) harus memiliki sumber daya manusia yang 

kompeten. Kedua komponen unsur pemerintah daerah ini haruslah memiliki 

kompetensi sumberdaya manusia yang seimbang, sehingga bisa mengarah pada 
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interaksi yang kondusif, artinya dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di satu 

pihak dan melakukan kontrol terhadap aparat pelaksana di pihak lain; 

b. Dukungan potensi sumberdaya alam yang memungkinkan daerah bisa membangun 

dengan kekuatan dan potensinya sendiri. Tentu saja potensi ini harus sudah 

terkembangkan sehingga mampu berperan sebagai sumber bagi pendapatan daerah; 

c. Dimensi pengelolaan atau manajemen, dalam hal ini unsur pemimpin yang ada di 

pemerintah daerah memegang peranan penting, menyangkut bagaimana mengerahkan 

sumberdaya yang ada, mencari sumber-sumber pendukung, serta mengeksploitasi 

potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah dengan kalkulasi yang berdimensi 

sustainability (berkaitan dengan sumberdaya alam yang un-renewable, harus dicari 

substitusi terhadapnya agar tidak terjadi kepunahan, sedangkan berkaitan dengan 

sumberdaya alam yang bersifat renewable, dalam pengelolaannya diupayakan untuk 

tidak menimbulkan kerusakan lingkungan). Dalam konteks ini, dimensi sosial, politik 

dan lingkungan fisik haruslah menjadi pertimbangan utama dalam mengelola 

sumberdaya yang ada di daerah. Dimensi sosial berupa orientasi masyarakat lokal dalam 

mengelola sumberdaya yang ada dengan menekankan pada prinsip local people oriented 

development program. Dimensi politik adalah mengelola elemen-elemen sosial politik 

secara fungsional dalam konteks demokrasi. Sementara dimensi lingkungan lebih pada 

perhitungan prinsip kelangsungan hidup dan pelestarian lingkungan. 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah 

Untuk mendukung kelancaran tugas dan kepentingan kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, susunan organisasi 

Sekretariat Daerah terdiri dari: 

1. Sekretaris Daerah; 

2. Asisten Pemerintahan, terdiri dari: 

a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari: 

- Sub Bagian Pemerintahan Umum; 

- Sub Bagian Otonomi Daerah; 

- Sub Bagian Perangkat Dan Layanan Pemerintah Daerah dan Desa. 

b. Bagian Administrasi Kewilayahan, terdiri dari: 

- Sub Bagian Pengelolaan Batas; 

- Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan; 

- Sub  Bagian Tata Kelola dan Inovasi Pemerintahan Daerah. 
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c. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari: 

- Sub Bagian Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi; 

- Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan Elektronik; 

- Sub Bagian Data, Konsep dan Media Ruang. 

3. Asisten Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari: 

a. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari: 

- Sub Bagian Administrasi Program dan Perlengkapan; 

- Sub Bagian Pelelangan; 

- Sub Bagian Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia. 

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 

- Sub Bagian Agama; 

- Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan; 

- Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan. 

c. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari: 

- Sub Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

- Sub Bagian Penyusunan Program; 

- Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. 

4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari: 

a. Bagian Hukum, terdiri dari: 

- Sub Bagian Produk Hukum Daerah; 

- Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

- Sub Bagian Dokumentasi Peraturan. 

b. Bagian Organisasi, terdiri dari: 

- Sub Bagian Kelembagaan; 

- Sub Bagian Tatalaksana; 

- Sub Bagian Analisis Jabatan. 

c. Bagian Umum, terdiri dari: 

- Sub Bagian Kepegawaian; 

- Sub Bagian Keuangan; 

- Sub Bagian Persandian dan Tata Usaha. 

d. Bagian Bagian Perlengkapan dan Protokol 

- Sub Bagian Perlengkapan; 

- Sub Bagian Protokol; 

- Sub Bagian Rumah Tangga. 
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Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Sekretariat Daerah berserta jajarannya berdasarkan 

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususun Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Sekretaris Daerah 

Sekretaris daerah Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas membantu Kepala Daerah 

dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, 

pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis 

administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.  Adapun rincian 

tugas Sekretaris Daerah: 

 Melakukan pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan Pemerintah Daerah 

Kabupaten dan pembinaan hukum yang menyangkut pelaksanaan tugas 

pemerintahan daerah kabupaten; 

 Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan 

teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah kabupaten, perangkat wilayah 

administratif dan atau instansi vertikal; 

 Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan 

administrasi kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, 

merumuskan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan tugas/pekerjaan serta 

memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan; 

 Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan 

daerah kabupaten; 

 Pengkoordinasian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah 

kabupaten dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan; 

 Merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; 

 Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan pelayanan umum di lingkungan 

pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; 

 Menetapkan prosedur pedoman teknis terhadap kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 

 Melaksanakan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana 

pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; 

 Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta 

memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah; 

 Mengkoordinasikan perumusan perundang-undangan yang menyangkut tugas 

pemerintahan daerah; 
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 Menggadakan hubungan kerjasama dengan Badan/Lembaga masyarakat dalam 

upaya meningkatkan hasil pelaksanaan tugas; 

 Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Bupati Rokan Hulu; 

 Mengkoordinasikan segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam 

rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu; 

 Menyelenggarakan dan membina keamanan dan ketertiban di lingkungan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu; 

 Melaksanakan pembinaan karier pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Rokan Hulu; 

 Mengadakan kontrol terhadap aktifitas para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu dan para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten; 

 Memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati Rokan Hulu dalam rangka 

pengambilan Peraturan yang menyangkut fungsi umum pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan; 

 Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas para bawahan. 

 Memberikan keabsahan atas berkas dan dokumen dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

 Memberikan penilaian DP-3 para Asisten dan menandatangani DP-3 para Kepala 

Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu; 

 Memberikan petunjuk/arahan kepada bawahan dalam hal pelaksanaan tugas; 

 Mendisposisi surat-surat kepada para bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 

masing-masing; dan 

 Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati Rokan Hulu. 

2. Asisten Pemerintahan 

Asisten Pemerintahan dipimpin oleh seorang asisten yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada sekretaris daerah dengan tugas melaksanakan penyusunan 

pedoman dan petunjuk pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan 

dan admministrasi kewilayahan. Dalam menyelenggarakan tugas Asisten Pemerintahan 

mempunyai fungsi : 

 Merumuskan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta 

memantau penyelenggaraan pemerintahan; 

 Melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan; 

 Melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan bidang hubungan masyarakat; 

 Melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan bidang administrasi 

kewilayahan; 
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 Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan dan membina penyelenggaraan 

pemerintahan, hubungan masyarakat dan administrasi kewilayahan; 

 Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan 

pemerintahan dan hubungan masyarakat serta administrasi kewilayahan; 

 Mendisposisi surat-surat kepada Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasii 

Asisten Pemerintahan; 

 Menyusun bahan dalam rangka menetapkan kebijaksanaan guna penyusunan 

program dan petunjuk teknis; 

 Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan 

pemerintahan, kemasyarakatan, administrasi pemerintahan ; 

 Mengadakan koordinasi dengan instansi perangkat daerah yang berkaitan dengan 

kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan administrasi kewilayahan untuk 

kelancaran pelaksanaan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten 

Rokan Hulu; 

 Melaksanakan penilaian terhadap hasil kerja bawahan pada buku catatan penilaian 

sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan; 

 Mengendalikan tugas para Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasi Asisten 

Pemerintahan; 

 Mengarahkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan kemasyarakatan; 

 Melaksanakan fungsi lainnya yang diperintahkan oleh atasan. 

2.1   Bagian Tata Pemerintahan    

Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dengan tugas menyelenggarakan 

perumuskan kebijakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan monitoring, evaluasi dan 

mengendalikan kegiatan di Bidang Otonomi Daerah, Bidang Pemerintahan Umum, serta 

Bidang Perangkat dan Layanan Pemerintah Daerah dan Desa. Dalam menyelenggarakan 

tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : 

1) Perencanan dan penyusunan program dan kegiatan Bagian Pemerintahan; 

2) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di Bidang Otonomi 

Daerah, Bidang Pemerintahan Umum, serta Bidang Perangkat dan Layanan 

Pemerintah Daerahdan Desa; 

3) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dibidangdi Bidang Otonomi Daerah, Bidang 

Pemerintahan Umum, serta Bidang Perangkat dan Layanan Pemerintah Daerahdan 

Desa; 
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4) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporandi Bidang Otonomi Daerah, Bidang 

Pemerintahan Umum, serta Bidang Perangkat dan Layanan Pemerintah Daerah dan 

Desa; 

5) Penyelenggaran tugas teknis lainya yang tidak menjadi tugas SKPD lainnya; 

6) Mengkoordinasikan dan menyusun petunjuk teknis pelimpahan sebagian 

kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat dan Lurah; 

7) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perangkat kecamatan dan 

kelurahan 

8) Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan; 

9) Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

10) Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dan menilai SKP dan DP-3; dan 

11) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk/disposisi atasan. 

(1) Sub bagian Pemerintahan Umum  

Sub bagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian Tata Pemerintahan  dengan tugas :  

1) Penyelenggaraan perencanaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi, serta pelaporan dalam 

rangka pelaksanaan pemerintahan umum serta hubungan antar lembaga dan DPRD 

sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku; 

2) Mengkoordinasikan pembakuan nama rupa bumi, mengusulkan nama rupa bumi dan 

melaksanakan pemetaan wilayah sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan 

yang berlaku; dan 

3) Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta koor 

4) dinasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan urusan ketentraman dan ketertiban 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

5) penyelenggaraan tugas teknis yang tidak menjadi fungsi SKPD yang lain; dan 

6) pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. 

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai 

fungsi: 

1) Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Subbagian Pemerintahan Umum 

berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahanlainnya yang berhubungan dengan Sub 

Bagian Pemerintahan Umum secara rutin maupun berkala untuk penunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi; 
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3) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Sub Bagian 

Pemerintahan Umumsecara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan 

masalah; 

4) Menyiapkan bahan/data dan memproses secara administrasi pengangkatan dan 

pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

5) Melaksanakan fasilitasi Pemilihan, Pengesahan pengangkatan pemberhentian dan 

pengambilan sumpah/janji Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan fungsi sekretariat 

daerah dan melibatkan instansi terkait; 

6) Melakukan monitoring dan evaluasi Pemilihan Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan 

fungsi sekretariat daerah dan melibatkan instansi terkait; 

7) Melakukan koordinasi dan fasilitasi penerimaan kunjungan kerja eksekutif dan 

mengkoordinasikannya dengan instansi terkait; 

8) Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi Penyusunan Tata Tertib 

DPRD Kabupaten; 

9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan antara daerah dan pihak ketiga; 

10) Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil pekerjaan, dan menilai kinerja 

Staf Sub Bagian Pemerintahan Umum; 

11) Menyiapkan bahan, pengumpulan dan pembakuan administrasi nama rupa bumi dan 

pemetaan wilayah; 

12) Menyiapkan bahan pembinaan dan perumusan petunjuk teknis kebijakan 

penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban; 

13) Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi tentang penyelenggaraan urusan di 

bidang ketentraman dan ketertiban; 

14)  Menyiapkan bahan dan data untuk evaluasi dalam rangka memelihara dan 

pemantapan di bidang ketentraman dan ketertiban; 

15) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan umum, hubungan antar lembaga dan DPRD; 

16) Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan; 

17) Membantu Kepala Bagian mengkoordinasikan dan menyusun bahan dalam rangka 

penyusunan pedoman penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, 

hubungan antar lembaga dan DPRDdan pemerintahan desa serta mengkoordinasikan 

upaya penyelesaian masalah perangkat dan layanan pemerintah daerah dan instansi 

vertikal daerah; 
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18) Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana pembentukan dan pemekaran 

Kabupaten serta pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan 

kecamatan/kelurahan; 

19) Mengkoordinasikan dan menyusun bahan kerjasama pengembangan daerah 

perbatasan serta kerjasama antar daerah dengan Negara Asing; 

20) Mengkoordinasikan dan menyusun bahan persiapan penyelenggaraan pemilihan 

Kepala Daerah serta mempersiapkan bahan pengesahan pengangkatan dan 

pemberhentian Kepala Daerah/Sekretaris Daerah; 

21) Memproses berkas pengesahan, pengangkatan, pemberhentian dan Penggantian 

Antar Waktu anggota dan pimpinan DPRD serta memproses usul pemberhentian 

Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) yang mengakhiri jabatan karena berhenti atau 

meninggal dunia dalam masa jabatannya; 

22) Memproses pengurusan pensiun Bupat dan Wakil Bupati; 

23) Memproses pengurusan izin ke Luar Negeri anggota DPRD Kabupaten; 

24) Mengkoordinasikan fasilitas kunjungan kerja legislatif; 

25) Memfasilitasi pengkoordinasian hubungan kerja pemerintah daerah Kabupaten 

Rokan Hulu dengan lembaga vertikal dan kelembagaan pemerintahan umum lainnya 

dalam ruang lingkup Provinsi Riau; 

26) Memfasilitasi pengkoordinasian hubungan kerja dengan dan antar asosiasi 

pemerintah daerah dalam ruang lingkup pemerintahan secara umum; 

27) Memproses permohonan izin pelaksanaan praktek kerja lapangan siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan dan Praktek Belajar Lapangan Mahasiswa Akademi 

Keperawatan/Akademi Kebidanan serta Perguruan Tinggi lainnya; 

28) Mengumpulkan, menyusun bahan dan mengelola data serta informasi yang 

berhubungan dengan masalah administrasi kependudukan; 

29) mengevaluasi, menyusun laporan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan 

kegiatan per Tahun AnggaranSub Bagian Pemerintahan Umum berdasarkan capaian 

pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;  

30) Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dan menilai SKP dan DP-3; dan 

31) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk/disposisi atasan. 

(2) Sub Bagian Otonomi Daerah  

Sub Bagian Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada kepala bagian Tata Pemerintahan  dengan tugas : 

1) menyiapkan bahan-bahan/data administrasi pelaksanaan dan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dan proses pengembangan daerah sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku; 
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2) Monitoring Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada sesuai 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3) Menyiapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Bagian Otonomi Daerah  mempunyai 

fungsi: 

1) Menyiapkan pelaksanaan peringatan hari otonomi daerah; 

2) Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah; 

3) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan 

Urusan Pemerintahan Daerah secara rutin maupun berkala untuk penunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi; 

4) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai Urusan Pemerintahan Daerah 

secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah; 

5) Menyiapkan bahan-bahan/data, menyusun dan petunjuk teknis penyusunan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dan mengolah data LKPJ dan LPPDKabupaten Rokan Hulu; 

6) Menyiapkan penyusunan dan pengevaluasian data LKPJ dan LPPD Tahunan Bupati 

dan Akhir Masa Jabatan Bupati; 

7) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka evaluasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu 

dengan instansi terkait; 

8) Menyiapkan bahan dan data untuk rapat koordinasi dan rapat kerja bupati serta 

rapat koordinasi dan rapat kerja APKASI; 

9) Menyiapkan bahan dan data untuk koordinasi MUSPIDA ; 

10) Menyiapkan bahan dan data dalam rangka kerjasama daerah; 

11) Menyiapkan bahan/data dan memproses secara administrasi pengangkatan dan 

pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

12) Menyiapkan bahan/data permohonan perjalanan  kepala daerah/wakil kepala daerah 

anggota dprd untuk melakukan perjalanan ke luar negeri; 

13) Mengadakan koordinasi dan fasilitasi serta membantu instansi terkait yang berkaitan 

dengan kunjungan kerja anggota MPR, DPR, DPD,DPRD Provinsi DAN DPRD 

Kabupaten lain daerah, ke Kabupaten Rokan Hulu; 
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14) Menyiapkan bahan/data dalam rangka koordinasi monitoring pemilu legislatif, 

pemilu presiden/wakil presiden dan pilkada sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

15) Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas pembantuan yang 

diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

16) Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi tentang penyelenggaraan urusan 

otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan instansi terkait sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

17) Memberi petunjuk dan membagi tugas bawahan agar pelaksanaan tugas lancar dan 

tertib;   

18) Membantu Kepala Bagian mengkoordinasikan dan menyusun bahan dalam rangka 

pembinaan potensi daerah; 

19)  Mengkoordinasikan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal daerah, sebagai 

upaya meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah; 

20) Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana pencapaian sasaran peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah dan sumber-sumber lain pendapatan daerah yang sah; 

21) Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dan menilai SKP dan DP-3; dan 

22) Menerima petunjuk, arahan serta melaksanakantugas-tugas lain sesuai disposisi 

atasan. 

(3) Sub Bagian Perangkat Dan Layanan Pemerintah Daerah dan Desa  

Sub Bagian Perangkat Dan Layanan Pemerintah Daerah dan Desa dipimpin oleh seorang 

Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian Tata 

Pemerintahan  dengan tugas mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis koordinasi, 

sosialisasi, bimbingan supervise, konsultasi serta perumusan kebijakan penyelenggaraan 

urusan kepala daerah dan pembinaan perangkat daerah sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Bagian Perangkat Dan Layanan 

Pemerintah Daerah dan Desa mempunyai fungsi : 

1) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Perangkat Dan 

Layanan Pemerintah Daerah dan Desa berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 

2) Memberi petunjuk, memeriksa hasil pekerjaan, dan menilai kinerja Staf Sub Bagian 

Perangkat dan Layanan Pemerintah Daerahdan Desa; 

3) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan 
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Sub Bagian Perangkat Dan Layanan Pemerintah Daerahdan Desa secara rutin 

maupun berkala untuk penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;  

4) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Sub Bagian 

Perangkat Dan Layanan Pemerintah Daerahdan Desa secara rutin maupun berkala 

sebagai bahan dasar pemecahan masalah; 

5) Menyiapkan bahan rapat-rapat Bupati dengan Instansi Perangkat Pemerintah Daerah 

Kabupaten; 

6) Menyiapkan dan melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembinaan kinerja 

dan aparatur kecamatan dan desa; 

7) Menyiapkan Bahan/data dan petunjuk teknis dalam rangka fasilitasi pembinaan 

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, rapat koordinasi Camat se Kabupaten 

Rokan Hulu, evaluasi kinerja kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku;  

8) Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; 

9) Menyiapkan bahan dan mengolah data untuk fasilitasi evaluasi kinerja kecamatan; 

10) Menyiapkan bahan/data, fasilitasi, meneliti dan mengolah data serta mengadakan 

koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pemekaran dan atau 

penggabungan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

11) Menyiapkan bahan/data pedoman dan petunjuk teknis penilaian camat 

teladan/berprestasi tingkat Kabupaten Rokan Hulu; 

12) Melakukan pembinaan ke Kecamatan dalam rangka pelimpahan tugas Bupati kepada 

Camat selaku perangkat Daerah, sesuai dengan fungsi Sekretariat Daerah; 

13) Melakukan koordinasi dan fasilitasi penerimaan kunjungan kerja eksekutif dan 

mengkoordinasikannya dengan instansi terkait; 

14) Melakukan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja FORKOMPIMDA Kabupaten; 

15) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antara perangkat pemerintah dan daerah 

guna menyamakan persepsi kebijakan pemerintah dan kabupaten; 

16) Menyusun konsep pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati 

kepada Camat dan Lurah; 

17) Melaksanakan kegiatan lomba kecamatan terbaik dan lomba registrasi 

kependudukan terbaik serta mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba 

desa/kelurahan terbaik; 

18) Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, evaluasi, monitoring dan analisa 

kelayakan usulan pemekaran kecamatan. 
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19) Melaksanakan pengkoordinasian fasilitasi monitoring, evaluasi, pemekaran dan 

pengkodean wilayah Kecamatan; 

20) menyiapkan bahan/data dan memproses secara adminstrasi tentang pengangkatan, 

pemberhentian Kepala Desa, izin tertulis Bupati untuk pemeriksaan terhadap Kepala 

Desa, dan kunjungan kerja Pejabat Pusat dan Provinsi  ke Kabupaten Rokan Hulu; 

21) Menyiapkan bahan/data, meneliti, memproses secara administrasi izin tertulis bupati 

untuk pemeriksaan para pejabat pemerintahan desa yang berkaitan dengan kasus-

kasus; 

22) Menyiapkan bahan dan data untuk koordinasi pejabat daerah dan pejabat 

pemerintahan desa/kelurahan; 

23) Mengkoordinasikan usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Camat dan 

Lurah; 

24) Mengevaluasi, menyusun laporan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan 

kegiatan per Tahun AnggaranSub Bagian Perangkat Dan Layanan Pemerintah 

Daerahdan Desa berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan 

penyempurnaannya; 

25) Melaksanakantugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan; 

26) Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dan menilai SKP dan DP-3; dan 

27) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

2.2 Bagian Administrasi Kewilayahan 

Bagian Administrasi Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada asisten pemerintahan dengan tugas 

menyelenggarakan perumuskan kebijakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring, 

evaluasi dan mengendalikan kegiatan di Bidang Batas dan Penataan Daerah, Bidang 

fasilitasi Pertanahan dan Bidang Tata Kelola dan Inovasi Pemerintah Daerah. Dalam 

menyelenggarakan tugas Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai fungsi: 

1) Membuat program kerja Bagian Administrasi Kewilayahan berdasarkan renstra 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

2) Penyelenggaraan perencanaan pada SubbagaianBatas dan Penataan Daerah, 

Subbagaianfasilitasi Pertanahan dan Subbagaian Tata Kelola dan Inovasi Pemerintah 

Daerah; 

3) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan 

SubbagaianBatas dan Penataan Daerah, Subbagaianfasilitasi Pertanahan dan 
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Subbagaian Tata Kelola dan Inovasi Pemerintah Daerah secara rutin maupun berkala 

untuk penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi; 

4) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

pada SubbagaianBatas dan Penataan Daerah, Subbagaianfasilitasi Pertanahan dan 

Subbagaian Tata Kelola dan Inovasi Pemerintah Daerah;  

5) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbagaian 

Batas dan Penataan Daerah, Subbagaianfasilitasi Pertanahan dan Subbagian Tata 

Kelola dan Inovasi Pemerintah Daerah secara rutin maupun berkala sebagai bahan 

dasar pemecahan masalah; 

6) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan tugas 

dan fungsi pada Sub bagaian Batas dan Penataan Daerah, Sub bagaian fasilitasi 

Pertanahan dan Sub bagaian Tata Kelola dan Inovasi Pemerintah Daerah;   

7) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat, 

pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan atau dengan pemerintah 

kabupaten/kota antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan; 

8) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dalam menjaga kesatuan bangsa, 

politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat; 

9) Melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan; 

10) Penyelenggaraan tugas teknis yang tidak menjadi fungsi SKPD yang lain; 

11) pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya; 

12) Mengevaluasi, menyusun laporan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan 

kegiatan per Tahun Anggaran Sub bagaian Batas dan Penataan Daerah, Sub bagaian 

fasilitasi Pertanahan dan Sub bagaian Tata Kelola dan Inovasi Pemerintah Daerah 

berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya 

13) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai alternatif pilihan dalam 

pengambilan keputusan; 

14) Memberi petunjuk, memeriksa hasil pekerjaan, dan menilai kinerja Staf; 

15)  Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dan menilai SKP dan DP-3; dan 

16)  Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

(1) Sub Bagian Pengelolaan Batas  

Sub Bagian Pengelolaan Batas dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada kepala Bagian Administrasi Kewilayahan dengan tugas 

mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis koordinasi, sosialisasi bimbingan supervise, 

konsultasi serta perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Perbatasan sesuai dengan 
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Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala 

Sub Pengelolaan Batas mempunyai fungsi: 

1) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perbatasan dan 

Penataan Daerah berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan; 

2) Menyiapkan bahan dan data pembinaan batas Kebupaten serta fasilitasi penataan 

batas wilayah kecamatan dan desa/kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

3) Menyiapkan bahan inventarisasi, koordinasi dan monitoring di wilayah perbatasan 

sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; 

4) Menyiapkan bahan dan data petunjuk teknis penataan batas daerah antara 

Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten tetangga dan wilayah kecamatan dan 

desa/kelurahan; 

5) Mengumpulkan bahan dan mengarsipkan konsep tindak lanjut upaya penyelesaian 

permasalahan batas wilayah; 

6) Mengkoordinasikan dan menyusun bahan kerjasama pengembangan daerah 

perbatasan serta kerjasama antar daerah dengan Negara Asing; 

7) Menyiapkan laporan dan inventarisasi data batas antara Kabupaten Rokan Hulu 

dengan Kabupaten tetangga, kecamatan dan desa/kelurahan; 

8) Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil pekerjaan, dan menilai kinerja 

StafSubbagian Pengelolaan Batas; 

9) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai alternatif pilihan dalam 

pengambilan keputusan; 

10) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan 

Subbagian Pengelolaan Batassecara rutin maupun berkala untuk penunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi; 

11) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbagian 

Pengelolaan Batassecara rutin maupun berkala; 

12) Melaksanakan koordinasi, inventarisasi, monitoring pengolahan data dan masalah 

perbatasan daerah; 

13) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pembentukan, pemecahan, 

penggabungan dan penghapusan/pemekaran daerah, perubahan nama dan 

pemindahan ibukota/pusat pemerintahan; 

14) Menyiapkan bahan fasilitasi penataan kode dan data wilayah administrasi 

pemerintahan; 
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15) Menyiapkanlaporan perkembangan penanganan batas daerah antar Provinsi dan 

Kabupaten/ Kota; 

16) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi pengelolaan batas wilayah, pengelolaan potensi 

kawasan, kerjasama dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan; 

17) Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, evaluasi, monitoring  dan analisa 

kelayakan usulan pemekaran daerah. 

18) Melaksanakan rapat-rapat penataan penegasan batas daerah antar Provinsi dan 

Kabupaten/Kota serta pengembangan kapasitas aparatur Pemda Kabupaten/Kota 

dalam penanganan konflik batas daerah; 

19) mengevaluasi, menyusun laporan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan 

kegiatan per Tahun AnggaranSubbagian Pengelolaan Batasberdasarkan capaian 

pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya; 

20) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan; 

21) Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dan menilai SKP dan DP-3; dan 

22) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.. 

(2) Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan  

Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian Bagian Administrasi Kewilayahan 

dengan tugas mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis koordinasi, sosialisasi 

bimbingan supervise, konsultasi serta perumusan kebijakan penyelenggaraan di bidang 

urusan pertanahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  Dalam 

menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan mempunyai fungsi: 

1) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Fasilitasi Pertanahan 

dan Toponimi berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan; 

2) Mengatur, Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil pekerjaan, dan 

menilai kinerja Staf Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan; 

3) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai alternatif pilihan dalam 

pengambilan keputusan; 

4) Mengumpulkan bahan dan data serta petunjuk teknis penyelenggaraan pendataan 

pertanahan, penyelesaian kasus sengketa tanah serta evaluasi dan pelaporan di 

bidang fasilitasi pertanahan; 

5) Menginventarisasi semua permasalahan dibidang pembebasan tanah; 

6) Melakukan ganti rugi pembebasan tanah yang terkena lokasi proyek; 

7) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena proyek pembebasan tanah; 
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8) Melakukan koordinasi dengan badan pertanahan nasional dan instansi terkait 

lainnya; 

9) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian fasilitasi pertanahan; 

10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala bagian mengenai langkah-

langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya; 

11) Mengatur, membagi tugas, memberi petunjuk pada staf Subbagian Fasilitasi 

pertanahan dengan mengarahkan secara langsung di dalam melaksanakan tugas; 

12) Menghimpun dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan permasalahan tanah; 

13) Menyusun kebijakan pedoman dan petunjuk teknis dibidang permasalahan tanah; 

14) Menginventarisasi semua permasalahan dibidang permasalahan tanah; 

15) Memfasilitasi permasalahan tanah antara masyarakat dengan ptpn dan perkebunan 

swasta nasional; 

16) Memproses pengaduan masyarakat yang menyangkut permasalahan (memproses 

secara administrasi pengaduan masyarakat); 

17) Melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui permasalahan tanah; 

18) Mengkoordinasikan dengan instansi terkait permohonan izin peruntukan 

pemanfaatan lahan dan izin penetapan lokasi untuk pembangunan demi kepentingan 

umum; 

19) Melakukan koordinasi dengan badan pertanahan nasional dan instansi terkait 

lainnya; 

20) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas subbag pertanahan;Menyampaikan saran 

dan pertimbangan kepala kepala bagian pemerintahan mengenai langkah-langkah 

yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya; 

21)   Mengumpulkan bahan pembinaan dan sosialisasi serta petunjuk teknis 

penyelenggaraan di bidang pertanahan, penyelesaian kasus sengketa tanah dan 

penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

22)   Menyiapkan bahan dan data dalam rangka memberikan bimbingan,konsultasi dan 

petunjuk teknis urusan pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

23)   Mengumpulkan bahan dan data serta petunjuk teknis dalam rangka menghimpun 

dan mengelola data pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

24) Mengoordinasikan dan membantu penanganan penyelesaian kasus kasus sengketa 

tanah dengan menjadi fasilitator bagi pihak-pihak yang bersengketa; 



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU 

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016-2021 
 

  
26 

 
  

25) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan 

Subbagian Fasilitasi Pertanahan secara rutin maupun berkala untuk penunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi; 

26) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan perumusan kebijakan sesuai 

bidang tugas Subbagian Fasilitasi Pertanahan secara rutin maupun berkala sebagai 

bahan dasar pemecahan masalah; 

27) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Tahapan 

Persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

sebagaimana diatur perundang-undangan yang berlaku;    

28) Memfasilitasi dan koordinasi Sekretariat Tim Persiapan pengadaan  tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur perundang-undangan 

yang berlaku; 

29) Memfasilitasi dan Koordinasi Pendelegasian Tahapan Persiapan pengadaan tanah 

bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati; 

30) Menyiapkan bahan fasilitasi administrasi pemantauan serta pelaporan pengadaan 

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Rokan Hulu; 

31) Melaksanakan inventarisasi masalah pertanahan, pemanfaatan dan penggunaan 

lahan; 

32) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pembinaan penanganankonflik 

pemerintahan dan pengembangan kapasitas aparat Pemerintah Daerah dalam rangka 

penanganan konflik pertanahan dan Pemerintahan antar Kabupaten/Kota; 

33) Melaksanakan dan penanganan administrasi toponimi dan pemetaan wilayah; 

34) Melaksanakan fasilitasi proses penegasan dan penetapan administrasi toponimi dan 

pemetaan wilayah; 

35) Menyiapkan laporan dan inventarisasi administrasi toponimi dan pemetaan wilayah; 

36) Mengevaluasi, menyusun laporan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan 

kegiatan per Tahun Anggaran Subbagian Fasilitasi Pertanahanberdasarkan capaian 

pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya; 

37) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan; 

38) Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dan menilai DP-3; dan 

39) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

(3) Sub Bagian Tata Kelola dan Inovasi Pemerintahan Daerah  

Sub Bagian Tata Kelola dan Inovasi Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bagian Administrasi 
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Kewilayahan dengan tugas mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis koordinasi, 

sosialisasi bimbingan supervise, konsultasi serta perumusan kebijakan penyelenggaraan 

urusan Tata Kelola dan Inovasi Pemerintahan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas 

Kepala Sub Bagian Tata Kelola dan Inovasi Pemerintah Daerah mempunyai fungsi: 

1) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Tata Kelola, dan 

Inovasi Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

2) Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil pekerjaan, dan menilai kinerja 

StafSubbagian Tata Kelola dan Inovasi Pemerintahan Daerah; 

3) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai alternatif pilihan dalam 

pengambilan keputusan; 

4) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan 

Subbagian Tata Kelola dan Inovasi Pemerintahan Daerah secara rutin maupun 

berkala untuk penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi; 

5) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbagian Tata 

Kelola dan Inovasi Pemerintahan Daerah secara rutin maupun berkala sebagai bahan 

dasar pemecahan masalah; 

6) Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam proses 

penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah; 

7) Melaksanakan e-Gov sesuai bidang tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi 

Kewilayahan untuk menunjang pelayanan informasi publik; 

8) Menyediakan pelayanan informasi publik melalui pendayagunaan website Bagian 

Administrasi Kewilayahanuntuk mendukung pelayanan informasi publik; 

9) Melakukan pengelolaan data dan informasi berbasis aplikasi online antar SKPD di 

Kabupaten Rokan Hulu; 

10) Menganalisa dan menciptakan kebutuhan aplikasi yang terintegrasi dan 

terinterkoneksi guna efektif dan efisiennya pekerjaan di lingkungan Bagian 

Administrasi Kewilayahan; 

11) Melakukan Bimbingan Teknis aparatur pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu 

dan Kecamatan, Kelurahan/Desa guna ikut mendorong pemanfaatan teknologi 

informasi; 

12) Mengalokasikansarana dan prasarana teknologi informasi di lingkungan Bagian 

Administrasi Kewilayahan; 

13) Mengevaluasi, menyusun laporan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan 

kegiatan per Tahun Anggaran Subbagian Tata Kelola dan  Inovasi Pemerintahan 
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Daerah berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan 

penyempurnaannya; 

14) Melaksanakantugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan; 

15) Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dan menilai DP-3; dan 

16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

2.3 Bagian Hubungan Masyarakat 

Bagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada asisten pemerintahan dengan tugas pelaksanaan 

penyebarluasan Informasi dan publikasi melalui Media Cetak, media elektronik serta 

media lain berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

dibidang kehumasan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana Kepala Bagian 

Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi: 

1) Meminta pendapat mengenai rencana penyampaian informasi tertentu; 

2) Meminta arahan dan penjelasan untuk mengetahui latar belakang pengambilan 

kebijakan, keputusan dan tindakan pimpinan yang dianggap perlu; 

3) Menyampaikan laporan tentang umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan 

pimpinan yang dianggap perlu; 

4) Menjaring informasi dan masukan dari masyarakat atau lembaga lain sebagai bahan 

masukan bagi pimpinan; 

5) Melaksnakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai media sebagai sarana 

penyebar informasi; 

6) Memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan 

kegiatan pemerintah; 

7) Mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, 

tepat, akurat, proporsional dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat; 

8) Menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah secara 

lengkap, utuh, tepat dan benar kepada masyarakat; 

9) Memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara masyarakat dan 

pemerintah; 

10) Menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, 

program dan kegiatan pemerintah; 

11) Melaksnakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (skpd) dan instansi 

lain dibidang kehumasan; dan 

12) Sebagai  Juru Bicara Bupati. 
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(1) Sub Bagian Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi  

Sub Bagian Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi dipimpin oleh seorang Kepala yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian Hubungan 

Masyarakat dengan tugas melaksanakan tugas kehumasan pemerintah, dalam bidang 

menyiapkan petugas peliputan, pendokumentasian dan publikasi kegiatan Pemerintah 

Daerah dan menyiapkan bahan publikasi serta pendokumentasiannya berdasarkan 

pedoman dan peraturan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian 

Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi mempunyai fungsi: 

1) Menyusun pelaksanaan tugas Sub Bagian  Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi 

berdasarkan pedoman dan aturan yang berlaku, sesuai dengan tugas dan fungsi. 

2) Membimbing dan membagi tugas  bawahan dengan cara memberi petunjuk dan 

arahan agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas dan 

fungsi 

3) Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi secara berkala dan 

berkesinambungan untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai; 

4) Membuat laporan pelaksanaan tugas keada atasan baik secara lisan maupun tulisan 

sebagai bahan masukan dan pertanggung jawaban. 

5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan atasan sesuai bidang tugas 

dan ketentuan yang berlaku. 

6) Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah; 

7)  Mempersiapkan kegiatan pers; 

8)  Menyusun dan menyebarluaskan berita tentang kegiatan dan kebijakan pemerintah 

daerah; 

9)  Mempersiapkan rencana peliputan acara kegiatan pemerintah daerah untuk 

kepentingan pemberitaan; 

10) Melakukan penyusunan bahan pemberitaan mengenai kegiatan pemerintah daerah 

serta di distribusikan ke unit instansi/unit kerja terkait; 

11) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas; 

12) Menghimpun dan menginvetarisasi segala informasi untuk dipublikasi kepada 

masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah; 

13) Mempersiapkan dan mengkoordinasikan bahan-bahan ekspose serta sambutan 

pemerintah daerah dengan unit kerja terkait; 

14) Melakukan kerja sama dengan kalangan pers baik lokal maupun nasional dalam 

rangka publikasi; 
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15) Membuat analisis terhadap berbagai publikasi yang termuat dalam media cetak dan 

elektronik baik lokal maupun nasional; 

16) Menyiapkan bahan-bahan untuk penertiban berkala yang berkaitan dengan kebijakan 

yang dibuat oleh pemerintah daerah; 

17) Mendokumentasikan dan mengarsipkan kegiatan pemerintah daerah maupun 

kegiatan Humas lainnya dalam bentuk kliping dan bahan-bahan tercetak; 

18) Menyebarluaskan dokumentasi foto untuk bahan pemberitaan dan publikasi; 

19) Menghimpun, mendokumentasikan dan mencetak naskah Pidato Kepala Daerah; 

20) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas. 

21) Meliput, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta mendokumentasikan data 

dan informasi  kegiatan pemerintah daerah untuk bahan publikasi ke media masa. 

22) Membuat release pers sebagai bahan bagi media untuk di informasikan kepada 

masyarakat; 

23) Menyiapkan bahan pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah melalui media cetak 

dan elektronik 

24) Menyiapkan bahan pembuatan selebaran, buletin, leaflet, buku dan majalah untuk 

penerbitan kebijaksanaan Pemerintah Daerah untuk disebarluaskan kepada 

masyarakat; 

25) Melaksanakan pengelolaan dan dokumentasi baik rekaman visual, foto serta bentuk 

lain dari kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah; 

26) Mendokumentasikan seluruh peralatan kehumasan serta mengelola administrasi 

kehumasan; dan 

27) Mengumpulkan naskah dan mendokumentasikan naskah penting pemerintah daerah. 

(2) Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan Elektronik  

Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian Hubungan 

Masyarakat dengan tugas melaksanakan tugas kehumasan pemerintah, khususnya 

menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis informasi, sekaligus melaksanakan hubungan 

serta koordinasi dengan berbagai wartawan,  media cetak dan elektronik sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Informasi, 

Media Cetak dan Elektronik mempunyai fungsi: 

1) Menyusun pelaksanaan tugas Sub Bagian  Informasi, media cetak dan elektronik 

berdasarkan pedoman dan aturan yang berlaku, sesuai dengan tugas; 

2) Membimbing dan membagi tugas  bawahan dengan cara memberi petunjuk dan 

arahan agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas; 
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3) Mengevaluasi dan menganalisa pemberitaan yang ada di media cetak dan media 

elektronik serta media lainnya sebagai bahan masukan bagi atasan  

4) Pengumpulan usul, kritik, saran dan pendapat masyarakat dan/atau organisasi 

kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan kebijakan bagi atasan; 

5) Membuat laporan pelaksanaan tugas keada atasan baik secara lisan maupun tulisan 

sebagai bahan masukan dan pertanggung jawaban; 

6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan atasan sesuai bidang tugas 

dan ketentuan yang berlaku; 

7) Memberikan pelayanan informasi kepada wartawan, masyarakat termasuk tamu-

tamu yang memerlukan informasi mengenai kebijaksanaan maupun kegiatan 

Pemerintah Daerah; 

8) Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat baik secara tatap muka 

maupun melalui media komunikasi; 

9) Melaksanaan Koordinasi dengan satuan-satuan kerja dan lingkungan Pemerintah 

Daerah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan; 

10) Menyiapkan bahan dan administrasi yang berhubungan dengan media cetak dan 

media elektronik serta media lainnya; dan 

11) Pengelola media cetak dan media elektronik serta media lainnya milik pemerintah 

daerah. 

(3) Sub Bagian Data, Konsep dan Media luar ruang  

Sub Bagian Data, Konsep dan Media luar ruang dipimpin oleh seorang kepala yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian hubungan 

masyarakat dengan tugas melakukan fungsi kehumasan pemerintah, khususnya 

menghimpun data dasar pemerintah daerah dan melaksanakan penyusunan konsep 

konsep serta hal hal yang berkaitan dengan informasi, publikasi pemerintah daerah dan 

informasi serta publikasi melalui media luar ruang berdasarkan pedoman dan peraturan 

yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Data, Konsep dan Media 

luar ruang mempunyai fungsi : 

1) Menyusun pelaksanaan tugas Sub Bagian  Data, Konsep dan Media Luar Ruang 

berdasarkan pedoman dan aturan yang berlaku, sesuai dengan tugas; 

2) Membimbing dan membagi tugas  bawahan dengan cara memberi petunjuk dan 

arahan agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas;  

3) Membuat laporan pelaksanaan tugas keada atasan baik secara lisan maupun tulisan 

sebagai bahan masukan dan pertanggung jawaban; dan 

4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan atasan sesuai bidang tugas 

dan ketentuan yang berlaku; 
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5) Menyiapkan bahan naskah sambutan Kepala Daerah, editing sambutan kepala daerah 

dari SKP dan menyalin serta mencari sambutan pejabat lain pada acara-acara 

tertentu; 

6) Pengelolaan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan dan  

Pemerintah Daerah; 

7) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik 

secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; 

8) Pengelola  kliping koran,  baleho, stiker, brosur, karangan bunga  dan  spanduk serta 

informasi yang dilaksanakan kepada masyarakat, yang berada di luar ruang; dan 

9) Penertiban dan pengaturan tempat dan lokasi baleho, stiker, brosur, karangan bunga  

dan  spanduk serta informasi yang dilaksanakan kepada masyarakat, yang berada di 

luar ruang.     

3. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang asisten 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah dengan 

tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan di bidang Ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan 

Pengadaan barang dan jasa. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan  Rakyat mempunyai fungsi :  

1) Merumuskan program dan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan 

pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan  rakyat serta pelayanan barang dan 

jasa; 

2) Merumuskan petunjuk teknis dan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan 

pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta pelayanan barang dan 

jasa; 

3) Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, 

perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta pelayanan barang dan jasa; 

4) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya; 

5) Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan dan membina penyusunan 

program dan petunjuk teknis pengendalian pembangunan daerah, perekonomian dan 

kesejahteraan rakyat serta pelayanan barang dan jasa; 

6) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di bidang bina usaha, bina produksi, 

perekonomian rakyat, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan, sosial 

kemasyarakatan, agama, pendidikan dan kesehatan serta pelayanan barang dan jasa; 



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU 

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016-2021 
 

  
33 

 
  

7) Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan (rakorwas) dan rapat 

koordinasi pengendalian operasional proyek (rakorpop); 

8) Mengadakan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas pembangunan daerah dan antar daerah; 

9) Meneliti naskah dinas yang dibuat para Kepala bagian yang berada di bawah 

koordinasi Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat menyesuaikan dengan 

ketentuan yang berlaku untuk keluaran Surat Naskah Dinas yang disampaikan 

kepada atasan; 

10) Melaksanakan pengawasan di bidang administrasi pembangunan proyek-proyek 

serta perizinan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah; 

11) Meneliti daftar isian proyek dan lembaran kerja para Kepala Bagian dan instansi 

perangkat daerah untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; 

12) Mendisposisi surat-surat kepada Kepala Bagian yang berada di dalam koordinasi 

Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; 

13) Melaksanakan penilaian terhadap hasil kerja bawahan pada buku catatan penilai 

sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 para bawahan; 

14) Mengendalikan fungsi para Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasi Asisten 

Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 

15) Melaksanakan fungsi lainnya yang diperintah oleh Atasan. 

3.1  Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi Pembangunan 

dan Kesejahteraan Rakyat dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pelayanan dan pembinaan Pengadaan barang/jasa. Dalam 

menyelenggarakan tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai 

fungsi: 

1) Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP 

2) Menghimpun dan menyusun serta melaksanakan strategi pengadaan barang dan jasa 

yang tepat waktu, efektif, efisien dan transparan 

3) Menyusun program kerja dan anggaran ULP 

4) Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila 

ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan  

5) Mengevaluasi dan mengkaji berbagai permasalahn yang dihadapi serta mencari 

solusi /pemecahan masalah dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah 

6) Mengkoordinasikan pengimplementasian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa  
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7) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan 

Barang/Jasa kepada Kepala Daerah; 

8) melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;  

9) Membina dan mengembangkan system infromasi manajemen pengadaan barang dan 

jasa dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang sesuai dengan 

undang-undang dan peraturan yang berlaku 

10) Menugaskan/menempatkan /memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan 

beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan 

11) mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP 

kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan dan/atau KKN. 

(1) Sub Bagian Administrasi Program dan Perlengkapan  

Sub Bagian Administrasi Program dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang kepala yang 

berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala kapala Bagian Layanan Pengadaan 

Barang dan Jasa dengan tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan urusan 

Administrasi Program dan Perlengkapan Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub 

Bagian Administrasi Program dan Perlengkapan mempunyai fungsi: 

1) Melaksanakan urusan administrasi perkantoran yang diperlukan untuk menunjang 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

2) Menyusun program kerja bagian layanan pengadaan barang/jasa secara 

komprehensif 

3) Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang 

diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa 

4) Memfasilitas dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program kerja BLP  

5) Membuat, mengelola dan mengembangkan program aplikasi Sistem pengadaan dan 

system informasi managemen pengadaan yang berbasis teknologi yang mendukung 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien dan transparan.  

6) Menyimpan dokumen asli pengadaan barang dan jasa 

7) Mengkoordinasikan dengan LPSE Kabupaten Rokan Hulu untuk kesiapan 

peralatan/perlengkapan jaringan internet demi kelancaran pelakasanaan pelelangan. 

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

(2) Sub Bagian Pelelangan  

Sub Bagian Pelelangan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dan 

bertanggung jawab kepada kepala kapala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan jasa 

dengan tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan urusan pelelangan. Dalam 

menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Pelelangan mempunyai fungsi: 
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1) Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh 

Kelompok Kerja (Pokja ) ULP ; 

2) Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh kelompok 

kerja ULP; 

3) Berkoordinasi dengan SKPD dilingkungan Pemda Rokan Hulu dalam penyusunan dan 

pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP).  

4) Menghimpun seluruh kegiatan pelelangan (inventarisasi paket-paket yang akan 

dilelang) untuk selanjutnya menjadi tugas dan tanggung jawab pokja dalam 

pengadaan barang/jasa. 

5) Mengkoordinasikan dengan Pokja pengadaan barang/jasa dalam menyusun rencana 

pengadaan dan rencana pelaksanaan  barang/jasa  

6) Membuat usulan pendistribusian paket-paket pelelangan kepada pokja-pokja yang 

disesuaikan dengan beban kerja dan kompetensi masing-masing anggota pokja. 

7) Mengevaluasi perkembangan proses pelelangan yang dilakukan oleh kelompok kerja 

serta melaporkannya kepada Kepala Bagian secara rutin dan berkala 

8) Membantu kepala bagian untuk menyampaikan laporan proses dan hasil pengadaan 

kepada Kepala Daerah.  

9) Memberi saran dan pendapat hukum kepada Pokja untuk menyelesaikan sanggahan 

dan permasalahan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

10) Menyusun Standar Operasioanl Prosedur (SOP) pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

11) Mengevaluasi pelakasnaan SOP oleh kelompok Kerja 

12)    Melaksanakan tugas-tugas yang diberi oleh Kepala bagian  

(3) Sub Bagian Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia  

Sub Bagian Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang kepala 

yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala kapala Bagian Layanan 

Pengadaan Barang dan jasa dengan tugas membantu Kepala Bagian dalam urusan 

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala 

Sub Bagian Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia mempunyai   fungsi: 

1) Menghimpun peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan pengadaan barang/jasa 

pemerintah dan mensosialisasikannnya kepada anggota Pokja dan aparatur 

pemerintahan daerah Lingkup Kabupaten Rokan Hulu 

2) Melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) 

dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan 

jasa 

3) Melaksanakan pelatihan pengadaan Barang dan Jasa 

4) Melaksanakan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa 
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5) Mengkoordinasikan pengimplementasian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa lingkup pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu 

6) Pendataan dan Penjaringan Personil di berbagai SKPD dilingkungan Pemerintah 

Daerah Kab.Rokan Hulu untuk dipilih menjadi kelompok Kerja (POKJA) yang dapat 

memenuhi ketenuan perundang-undangan yang berlaku 

7) Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam 

proses pengadaan barang/jasa. 

8) Mengusulkan tenaga ahli dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan atau 

memerlukan keahlian khusus yang berasal dari pegawai negeri atau swasta 

9) Menyiapkan usulan personil yang akan di tunjuk/ditukar sebagai anggota kelompok 

kerja 

10) Melaksanakan tugas-tugas yang diberi oleh Kepala bagian 

3.2  Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris melalui asisten Ekonomi Pembangunan dan 

Kesejahteraan Rakyat dengan tugas membantu Asisten Ekonomi Pembangunan dan 

Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan Kegiatan dibidang Kesejahteraan Rakyat. 

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: 

1) Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 

dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pembinaan kegiatan keagamaan, sosial 

kemasyarakatan dan pendidikan & kesehatan serta pelayanan bantuan sosial; 

2) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka mendorong peningkatan kegiatan 

keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pendidikan & kesehatan serta pelayanan 

bantuan sosial; 

3) Melakukan analisis terhadap data yang ada dalam rangka menyiapkan saran dan 

pertimbangan untuk mendorong peningkatan kegiatan keagamaan, sosial 

kemasyarakatan dan pendidikan & kesehatan serta pelayanan bantuan sosial; 

4) Melakukan pemantauan terhadap kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan 

pendidikan & kesehatan serta pelayanan bantuan sosial; 

5) Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dan menilai Capaian Sasaran Kerja 

Pegawai Negeri Sipil; dan 

6) Melakukan tugas lain yang diberikan Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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(1) Sub Bagian Agama  

Sub Bagian Agama dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala bagian Kesejahteraan Rakyat dengan tugas membantu 

Kepala bagian dalam melaksanakan urusan Agama. Dalam menyelenggarakan tugas 

Kepala Sub Bagian Agama mempunyai fungsi: 

1) Mengumpulkan dan menganalisa data dalam bidang keagamaan dan kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 

2) Mendorong pelaksanaan kegiataan-kegiatan di bidang keagamaan khususnya dalam 

rangka menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama; 

3) Melakukan pemantauan dan menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ)  

4) Membantu instansi yang bertugas dalam penyelenggaraan ibadah haji; 

5) Mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan hari-hari besar keagamaan; 

6) Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dan menilai Capaian Sasaran Kerja 

Pegawai Negeri Sipil; dan 

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. 

(2) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan  

Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Kesejahteraan dalam melaksanakan urusan Sosial 

Kemasyarakatan. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Sosial 

Kemasyarakatan mempunyai fungsi: 

1) Menerima petunjuk sesuai disposisi atasan;  

2) Memberi petunjuk dan pembinaan  kepada bawahan; 

3) Membuat program kerja Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan; 

4) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan sosial kemasyarakatan; 

5) Menyusun kebijakan pedoman dan petunjuk teknis dibidang sosial kemasyarakatan; 

6) Menginventarisasi semua permasalahan dibidang sosial kemasyarakatan dan 

menyiapkan petunjuk pemecahan masalah; 

7) Melakukan konsolidasi dengan instansi dalam rangka pelayanan sosial untuk 

masyarakat; 

8) Memfasilitasi pelaksanaan program kerja pemberian hibah dan bantuan sosial serta 

kegiatan pelayanan sosial kemasyarakatan; 

9) Memfasilitasi pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan keluarga 

berencana; 

10) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan; 
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11) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 

mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya; 

12) Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dan menilai Capaian Sasaran Kerja 

Pegawai Negeri Sipil; dan 

13) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. 

(3) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan  

Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian Kesejahteraan Rakyat dengan 

tugas membantu Kepala Bidang Kesejahteraan dalam melaksanakan urusan Pendidikan 

dan Kesehatan. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Pendidikan dan 

Kesehatan mempunyai fungsi: 

1) Menerima petunjuk sesuai disposisi atasan; 

2) Memberikan petunjuk dan pembinaan pada bawahan; 

3) Membuat program kerja Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan; 

4) Menghimpun dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan; 

5) Mengumpulkan informasi/data yang berhubungan dengan pendidikan dan 

kesehatan; 

6) Menyusun kebijakan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dan 

kesehatan; 

7) Menginventarisasi semua permasalahan dibidang pendidikan dan kesehatan; 

8) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya;  

9) Melaksanakan penerimaan pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan;  

10) Menyiapkan pembinaan pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan yang 

meliputi pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah; 

11) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Pendidikan dan 

Kesehatan; 

12) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 

mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidang tugasnya; 

13) Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dan menilai Capaian Sasaran Kerja 

Pegawai Negeri Sipil; dan 

14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. 

3.3  Bagian Ekonomi dan Pembangunan   

Bagian Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi Pembangunan dan 

Kesejahteraan Rakyat dengan tugas melakukan koordinasi, penyusunan Kebijakan 
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Ekonomi, pembangunan, penyusunan program pembangunan, evaluasi dan pelaporan  

serta pelaksanaan pengendalian  kebijakan Kepala Daerah. Dalam menyelenggarakan 

tugas Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi: 

1) Melaksanakan koordinasi perumusan penyusunan kebijakan Ekonomi dan 

Pembangunan; 

2) Melakukan koordinasi dan penyusunan program tahunan pembangunan  serta 

penyelenggaraan pembinaan bidang ekonomi mikro, kelembagaan ekonomi, BUMD, 

jasa produksi dan sarana perekonomian lainnya; 

3) Penyiapan bahan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan perumusan 

ekonomi kerakyatan, jasa produksi dan sarana perekonomian.  

4) Mengkoordinasi proses administrasi awal seluruh persiapan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan seperti pembahasan Renja, RKA,  DPA, Penjilidan DPA dan  Paraf DPA; 

5) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Musyawarah Pembangunan (Musrenbang); 

6) Mengkoordinir Penyiapan  dan pengumpulan bahan serta pengadministrasian, proses 

administrasi pelaksanaan kegiatan/ program bantuan pembangunan yang berasal 

dari dana provinsi, pemerintah pusat, bantuan pihak ketiga maupun masyarakat; 

7) Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan; 

8) Pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai APBD dan bantuan 

pembangunan dari Provinsi, Pemerintah Pusat, bantuan pihak ketiga, dan dana 

bantuan lainnya; 

9) Analisis dan Evaluasi dana daerah yang diberikan kepada masyarakat, lembaga 

ekonomi mikro, dan BUMD; 

10) Pengendalian dan pengawasan terhadap BUMD; dan 

11) Melakukan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi 

dan Pembangunan. 

(1) Sub Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  

Sub Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala yang 

berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala bagian Ekonomi dan Pembangunan 

dengan tugas membantu Kepala Bagian dalam pelaksanaan koordinasi dan perumusan 

kebijakan Perekonomian dan Pengembangan Sumber Daya Alam berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi: 

1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan Sumber Daya Alam 

dengan intansi terkait; 

2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, menyiapkan bahan 

dan mengolah data guna menyusun pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan 
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lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi kerakyatan, jasa  produksi dan sarana 

perekonomian serta usaha produksi daerah; 

3) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan  dengan bidang 

ekonomi kerakyatan, jasa  produksi dan sarana perekonomian serta usaha produksi 

daerah; 

4) Melakukan koordinasikan dengan unit kerja terkait guna mencari solusi terhadap 

permasalahan yang ditemukan dalam rangka peningkatan usaha produksi daerah;  

5) Melakukan pembinaan terhadap peningkatan perekonomian rakyat; 

6) Melakukan monitoring terhadap perkembangan sarana perekonomian dan usaha 

produksi daerah serta kerjasama ekonomi;  

7) Melakukan koordinasi dengan unit kerja  terkait dalam hal pelaksanaan monitoring 

harga-harga kebutuhan pokok ;  

8) Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh bidang tugasnya. 

9) Menyusun rencana kerja Kepala Sub Bagian Perekonomian dan Pengembangan 

Sumber Daya Alam berdasarkan Program Kerja . 

10) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data informasi yang 

berhubungan dengan perindustribusian, perdagangan dan BUMD serta Sumber Daya 

Alam. 

11) Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk 

teknis dengan instansi terkait di bidang perindustrian, perdagangan, 

koperasi,BUMD,unit-unit usaha perekonomian rakyat dan Permodalan ;  

12) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang 

perindustrian, perdagangan dan BUMD serta memfasilitasi dalam mencarikan jalan 

keluarnya; dan 

13) Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Ekonomi dan 

Pembangunan. 

(1) Sub Bagian Penyusunan Program  

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dan 

bertanggung jawab kepada kepala bagian Ekonomi dan Pembangunan dengan tugas 

membantu Kepala Bagian dengan tugas membantu Kepala Bagian dalam penyiapan bahan 

dan penyusunan rencana kegiatan serta kebutuhan anggaran keuangan Sekretariat 

Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 

mempunyai fungsi: 

1) Mengkoordinasikan penyusunan program Sekretariat Daerah serta Satuan Kerja 

Perangkat Daerah; 



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU 

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016-2021 
 

  
41 

 
  

2) Koordinasi dengan bagian-bagian dilingkungan Sekretariat daerah dalam 

menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kegiatan serta kebutuhan anggaran 

keuangan Sekretariat Daerah serta SKPD sesuai  program masing-masing; 

3) Menyediakan bahan koordinasi teknis Sekretariat Daerah serta  SKPD  dengan 

kegiatan Penyusunan program; 

4) Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan program Pembangunan 

Daerah; 

5) Pengadministrasian Dana –dana bantuan Pembangunan Daerah baik yang berasal 

dari Pusat, Propinsi maupun dari swasta lainnya; 

6) Penyusunan konsep Pedoman dan Petunjuk Tekhnis Tata Cara penyusunan Rencana 

dan Program Pembangunan Daerah; 

7) Penyusunan Konsep Rekomendasi dalam rangka penyusunan Pembangunan Daerah; 

8) Melaksanakan penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan Sekretariat Daerah; 

9) Menyiapkan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat 

Daerah setiap 5 (lima) tahun; 

10) Melakukan koordinasi dengan bagian-bagian dalam penyusunan RKA-Sekretariat 

Daerah,  DPA Sekretariat Daerah, RKA Perubahaan serta DPA Perubahan Sekretariat 

Daerah serta SKPD; 

11) Melaksanakan verifikasi internal usulan penyusunan program dan anggaran 

Sekretariat Daerah dan SKPD; 

12) Mengumpulkan danmenganalisa data hasil pelaksanaan penyusunan program dan 

anggaran Sekretariat daerah dan SKPD; 

13) Menyusun Profil Sekretariat Daerah dan menyiapkan bahan-bahan  ekspos 

pembangunan Kabupaten Rokan Hulu; 

14) Memberikan usul dan saran kepada Kepala Bagian selaku atasan langsung melalui 

telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah; 

15) Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(3) Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan  

Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala yang 

berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala bagian Ekonomi dan Pembangunan 

dengan tugas membantu Kepala Bagian dalam rangka pengumpulan bahan-bahan yang 

akan dipergunakan sebagai pengendalian terhadap kebijakan Kepala Daerah, evaluasi, 

dan  penyusunan laporan –laporan  serta  pembinaan pelaksanaan pembangunan. Dalam 

menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 

mempunyai Fungsi: 
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1) Mengkoordinasikan  Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah , Evaluasi dan Pelaporan 

terhadap Pembangunan; 

2) Mengunpulkan bahan-bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan; 

3) Pemantauan perkembangan pelaksanaan program pembangunan serta menyiapkan 

sarana penyempurnanya ; 

4) Pengumpulan dan Pengolahan Data pelaksanaan Program pembangunan ; 

5) Penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan; 

6) Pengevaluasian dan Penganalisaan data atau laporan perkembangan pembangunan.  

7) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Program pada pimpinan baik 

secara lisan maupun tertulis; 

8) Melakukan kerjasama yang bersifat koordinatif dengan seluruh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah melalui rapat pertemuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

pengumpulan data dan pemecahan kendala-kendala yang ditemukan dalam program 

pelaksanaan pembangunan; 

9) Membuat konsep/Nota Dinas yang berisikan saran, usul, pendapat, tentang 

pengumpulan data, pelaksanaan pembangunan dan pengendaliannya baik secara 

lisan maupun tertulis; 

10) Mengikuti perkembangan pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai oleh 

APBD Kabupaten Rokan Hulu dan bantuan pembangunan lainnya; 

11) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan 

analisa dan evaluasi serta pelaporan; 

12) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang 

berhubungan dengan bidang analisa dan evaluasi serta pelaporan; 

13) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 

dibidang analisa dan evaluasi serta pelaporan; 

14) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang 

analisa dan evaluasi serta pelaporan dan menyiapkan pedoman/ petunjuk 

pemecahan masalah; 

15) Melakukan koordinasikan dengan unit kerja lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; 

16) Mengumpulkan data dan informasi serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan 

Daerah; 

17) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan 

pembangunan yang dibiayai oleh APBD, APBD Propinsi, dan APBN dan bantuan 

pembangunan daerah lainya; 
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18) Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan ekspose visualisasi hasil-hasil 

pembangunan daerah; dan 

19) Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sesuai tugasnya.    

4. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh seorang asisten yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah dengan tugas melaksanakan 

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 

dan mengkoordinasikan pedoman petunjuk dan pembinaan tata usaha kepegawaian, 

sumber daya aparatur dan organisasi, program anggaran, pengelolaan administrasi 

keuangan, perlengkapan dan perawatan serta mengkoordinasikan perumusan peraturan 

perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas Asisten Administrasi Umum 

mempunyai fungsi: 

1) Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan 

kepegawaian, tata usaha kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur; 

2) Melaksanakan koordinasi penyusunan program anggaran dan pengelolaan 

administrasi umum; 

3) Membina dan mengawasi pelaksanaan atas jalannya peraturan perundang-undangan 

dan produk hukum daerah; 

4) Melaksanakan koordinasi pembentukan dan penghapusan organisasi perangkat 

daerah kabupaten; 

5) Melaksanakan koordinasi pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 

6) Melaksanakan koordinasi hubungan masyarakat dan hubungan antar Instansi; 

7) Mengkoordinasi urusan rumah tangga Bupati, tata usaha, arsip, perpustakaan, 

protokol, perlengkapan dan perawatan; 

8) Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten dalam melaksanakan dan membina 

organisasi tata laksana, kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, 

keuangan, perlengkapan dan perawatan, kearsipan dan rumah tangga Bupati; 

9) Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan sumber 

daya aparatur, pembinaan kepegawaian serta tata usaha kepegawaian; 

10) Mendisposisi surat-surat kepada Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasi 

Asisten Administrasi Umum; 

11) Melaksanakan koordinasi penyusunan program anggaran dan pengelolaan keuangan; 

12) Mengarahkan pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati Rokan Hulu, tata usaha, 

kearsipan, protokol, perlengkapan dan perawatan; 
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13) Mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan seluruh Badan atau Lembaga 

Perangkat Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan umum bidang 

administrasi; 

14) Meneliti naskah dinas yang dibuat para Kepala Bagian yang berada di bawah 

koordinasi Asisten Administrasi Umum dan menyesuaikannya dengan ketentuan 

yang berlaku untuk keluaran surat naskah dinas; 

15) Melaksanakan pengawasan di bidang administrasi umum; 

16) Melaksanakan penilaian terhadap hasil kerja bawahan pada buku catatan penilaian 

sebagai bahan pertimbangan pembuatan DP-3 bawahan; 

17) Mengendalikan tugas para Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasi Asisten 

Administrasi Umum; dan 

18) Melaksanakan fungsi lainnya yang diperintahkan oleh atasan. 

4.1  Bagian Hukum 

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum dengan tugas membantu Asisten 

dalam rangka penataan produk hukum daerah dan persoalan hukum pemerintah serta 

koordinasi pelaksanaan tugas di Bidang Hukum sesuai peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku.  Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi: 

1) Membantu Sekretaris Daerah dalam penataan produk hukum daerah, permasalahan 

hukum pemerintah daerah, koordinasi pelaksanaan tugas di Bidang Hukum; 

2) Menyusun rencana anggaran kegiatan bagian hukum. 

3) Melaksanakan eksaminasi perumusan peraturan daerah, peraturan Bupati dan 

keputusan bupati.  

4) Mengkoordinasikan serta meneliti perumusan peraturan daerah, peraturan bupati 

dan keputusan bupati. 

5) Menelaah perumusan peraturan daerah, peraturan Bupati dan Keputusan bupati. 

6) Memberikan bantuan hukum terhadap permasalahan Pemerintah Daerah. 

7) Mengikuti persidangan di semua tingkat peradilan khusus yang menyangkut perkara 

Pemerintah Daerah dan personilnya. 

8) Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum; 

9) Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas 

pemberian bantuan hukum; 

10) menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada 

bupati. 

11) Menyusun program kerja Bagian Hukum sesuai petunjuk dan ketentuan yang 

berlaku; dan 
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12) Menyusun program kerja Bagian Hukum sesuai petunjuk dan ketentuan yang 

berlaku. 

(1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah  

Sub Bagian Produk Hukum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dengan tugas membantu 

Kepala Bagian dalam rangka penataan produk hukum daerah sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian 

Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi: 

1) Menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan; 

2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan; 

3) Membuat program kerja Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah; 

4) Membuat konsep rancangan peraturan daerah; 

5) Meremajakan peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi; 

6) Mengeksaminasi Surat Edaran, Instruksi, Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati; 

7) Memonitoring pelaksanaan peraturan daerah yang dilaksanakan instansi pengolah; 

8) Menyelenggarakan tertib administrasi/menghimpun laporan tahunan maupun 

laporan berkala Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah; 

9) Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja dalam pembuatan rancangan 

peraturan daerah; 

10) Menghimpun petunjuk-petunjuk peraturan perundang-undangan, peraturan 

pemerintah atau ketentuan lain yang berhubungan dengan bidang tugas; 

11) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum mengenai 

langkah-langkah yang perlu diambil; 

12) Mengkoordinasikan perumusan peraturan-peraturan daerah, Peraturan Bupati dan 

Keputusan Bupati; 

13) Melakukan telaah dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan 

penyiapan bahan rancangan peraturan daerah kabupaten; 

14) Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat; 

15) Mengundangkan peraturan daerah melalui lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu; 

16) Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam hal pembuatan peraturan 

daerah; 

17) Mengatur pedoman dalam rangka peningkatan administrasi pengolahan peraturan 

daerah;dan 

18) Melaksanakan fungsi lain atas perintah atasan. 
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(2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia  

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Kepala yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dengan 

tugas membantu kepala bagian dalam rangka Persoalan Hukum Pemerintah dan Hak 

Asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 

menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia 

mempunyai fungsi: 

1) Menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan; 

2) Membagi tugas kepada bawahan dan memonitoring pelaksanaannya; 

3) Memberi petunjuk pelaksanaan kerja kepada bawahan; 

4) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan bidang bantuan hukum; 

5) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang 

berhubungan dengan bidang bantuan hukum; 

6) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 

dibidang bantuan hukum; 

7) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum 

dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

8) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan bidang tugasnya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

9) Mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan data yang berhubungan 

dengan penyelesaian sengketa pidana, perdata dan tata usaha Negara; 

10) Mempelajari, meneliti dan penyelesaian perkara atau sengketa dengan mempelajari 

surat gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah dan atau Pegawai dalam lingkungan 

Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan; 

11) Mengikuti perkembangan kasus hukum yang menyangkut tugas atau gugatan 

terhadap pemerintah daerah; 

12) Memberikan bantuan hukum didalam maupun diluar pengadilan kepada pemerintah 

dan atau pegawai dilingkungan pemerintah daerah yang tersangkut perkara 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan; 

13) Memberikan fasilitasi pendampingan perkara bantuan hukum bagi masyarakat 

miskin; 

14) Memferifikasi kelengkapan berkas bagi penerima bantuan hukum bagi masyarakat 

miskin; 
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15) Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan fasilitasi bantuan 

hukum yang diajukan oleh pemberi bantuan hukum; 

16) Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan  Bantuan Hukum dan pemberian 

bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang telah ditetapkan. 

17) Menyiapkan bahan dan memberikan penyuluhan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah; 

18) Menyiapkan konsep surat kuasa untuk mewakili Pemerintah daerah dan atau 

pegawai dilingkungan pemerintah daerah dalam meyelesaikan perkara; 

19) Menyiapkan bahan pertimbangan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah 

daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas; 

20) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pemberian bantuan 

hokum; 

21) Melayani konsultasi hukum kepada Instansi terkait serta anggota masyarakat; 

22) Mengumpulkan data/informasi untuk tujuan pembelaan; 

23) Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur 

pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas; 

24) Memberikan penyuluhan hukum kepada perangkat desa dan anggota masyarakat; 

25) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 

(3) Sub Bagian Dokumentasi Peraturan  

Sub Bagian Dokumentasi Peraturan dipimpin oleh seorang Kepala  yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dengan tugas membantu Kepala 

Bagian dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas di Bidang Dokumentasi Peraturan. 

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Dokumentasi Peraturan mempunyai 

fungsi: 

1) Melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan dan penyimpanan Peraturan 

Perundang-undangan pusat dan daerah serta bahan-bahan dokumentasi peraturan 

lainnya; 

2) Melaksanakan kegiatan penyusunan abstraksi/ringkasan informasi Peraturan 

Perundang-undangan Pusat dan Daerah; 

3) Melaksanakan kegiatan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan dan 

dokumen peraturan lainnya; 

4) Melaksanakan kegiatan, pembinaan dan bimbingan teknis Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi (JDI) hukum; 

5) Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengelolaan kepustakaan hukum; 

6) Melaksanakan kegiatan penyusunan katalog perpustakaan hukum; 
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7)  Melaksanakan kegiatan penyusunan himpunan Peraturan  Perundang-undangan 

(kodifikasi); 

8) Menyiapkan bahan laporan Sub bagian Dokumentasi Peraturan; 

9) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub bagian 

Dokumentasi Peraturan;dan 

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.  

4.2  Bagian Organisasi 

Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum dengan tugas membantu Asisten 

dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan  serta merumuskan bahan pembinaan 

bidang Kelembagaan, Tatalaksana,  serta Analisis Jabatan. Dalam menyelenggarakan tugas 

Kepala Bagian Organisasi mempunyai fungsi: 

1) Penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional penyusunan 

mekanisme dan prosedur ketatalaksanaan, penataan dan evaluasi kelembagaan serta 

penyusunan analisa formasi jabatan dan perencanaan pendayagunaan aparatur;  

2) Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis penyusunan mekanisme dan 

prosedur ketatalaksanaan, penataan dan evaluasi kelembagaan serta penyusunan 

analisa formasi jabatan dan perencanaan pendayagunaan aparatur; 

3) Pengkoordinasian rumusan penyusunan mekanisme dan prosedur ketatalaksanaan, 

penataan dan evaluasi kelembagaan serta penyusunan analisa formasi jabatan dan 

perencanaan pendayagunaan aparatur; 

4) Pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan penyusunan 

mekanisme dan prosedur ketatalaksanaan, penataan dan evaluasi kelembagaan serta 

penyusunan analisa formasi jabatan dan perencanaan pendayagunaan aparatur; 

5) Penyelenggaraan pembinaan administrasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan 

penyusunan mekanisme dan prosedur ketatalaksanaan, penataan dan evaluasi 

kelembagaan serta penyusunan analisa formasi jabatan dan perencanaan 

pendayagunaan aparatur; 

6) Penetapan perumusan analisa, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan 

penyusunan mekanisme dan prosedur ketatalaksanaan, penataan dan evaluasi 

kelembagaan serta penyusunan analisa formasi jabatan dan perencanaan 

pendayaguanaan aparatur; 

7) Pelaksanaan tugas kedinasan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ; 

8) Penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat Daerah, DPRD, 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi lainnya dibidang penyusunan 
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mekanisme dan prosedur ketatalaksanaan, penataan dan evaluasi kelembagaan serta 

penyusunan analisa formasi jabatan dan perencanaan pendayagunaan aparatur. 

(1) Sub Bagian Kelembagaan  

Sub Bagian Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi dengan tugas melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Bagian dalam melaksanakan dan mengkoordinasian teknis 

operasional Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dibidang penataan Kelembagaan 

Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Kelembagaan 

mempunyai fungsi: 

1) menyusun program kerja Sub Bagian Kelembagaan untuk acuan pelaksanaan tugas ; 

2) mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyempurnaan pemantapan dan 

pengembangan organisasi satuan kerja dilingkungan pemerintah daerah; 

3) melaksanakan evaluasi tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah hasil 

monitoring Kelembagaan sebagai bahan untuk penyempurnaan penataan Organisasi 

Perangkat Daerah ; 

4) melaksanakan penelitian, menyusun evaluasi dan membuat konsep rencana 

penyempurnaan pengembangan serta pemantapan kelembagaan di lingkungan 

pemerintah daerah; 

5) meneliti bahan penyusunan pedoman penataan, pemantapan dan penyempurnaan 

Kelembagaan dan Organisasi Perangkat Daerah ; 

6) menganalisa tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi Satuan Kerja di lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

7) memberikan penelitian DP-3 Staf Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah; dan 

8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan sesuai 

dengan bidang tugasnya.  

(2) Sub Bagian Tatalaksana  

Sub Bagian Tatalaksana dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi dengan tugas melakukan 

penyusunan pedoman, petunjuk pembinaan, penataan sistem metode dan prosedur kerja. 

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Tatalaksana mempunyai fungsi: 

1) Penyusunan perencanaan teknis operasional penataan ketatalaksanaan perangkat 

daerah; 

2) Pelaksanaan pedoman tatalaksana Perangkat Daerah; 

3) Pelaksanaan fasilitas hubungan kerja antar dinas daerah, lembaga tehnis daerah dan 

dengan kecamatan / kelurahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan; 
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4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perencanaan, penganggaran penataan 

dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur 

(SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP)  dan  pemerintah Daerah; 

5) Penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah; 

6) Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah; 

7) Pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan penataan tatalaksana 

perangkat daerah; 

8) Pelaksanaan pembinaan administrasi tatalaksana perangkat daerah; 

9) Pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data tatalaksana perangkat daerah; 

10) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan system ketatalaksanaan 

perangkat daerah; 

11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 

13) Pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah, DPRD, Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi dan instansi terkait dengan penataan ketatalaksanaan perangkat 

daerah.   

(3) Sub Sub Bagian Analisis Jabatan  

Sub Sub Bagian Analisis Jabatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi dengan tugas 

merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan 

bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah dibidang penyusunan Bagian Analisis Jabatan dan Pemberdayaan Aparatur. Dalam 

menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Analisis jabatan Dan Pemberdayaan Aparatur 

mempunyai fungsi: 

1) menyusun program kerja Sub Bagian Sumber Daya Aparatur untuk acuan 

pelaksanaan tugas ; 

2) mengumpulkan dan mengolah bahan untuk pelaksanaan dan pemanfaatan hasil 

Analisis dan Formasi Jabatan ; 

3) melaksanakan, memantau, mengendalikan pelaksanaan program kerja Sub Bagian 

Analisis Jabatan dan Pemberdayaan Aparatur sesuai dengan pedoman program kerja 

tahunan agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan ; 

4) meneliti bahan penyusunan pedoman Analisa dan Formasi Jabatan Organisasi 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 

5) melaksanakan kerjasama dengan tim evaluasi dan monitoring Analisa Jabatan dalam 

menyusun konsep Analisa Jabatan dan Pemberdayaan Aparatur, sesuai dengan 

prosedur dan perundang-undangan yang berlaku ; 
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6) melaksanakan Koordinasi dengan Sub Bagian Kelembagaan dan Sub Bagian 

Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi serta Instansi terkait dalam pelaksanaan 

Kegiatan Penyusunan Analisa Jabatan ; 

7) melaksanakan penyusunan konsep Analisa  Jabatan  Organisasi Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah masing-masing unit 

kerja ; 

8) melaksanakan penyusunan petunjuk Pembinaan Pendayagunaan Aparatur 

Pemerintah agar dapat menciptakan Aparatur yang bersih, berwibawa dan 

bertanggung jawab ; 

9) Mengoreksi dan menyempurnakan konsep penyusunan Analisa Jabatan Organisasi 

Perangkat Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;   

10) Meneliti dan mengoreksi konsep surat maupun hasil Penyusunan Analisa Jabatan 

yang akan disediakan kepada atasan ; 

11) Melaksanakan evaluasi hasil Analisis dan Formasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah 

Daerah ; 

12) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk Penyusunan  Formasi Jabatan ;  

13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

4.3  Bagian Umum  

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum dengan tugas tugas membantu 

Asisten dalam melaksanakan urusan Umum. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala 

Bagian Umum mempunyai fungsi:  

1) Menyusun program kerja Kepala Bagian Umum 

2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 

dibidang Persandian dan ketatausahaan umum, Kepegawaian dan Keuangan di 

lingkungan Sekretariat Daerah; 

3) Menginventarisasi dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan bidang Persandian dan ketatausahaan umum, Kepegawaian dan 

Keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah; 

4) Menyiapkan bahan petunjuk guna memecahkan berbagai permasalahan yang 

dihadapi dibidang Persandian dan ketatusahaan umum, Kepegawaian dan Keuangan;  

5) Melakukan pengendalian dan pembinaan urusan ketatausahaan umum dan pimpinan 

yang meliputi penatausahaan surat masuk dan pendistribusian surat keluar; 

6) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penataan administrasi 

kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi penyusunan program 
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dan petunjuk pembinaan, pengembangan karier, kenaikan pangkat dan mutasi 

pegawai; 

7) Melakukan pengendalian, pembinaan dan penatausahaan perjalanan dinas di 

lingkungan Sekretariat Daerah; 

8) Melakukan urusan pelayanan kepala daerah dan pejabat di lingkungan pemerintah 

daerah serta memberikan informasi tentang kegiatan kedinasan yang akan diikuti 

oleh kepala daerah atau perangkatnya; 

9) Melakukan tata kelola persandian, Operasional Pengamanan Persandian dan 

Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan persandian; 

10) Membantu, melaksanakan  koordinasi dan perumusan kebijakan keuangan daerah; 

11) Melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah; 

12) Melaksanakan Perbendaharaan, Pembukuan dan Verifikasi Keuangan Sekretariat 

Daerah; 

13) Mensosialisasikan  Peraturan Perundang – Undangan Keuangan Daerah. 

14) Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pembinaan Administrasi Keuangan; 

15) Koordinasi Penyusunan RAPBD/Perubahan  menjadi APBD/Perubahan . 

16) Memeriksa, Mengoreksi, Mengevaluasi tugas yang berkaitan dengan Administrasi 

Keuangan; 

17) Menyelenggarakan pengkajian atas realisasi pengeluaran untuk gaji, Tunjangan 

pokok/referensi kepala Daerah maupun Pegawai Sekretariat Daerah; 

18) Melakukan pengurusan dan penyimpanan surat – surat berharga dan Dokumen lain 

yang bernilai uang; 

19) Melaporkan setiap saat kegiatan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui 

Asisten Administrasi, baik secara lisan maupun tertulis sebagai informasi dan 

pertanggungjawaban; dan 

20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum dan 

Sekretaris Daerah. 

(1) Sub Bagian Kepegawaian  

Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dengan tugas membantu Kepala Bagian 

dalam melaksanakan urusan Kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub 

Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi: 

1) Membuat dan menyusun program kerja Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

2) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang 

berhubungan dengan bidang kepegawaian Sekretariat Daerah; 
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3) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang 

kepegawaian dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

4) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis 

dibidang kepegawaian; 

5) Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang 

kepegawaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

6) Menyusun data peningkatan karir pegawai Sekretariat Daerah; 

7) Menghimpun dan menyiapkan data kepegawaian, gaji berkala, kenaikan pangkat, 

pensiun dan DUK Pegawai Sekretariat Daerah; 

8) Merumuskan kebijaksanaan perencanaan pegawai dan penempatan personil 

dilingkungan Sekretariat Daerah; 

9) Mengumpulkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan data dalam rangka 

pembinaan pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah; 

10) Mengumpulkan Bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan administrasi pegawai 

Sekretariat Daerah; 

11) Menyiapkan penatausahaan perjalan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah; 

12) Melakukan tata usaha urusan kepegawaian dilingkungan Sekretariat   Daerah; 

13) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 

(2) Sub Bagian Keuangan  

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dengan tugas membantu Kepala Bagian 

Umum dalam melaksanakan urusan Keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala 

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 

1) Membantu tugas Kepala Bagian dalam rangka menyusun kebijakan dan tugas 

koordinasi Keuangan Daerah. 

2) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan , pedoman dan petunjuk teknis tentang 

Penatausahaan Keuangan Daerah. 

3) Menyelenggarakan pekerjaan atas realisasi pengeluaran untuk gaji,tunjangan 

pokok/representasi Kepala Daerah dan Pegawai Sekretariat Daerah. 

4) Membuat Laporan SPJ Keuangan yang telah dibayarkan Kepala Daerah dan 

Sekretariat Daerah. 

5) Membukukan kedalam Buku Kas pengeluaran dan pemasukan dalam setiap 

bulannya. 

6) Menutup buku kas pada tiap-tiap akhir bulan. 

7) Mengadakan perhitungan Angggaran tiap-tiap triwulan untuk mengetahui keadaan 

Kas Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah. 
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8) Membuat dan menyusun usulan Pejabat Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan 

Sekretariat Daerah. 

9) Membuat dan menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Sekretariat 

Daerah. 

10) Melaporkan neraca penerimaan dan pengeluaran keuangan kepala Daerah dan 

Sekretariat Daerah Kepada Sekretariat Daerah setiap bulannya. 

11) Melaksanakan tata tertib Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah. 

12) Melakukan  pengawasan dan penyimpanan surat – surat berharga dan dokumen lain 

yang bernilai uang. 

13) Melakukan pengecekan , pengajuan SPD dan meregister pengajuan SPD dilingkungan 

Sekretariat Daerah. 

14) Melaksanakan Verifikasi pengajuan SPP dan penerbitan SPM dilingkungan 

Sekretariat Daerah. 

15) Membuat rancangan SPM yang akan ditertibkan Sekretariat Daerah. 

16) Membantu Tugas Kepala Bagian dalam rangka menyusun kebijakan dan tugas 

Koordinasi Keuangan Daerah; 

17) Mengumpulkan dan penyusunan bahan-bahan pedoman dan petunjuk teknis Penata 

usahaan  Keuangan Daerah; 

18) Memeriksa, mengoreksi dan mengevaluasi pelaksanaan Administrasi Keuangan 

Sekretariat Daerah; 

19) Melaksanakan verifikasi, pembukuan dan pengesahan SPJ Keuangan Sekretariat 

Daerah; 

20) Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat Daerah; 

21) Menyusun laporan keuangan semesteran sekretariat Daerah; 

22) Menyusun laporan prognosis rancangan Anggaran Sekretariat Daerah; 

23) Menyusun laporan Keuangan Keuangan Akhir tahun Sekretariat Daerah; 

24) Melaksanakan tata usaha Keuangan Sekretariat Daerah; 

25) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 

(3) Sub Bagian Persandian dan Tata Usaha  

Sub Bagian Persandian dan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dengan tugas tugas 

membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan urusan Persandian dan Tata Usaha. 

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Persandian dan Tata Usaha 

mempunyai fungsi: 

1) Membuat dan menyusun program kerja Kepala Sub Bagian Persandian dan Tata 

Usaha 
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2) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang 

berhubungan dengan bidang Persandian dan ketatausahaan umum di lingkungan 

Sekretariat Daerah; 

3) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 

dibidang Persandian dan ketatausahaan umum di lingkungan Sekretariat Daerah; 

4) Menginventarisasi dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan bidang Persandian dan ketatausahaan umum, di lingkungan 

Sekretariat Daerah; 

5) Menyiapkan bahan petunjuk guna memecahkan berbagai permasalahan yang 

dihadapi dibidang Persandian dan ketatusahaan umum;  

6) Melakukan tata kelola persandian mencakup pengelolaan sumber daya persandian 

serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tata kelola persandian untuk 

pengamanan informasi 

7) Melakukan Operasional Pengamanan Persandian mencakup operasional pengamanan 

persandian, analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan 

informasi, desain pola hubungan komunikasi serta pengawasan dan evaluasi atas 

pelaksanaan operasional pengamanan persandian 

8) Melakukan Pengawasan dan Evaluasi persandian mencakup pengawsan dan evaluasi 

atas penyelenggaraan persandian untuk pengamanan persandian 

9) Melakukan pengelolaan administratif terhadap naskah dinas yang masuk dan keluar 

serta mendistribusikannya kepada unit kerja terkait; 

10) Menerima, mencatat dan menyampaikan naskah dinas yang ditujukan kepada 

pimpinan; 

11) Menerima naskah dari pimpinan, mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait serta 

menyampaikan kepada unit yang dituju; 

12) Mengatur dan memeriksa surat-surat yang akan ditandatangani oleh pimpinan; 

13) Menyimpan dan memelihara catatan-catatan arsip, buku-buku, dokumentasi yang 

menjadi tanggung jawab pimpinan; 

14) Memberikan pelayanan keperluan ruang pimpinan serta menyiapkan bahan dan data 

yang diperlukan oleh pimpinan; 

15) Malaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum  

16) Menerima petunjuk/arahan sesuai dengan disposisi atasan; 

4.4  Bagian Perlengkapan dan Protokol 

Bagian Perlengkapan dan Pelengkapan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui asisten Administrasi 

Umum dengan tugas membantu Asisten dalam melaksanakan urusan Perlengkapan dan 
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Protokol. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bagian Perlengkapan dan 

Protokol mempunyai fungsi: 

1) Mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan barang  daerah;  

2) Menyusun standarisasi harga barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya; 

3) Menentukan kebutuhan pada pada perencanaan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang yang dituangkan dalam perkiraan 

anggaran; 

4) Melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan serta pengamanan 

terhadap barang daerah; 

5) Melakukan perubahan status hukum terhadap barang daerah; 

6) Melaksanakan inventarisasi atas barang daerah; 

7) Melakukan penataan administrasi terhadap semua kegiatan keprotokolan dan 

mengatur pelaksanaan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat; 

8) Mempersiapkan dan mengatur penerimaan tamu dari pemerintah daerah, 

pemerintah pusat dan luar negeri; 

9) Mempersiapkan acara penyelenggaraan rapat, pelantikan dan pertemuan dinas 

lainnya; 

10) Mengatur dan memfasilitasi setiap kegiatan persiapan rapat, pertemuan, resepsi dan 

upacara serta kendaraan untuk tamu yang memerlukan pelayanan Protokol dan 

mengatur akomodasi, pengamanan dan acara tamu negara, daerah dan perwakilan 

negara sahabat dengan berkoordinasi kepada instansi-instansi terkait; 

11) Melakukan urusan pelayanan kepala daerah dan pejabat di lingkungan pemerintah 

daerah serta memberikan informasi tentang kegiatan kedinasan yang akan diikuti 

oleh kepala daerah atau perangkatnya; 

12) Melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap kegiatan rapat, pertemuan, upacara 

dan kegiatan dinas lainnya dengan pihak pemerintah pusat dan luar negeri; 

13) Melakukan tugas lain yang diberikan Asisten Administrasi Umum sesuai dengan  

lingkup tugasnya. 

(1) Sub Bagian Perlengkapan  

Sub Bagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala Bagian Perlengkapan dan Protokol dengan tugas 

membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan urusan Perlengkapan. Dalam 

menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi: 

1) Mengikuti perkembangan dan mengumpulkan informasi harga serta menilai mutu 

perbekalan yang diperlukan pemerintah daerah; 
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2) Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data dibidang harga dan 

mutu; 

3) Menerima, meneliti, mengevaluasi serta mengadakan seleksi terhadap penawaran 

harga yang masuk; 

4) Mempersiapkan rencana dan penyelenggaraan tender; 

5) Menyelenggarakan segala pembelian pembekalan dan perlengkapan yang dibutuhkan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

6) Mengadakan inventarisasi pembelian pembekalan, perlengkapan dan material; 

7) Melakukan rekapitulasi pengadaan barang daerah di Sekretariat Daerah yang 

merupakan kompilasi realisasi pengadaan dalam satu tahun anggaran; 

8) Menerima barang yang berasal dari pihak ketiga, berupa hibah, bantuan sumbangan 

serta kewajiban pihak ketiga kepada pemerintah daerah dan disertai dokumen 

lengkap dan dituangkan dalam berita acara serah terima; 

9) Melakukan serta mengevaluasi pengolahan administrasi penyimpanan/pergudangan 

pada setiap unit kerja; 

10) Menghimpun hasil inventarisasi barang dan menyimpan dokumen dan 

kepemilikannya; 

11) Melaksanakan tugas sensus barang daerah di Sekretariat Daerah sekali dalam 5 

(lima) tahun untuk menyusun buku induk inventarisasi beserta rekapitulasi barang; 

dan 

12) Menyusun laporan mutasi barang dan daftar mutasi barang setiap tahun anggaran;  

13) Mengawasi, mengurus, mengelola dan memelihara kendaraan dinas pejabat di 

lingkungan Sekretariat Daerah; 

14) Mengurus dan melengkapi surat-surat kendaraan dinas, serta surat-surat lainnya 

yang diperlukan; 

15) Mengurus dan mengelola bahan bakar minyak untuk kepentingan kendaraan dinas 

pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah; 

16) Mengurus keperluan pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor.  

17) Mangatur dan memelihara kebersihan ruangan kantor dan pekarangan; 

18) Menyelenggarakan pengamanan fisik Kantor Bupati; 

19) Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kantor dan 

menyiapkan bahan petunjuk pemacahan masalah; 

20) Menyiapkan tempat acara kegiatan pimpinan; 

21) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 
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(2) Sub Bagian Protokol  

Sub Bagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan Protokol dengan tugas 

membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan urusan Protokol. Dalam 

menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai uraian tugas: 

1) Melakukan administrasi mengenai sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan 

keprotokolan; 

2) Mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan segala bentuk cara yang dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah serta mempersiapkan dan mengatur penerimaan tamu-tamu 

pemerintah daerah yang berhak menerima pelayanan keprotokolan; 

3) Mempersiapkan acara penyelenggaraan upacara-upacara pelantikan, rapat-rapat dan 

pertemuan dinas lainnya; 

4) Menyiapkan penyelenggaraan penerimaan tamu-tamu daerah, tamu-tamu negara dan 

tamu perwakilan negara-negara sahabat; 

5) Mengatur persiapan rapat pertemuan, resepsi dan upacara serta kendaraan untuk 

tamu yang memerlukan pelayanan Protokol; 

6) Mengatur akomodasi, pengamanan dan acara tamu Negara, daerah dan perwakilan 

negara sahabat dengan berkoordinasi kepada instansi-instansi terkait; 

7) Melakukan administrasi mengenai sesuatu yang berhubungan dengan acara yang 

dilakukan dan atau yang diikuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan 

keprotokolan; 

8) Mempersiapkan, mengatur dan mensetting segala bentuk cara yang dilaksanakan dan 

atau diikuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan keprotokolan; 

9) Mempersiapkan acara penyelenggaraan upacara-upacara pelantikan, rapat-rapat dan 

pertemuan dinas lainnya; 

10) Mengatur persiapan rapat pertemuan, resepsi dan upacara serta kendaraan untuk 

tamu yang memerlukan pelayanan Protokol; 

11) Mengatur akomodasi, pengamanan acara tamu negara, daerah dan perwakilan negara 

sahabat dengan berkoordinasi kepada instansi-instansi terkait; 

12) Menkondisikan dan mensetting setiap kegiatan yang berkenaan dengan acara 

pertemuan, resepsi, pelantikan, penyambutan dan pelayanan tamu-tamu negara, 

daerah dan tamu perwakilan negara sahabat sesuai dengan aturan keprotokolan; 

13) Menyiapkan bahan dan agenda keperluan guna menyukseskan setiap kegiatan yang 

berkenaan denga acara pertemuan, resepsi, pelantikan, penyambutan dan pelayanan 

tamu-tamu negara, daerah dan tamu perwakilan negara sahabat sesuai dengan 
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aturan keprotokolan, baik dilaksanakan antar pemerintah Kabupaten/Kota, Propinsi, 

Pusat maupun Mancanegara; 

14) Melakukan hubungan dan koordinasi baik dengan Pemerintah kabupaten/kota Se-

Indonesia yang ada baik di tingkat Provinsi, Pusat dan Mancanegara dalam 

menyukseskan setiap kegiatan yang berkaitan dengan bidang keprotokolan;  

15) mengkoordinasikan naskah sambutan pidato pimpinan kepada unit kerja terkait; 

16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan 

Perlengkapan. 

(3) Sub Bagian Rumah Tangga  

Sub Bagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan Protokol dengan tugas 

membantu Kepala Bagian Perlengkapan dan Protokol dalam melaksanakan urusan Rumah 

Tangga. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai 

fungsi: 

1) Mengawasi, mengurus, mengelola dan memelihara kendaraan dinas Bupati dan Wakil 

Bupati; 

2) Mengurus dan melengkapi surat-surat kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati 

serta surat-surat lainnya yang diperlukan; 

3) Mengurus dan mengelola bahan bakar minyak untuk kepentingan kendaraan dinas 

Bupati dan Wakil Bupati ;  

4) Mengurus keperluan pemeliharaan dan perbaikan rumah jabatan Bupati dan Wakil 

Bupati serta memelihara kebersihannya; 

5) Menyelenggarakan pengamanan fisik rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; 

6) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data informasi yang 

berhubungan dengan urusan rumah tangga; 

7) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis urasan 

rumah tangga; 

8) Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang 

rumah tangga dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

9) Menyiapkan tempat acara penerimaan tamu-tamu dinas di rumah jabatan Bupati dan 

Wakil Bupati;dan 

10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

STAF AHLI BUPATI 

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya  dibantu oleh staf ahli. 

(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : 

a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 
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b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan; 

c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 

A. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik 

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai bidang Pemerintahan, hukum dan politik. Untuk melaksanakan tugas 

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai Fungsi: 

1) Penyiapan bahan kajian tentang Pemerintahan, hukum dan politik; dan pelaksanaan 

kegiatan telaahan mengenai Pemerintahan, hukum dan politik. 

2) Menyusun program kegiatan staf ahli bidang Pemerintahan, hukum dan politik; 

3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan 

perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan kebijakan atasan; 

4) Melaksanakan koordinasi dengan para staf ahli dan kepala satuan kerja perangkat 

daerah baik secara lansung maupun tidak lansung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal; 

5) Merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Bupati dibidang Pemerintahan, 

hukum dan politik bersama unit kerja yang terkait; 

6) Memantau perkembangan kegiatan di bidang Pemerintahan hukum dan politik; 

7) Melaksanakan kegiatan telaahan dan analisis mengenai Pemerintahan, hukum dan 

politik; 

8) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 

9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun 

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

B. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 

Staf Ahli Bidang  Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas 

memberikan telaahan mengenai bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 

Untuk melaksanakan tugas Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 

mempunyai fungsi: 

1) Penyiapan bahan kajian tentang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan 

2) Pelaksanaan kegiatan telaahan mengenai Kemasyarakatan dan Sumber Daya 

Manusia. 

3) menyusun program kegiatan staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya 

Manusia; 
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4) menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan 

perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan kebijakan atasan; 

5) melaksanakan koordinasi dengan para staf ahli dan kepala satuan perangkat kerja 

daerah baik secara lansung maupun tidak lansung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal; 

6) merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Bupati di bidang Kemasyarakatan 

dan Sumber Daya Manusia bersama dengan unit kerja terkait; 

7) Memantau perkembangan kegiatan di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya 

Manusia; 

8) Melaksanakan kegiatan telaahan dan analisis mengnai Kemasyarakatan dan Sumber 

Daya Manusia; 

9) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 

10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun 

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan 

3. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan 

Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan. Untuk melaksanakan 

tugas staf ahli bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan mempunyai fungsi: 

1) Penyiapan bahan kajian tentang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan;   

2) Pelaksanaan kegiatan telaahan mengenai Ekonomi Pembangunan dan Keuangan; 

3) Menyusun program kegiatan staf ahli bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan; 

4) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan 

perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan kebijakan atasan; 

5) Melaksanakan koordinasi dengan para staf ahli dan kepala satuan perangkat kerja 

daerah baik secara lansung maupun tidak lansung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal; 

6) Merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Bupati di bidang Ekonomi 

Pembangunan dan Keuangan bersama dengan unit kerja terkait; 

7) Memantau perkembangan kegiatan di bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan; 
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8) Melaksanakan kegiatan telaahan dan analisis mengenai Ekonomi Pembangunan dan 

Keuangan; 

9) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 

10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun 

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan 

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah 

a. Sumber Daya Manusia 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, 

Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu perlu didukung oleh sumber daya aparatur 

yang cukup handal dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang 

perpustakaan dan kearsipan khususnya dalam meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah 

masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat 

penunjangnya. Sumber daya manusia di Sekretariat Daerah masih terbatas jumlahnya 

termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. 

Tabel 1 
Data Pegawai Sekretriat Daerah 

Menurut Golongan/Kepangkatan 

NO TINGKATAN PENDIDIKAN 
JUMLAH 

(ORANG) 

PERSENTASE 

(%) 

1 PASCA SARJANA (S2)       11 12,64 

2 SARJANA (S1) 42 48,28 

3 DIPLOMA 3 (D3) 3 3,45 

4 SETINGKAT SLTA 29 33,33 

5 SETINGKAT SLTP 1 1,15 

6 SETINGKAT SD 1 1,15 

JUMLAH 87 100 

 
Tabel 2 

Data Pegawai Sekretriat Daerah 
Menurut Pangkat dan Golongan 

NO 
STATUS 

KEPEGAWAIA
N 

GOL/ 
RUAN
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1 PNS               

 PEMBINA 
UTAMA 
MADYA 

 1            1 

 PEMBINA IV/C  3 - - - - - - 2 - - - 5 
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UTAMA MUDA 

 PEMBINA TK. I IV/B - 2 - 1 1 - - 1 1 - 1 - 7 

 PEMBINA IV/A - - 1 - - -  1 - -  1 3 

 PENATA TK. I III/D - - 1 1 2 -  2 2 - 3 1 12 

 PENATA III/C - - 1 3 1 2  2 1   - 10 

 PENATA 
MUDA TK. I 

III/B - -   - 2  1 2   - 5 

 PENATA 
MUDA  

III/A - - 1  2  - 1    6  3 2 15 

 PENGATUR 
TK. I 

II/D - - 1 -  - - 1  -  - 2 

 PENGATUR  II/C - - 3 - 1 - - 1 9 -  2 16 

 PENGATUR 
MUDA TK. I 

II/B - -   4 - - 1 4   - 9 

 PENGATUR 
MUDA 

II/A - -  -    -   - -  

 JURU I/C - - - - 1 - - - - - - - 1 

 JURU I/A     1        1 

2 HONORER 
DAERAH 

- - - 6 4 8 7  13 91  7 8 144 

TOTAL  1 5 14 9 21 11  24 118  14 14 231 

 

b. Sarana dan Prasarana  

Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya pegawai juga didukung oleh peralatan dan perlengkapan sebagai berikut: 

Tabel 3 
Perlengkapan dan Peralatan Sekretariat Daerah 

No Jenis Barang Jumlah 

1 Gedung kantor 1 unit 

2 Kendaraan Roda 4 10 unit 

3 Kendaraan Roda 2 8 unit 

4 Meja rapat 4 unit 

5 Meja ½ biro 33 unit 

6 Meja 1 biro 13 unit 

7 Meja Connection 5 unit 

8 Meja eksekutif 2 unit 

9 Kursi putar tinggi 11 unit 

10 Kursi putar pendek 52 unit 

11 Kursi staf 29 unit 

12 Sofa 8 unit 

13 Almari 6 unit 

14 Lemari Arsip 20 unit 

15 Filling Kabinet 29 unit 

16 Brankas 1 unit 

17 Mesin Absensi 1 unit 

18 Mesin Tik 6 unit 

19 Mesin Faximile 1 unit 



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU 

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016-2021 
 

  
64 

 
  

No Jenis Barang Jumlah 

20 Mesin Fotocopy 1 unit 

21 Mesin Penghancur Kertas 3 unit 

22 Air Conditioner 25 unit 

23 Laptop/Notebook 38 unit 

24 Komputer PC 38 unit 

25 Komputer Server 2 unit 

26 Printer 52 unit 

27 Hardisk  Eksternal 30 unit 

28 Scanner 2 unit 

29 Plotter 1 unit 

30 Mesin Genset 1 unit 

31 Proyektor 6 unit 

32 Camera 4 unit 

33 Handycam 5 unit 

34 HT 4 unit 

35 Telepon satelit 1 unit 

36 GPS 4 unit 

37 Sound system 3 unit 

38 Layar screenview proyector 2 unit 

Total 462 unit 

 

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu langsung menyentuh 

kemasyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakannya. Usaha melalui 

pendekatan terhadap hambatan-hambatan dan permasalahan yang berkembang dilapangan 

untuk meminimalisir terjadinya kegagalan program dan kegiatan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Untuk itu pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4 
Capaian Kinerja utama Sekretariat Daerah 
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2016 

 

No 
Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan 

Target Realisasi Capaian Rasio Capaian (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Jumlah dialog dengan 
tokoh-tokoh masyarakat 
dengan 
pimpinan/anggota 
organisasi sosial dan 
kemasyarakatan 

Kali 60  

 

12 12 12 12 60 

 

12 12 12 12 100 100 100 100  

2 Jumlah dokumen 
pengendalian 
pelaksanaan kebijakan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

Dokumen 5  1 1 1 1 5 1 1 1 1 100 100 100 100  

3 Jumlah Paket Unit 
Layanan Pengadaan  
Kabupaten Rokan Hulu 

paket 

 

2000  400  400  400  400  2000  

 

400 400 400 400 100 100 100 100  

4 Jumlah Penerbitan Aspek 
Perizinan mengenai 
Persetujuan Penetapan 
Lokasi, Pendataan dan 
pemetaan penanganan 
Permasalahan 
Pertanahan 

Dokumen 5  1 1 1 1 5 1 1 1 1 100 100 100   

5 Jumlah Rapat Koordinasi 
FORKOPIMDA 

Kali 60  12  
Kali 

12  
Kali 

12  
Kali 

12  
Kali 

60 Kali 12  
Kali 

12  
Kali 

12  
Kali 

12  
Kali 

100 100    

6 Jumlah media masa dan 
elektronik yang 
mempublikasikan 
program dan kegiatan 
pemerintah daerah 

media masa 
dan 

elektronik 

25  5  5  5  5  5  5  5  5  5  100 100 100 100  

7 Jumlah Pelaksanaan 
Peringatan Hari Besar 
Islam di Kab. Rokan Hulu 

 

Kali 15  3 3 3 3 3 3 3 3 3      

8 Jumlah peraturan 
perundang-undangan 
yang telah di 

Kali 80  16 16  16  16  16  16  16  16 16       
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sosialisasikan 

9 Jumlah penataan 
kebijakan pelayanan 
publik  

dokumen 

 

5  5  1 1 1 1 5 1 1 1      

 
Tabel 5 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2016 (dalam juta) 

 

 

Uraian Anggaran Realisasi Rasio antara Realisasi dan Anggaran  

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016   

Belanja 92.833 92.384 67.142 75.172 55.027 84.019 81.490 60.956 58.198 3.277 90,51 88.21 90.79 77.42 28,68   

Belanja Tidak 
Langsung 

7.717 8.628 9.736 10.194 9.150 6.737 8.068 9.261 8.522 3.882 87,30 93.51 95.12 83.60 46,41   

Belanja pegawai 7.717 8.628 9.736 10.194 9.150 6.737 8.068 9.261 8.522 3.882 87,30 93.51 95.12 83.60 46,41   

Belanjan Langsung 85.116 83.757 57.406 64.978 45.876 77.283 73.421 51.695 49.677 881 90,80 87.66 90.05 76.45 14,06   

Belanja pegawai 7.734 13.145 5.910 5.632 6.162 7.037 12.373  5.682 4.987 323 90,99 94.13 96.14 88.55 30,30   

Belanja barang dan 
jasa 

40.336 54.526 41.938 51.597 33.423 35.221 46.993 38.457 40.803 558 87,32 86.18 91.70 79.08 11,30   

Belanja modal 37.046 16.085 9.558 7.749  6.291 35.025 14.054 7.556 3.887 0 94,54 87.37 79.05 50.16 0,00   

Total 92.833 92.384 67.142 75.172 55.027 84.019 81.490 60.956 58.198 3.277 90,51 88.21 90.79 77.42 28,68   
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah 

Guna mencapai keberhasilan pembangunan pada bidang administrasi pemerintahan dan 

suksesnya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Rokan Hulu, terutama dalam 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan suatu penataan kelembagaan 

pemerintahan yang mampu menerapkan peranan dan fungsinya dengan baik dalam rangka 

melayani masyarakat. Penataan dimaksud antara lain meliputi peningkatan kemampuan 

profesionalisme dan moralitas aparat serta restrukturisasi organisasi yang secara sadar 

diarahkan kepada terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sehingga dengan 

peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan pemerintah daerah akan dapat meningkatkan 

pelayanan publik (public service) sesuai dengan program yang telah ditentukan dalam 

melaksanakan pemerintahan umum, kemasyarakatan dan pembangunan.  

Dalam rangka menjawab tantangan bidang administrasi pemerintahan, maka 

kelembagaan pemerintah pada dasarnya dapat bersifat dinamis dalam mengikuti 

perkembangan kehidupan masyarakat. Pelayanan prima dan berkinerja tinggi yang 

diharapkan masyarakat sampai saat ini belum lagi menunjukkan langkah-langkah positif. 

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah baik dengan sistem maupun mekanisme pelayanan, 

namun hasilnya relatif belum optimal. Berbagai bentuk pengawasan baik yang ditujukan 

kepada aparatur penyelenggara pemerintahan maupun yang dilakukan oleh lembaga legislatif 

dan masyarakat dalam bentuk pengawasan fungsional, pengawasan publik service legislatif 

maupun pengawasan sosial masyarakat pada dasarnya telah cukup memadai apabila 

dilaksanakan secara konsisten, konsekuen dan transparan sesuai dengan undang-undang dan 

ketentuan yang berlaku dengan disertai tindakan administratif dan penegakan hukum. Namun 

kenyataan yang dihadapi adalah pelaksanaan pengawasan tersebut belum berjalan dengan 

baik. Sedangkan pengawasan fungsional juga belum efektif, karena masih didapatinya aparat 

pengawasan fungsional pemerintah yang mempunyai perilaku dan sikap mental yang kurang 

baik. Pengawasan legislatif juga sangat dipengaruhi oleh kualitas anggota legislatif dengan 

kenyataan yang dihadapi saat ini adalah ketidakmampuan melakukan pengawasan secara 

profesional dan proporsional, karena kehidupan partai politik belum sepenuhnya mendukung 

upaya-upaya pengawasan yang efektif. Demikian juga untuk pengawasan sosial yang 

dilakukan oleh masyarakat, karena belum kondusifnya pelaksanaan demokrasi yang 

demokratis dan mendukung nilai-nilai budaya dan perilaku masyarakat, sehingga masyarakat 

kurang dapat menjalankan fungsi pengawasan sepenuhnya. 

Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang baik, maka daerah harus memiliki 

kemampuan: 
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a. Pemerintah daerah (aparatur dan legislator) harus memiliki sumber daya manusia yang 

kompeten. Kedua komponen unsur pemerintah daerah ini haruslah memiliki 

kompetensi sumber daya manusia yang seimbang, sehingga bisa mengarah pada 

interaksi yang kondusif, artinya dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di satu 

pihak dan melakukan kontrol terhadap aparat pelaksana di pihak lain; 

b. Dukungan potensi sumber daya alam yang memungkinkan daerah bisa membangun 

dengan kekuatan dan potensinya sendiri. Tentu saja potensi ini harus sudah 

terkembangkan sehingga mampu berperan sebagai sumber bagi pendapatan daerah; 

c. Dimensi pengelolaan atau manajemen, dalam hal ini unsur pemimpin yang ada di 

pemerintah daerah memegang peranan penting, menyangkut bagaimana mengerahkan 

sumberdaya yang ada, mencari sumber-sumber pendukung, serta mengeksploitasi 

potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah dengan kalkulasi yang berdimensi 

sustainability (berkaitan dengan sumberdaya alam yang un-renewable, harus dicari 

substitusi terhadapnya agar tidak terjadi kepunahan, sedangkan berkaitan dengan 

sumber daya alam yang bersifat renewable, dalam pengelolaannya diupayakan untuk 

tidak menimbulkan kerusakan lingkungan). Dalam konteks ini, dimensi sosial, politik 

dan lingkungan fisik haruslah menjadi pertimbangan utama dalam mengelola sumber 

daya yang ada di daerah. Dimensi sosial berupa orientasi masyarakat lokal dalam 

mengelola sumberdaya yang ada dengan menekankan pada prinsip local people oriented 

development program. Dimensi politik adalah mengelola elemen-elemen sosial politik 

secara fungsional dalam konteks demokrasi. Sementara dimensi lingkungan lebih pada 

perhitungan prinsip kelangsungan hidup dan pelestarian lingkungan. 

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal yang 

penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan bagi suatu organisasi. Dengan 

mengetahui konfisi internal maupun eksternal organisasi dengan memperhatikan kebutuhan 

stakeholders, akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 

menghadang organisasi.  

Analisis lingkungan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan organisasi 

dalam merespon setiap perkembangan zaman. Lingkungan internal mencakup struktur 

organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi, sumberdaya yang semuanya akan 

mendukung kelangsungan hidup organisasi. Pemahaman terhadap lingkungan internal akan 

memberikan pemahaman kepada organisasi akan kondisi dan kemampuan organisasi. 

Sedangkan lingkungan eksternal meliputi situasi dan kondisi di sekeliling organisasi yang 

berpengaruh pada kehidupan organisasi. Salah satu metode yang dipergunakan untuk 

melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal adalah metode SWOT (Strengths, 
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Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Dengan metode SWOT ini, identifikasi lingkungan 

yang ada di Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati adalah sebagai berikut: 

1. Isu-isu internal dilingkungan Sekretariat Daerah antara lain: 

a. Kewenangan Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; 

b. Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai; 

c. Adanya SDM aparatur yang memiliki komitmen dalam melaksanakan tupoksi untuk 

menunjang administrasi pemerintahan dan pembangunan; 

d. Dukungan perangkat organisasi yang solid. 

2. Isu-isu strategis eksternal antara lain: 

a. Adanya dukungan dan tuntutan regulasi terhadaf masyarakat untuk memberikan 

pelayanan prima; 

b. Semakin berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah 

propinsi dalam manajemen personal, sehingga pembinaan aparatur berorientasi 

pada merit sistem; 

c. Adanya tuntutan akuntabiliatas dalam penyelenggaraaan pemerintahan dan 

pembangunan, sehingga mendorong peningkatan kenerja, transparansi dan 

persaingan yang sehat; 

d. Perekembangan IPTEK yang pesat, dukungan ilmuwan dan peran serta masyarakat 

yang dapat lebih mempercepat peningkatan kenerja Sekretariat Daerah pada era 

globalisasi. 

3. Analisa SWOT  

Perencanaan stategis instansi pemerintah memerlukan intergrasi antara keahlian 

sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan 

perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan 

organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting 

dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang 

(opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh 

Sekretariat Daerah da Staf Ahli Bupati di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala 

yang ada yakni: 

(1)  Kekuatan (Strengths) 

a. Memiliki kewengan yang otonom dalam penyelenggaraan organisasi; 

b. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk bekerja normatif dan 

taat aturan; 

c. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh aparatur untuk melaksanakan 

tupoksi; 
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d. Dukungan perangkat organisasi yang solid; 

e. Memiliki pola kerja yang baku. 

(2)  Kelemahan (Weakness) 

a. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan 

belum sesuai dengan beban kerja; 

b. Alokasi dan aoperasional, sarana dan prasarana pada setiap unit kerja belum 

memenuhi standar bebutuhan minimal yang ideal; 

c. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu 

sistem yang terpadu, efektif, dan efisien; 

d. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan SKPD lainnya belum berjalan 

secara proporsional; 

e. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan   padapeningkatan kenerja. 

(3)  Peluang (Opportunites) 

a. Dengan adanya otonomi daerah yang luas dan nyata, pemerintah daerah 

Kabupaten Rokan Hulu memiliki kewenangan lebih luas untuk 

mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal untuk kepentingan 

masyarkatan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 

b. Semakin berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Rokan 

Hulu kepada Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam menajemen personel, 

sehingga pembinanaan aparat yang berorientasi pada merit sistem lebih 

terbuka; 

c. Adanya tuntutan kuantabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, 

pembangunan, dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja 

untuk mewujudkan Sekretariat Daerah yang profesional dan handal; 

d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang pesat dan 

peran serta masyarakat merupakan fakta yang dapat lebih mempercepat 

peningkatan kinerja Sekretariat Daerah di era global saat ini. 

(4)  Ancaman (Threats)  

a. Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah dapat menimbulakan 

kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota; 

b. Kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat 

menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah 
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BAB III 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

SEKRETARIAT DAERAH 
 

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. 

Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat 

perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal 

yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena 

dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang 

menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan 

peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping 

itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, 

serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat 

Daerah 

Berdasarkan situasi perkembangan Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten 

Rokan Hulu dan analisis SWOT, fokus Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten 

Rokan Hulu ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerintahan yang 

handal, sehingga kebutuhan akan masyarakat dapat dipenuhi untuk masa-masa yang akan 

datang. 

Untuk pemenuhan harapan diatas dibutuhkan tenaga yang handal baik itu sumber daya 

manusianya yang bukan hanya dituntut sebagai fasilitator tapi juga sebagai mediator dalam 

menata inisiatif masyarakat kedepannya.  

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, 

inovatif, dan produktif, atau dapat juga dikatakan visi adalah suatu gambaran keadaan masa 

depan yang diinginkan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam jangka panjang. 

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode Tahun 2016-

2021, yaitu: 
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“Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera  

melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, 

Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya” 

Mengacu pada visi jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu di atas dan visi 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah Kabupaten 

Rokan Hulu melalui misi keempat dan kelima yaitu: 

Misi Keempat 

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan” 

Misi Kelima 

“Mewujudkan kehidupan beragama sebagai landasan budaya saling menghormati antar etnik 

dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman” 

Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu visi ini terkait dengan tata kelola 

pemerintahan yang baik menyangkut pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. 

Keterkaitan antar visi, misi dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu tersebut menunjukkan komitmen yang ada untuk mendukung tercapainya visi 

Kabupaten Rokan Hulu. Keberhasilan pencapaian sebuah visi tidaklah lepas dari 

kesinambungan antara rencana strategis, langkah strategis, keterkaitan misi dengan 

perencanaan serta kebijakan dan komitmen yang kokoh dari pihak-pihak terkait. 

Perwujudan misi yang telah diuraikan diatas, akan ditempuh melalui pelaksanaan 

urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari kualitas penyelenggara pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Rencana strategis Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu berisi program yang mendukung kesuksesan pelaksanaan misi Bupati 

Rokan Hulu yang keempat dan kelima. 

Dalam menjalankan misi keempat dan kelima pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan 

Sekretariat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan 

wakil kepala daerah.  

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

1. Rencana Tata Ruang Wilayah 

Sebagaimana diketahui bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang 

bersifat sistematis, terkoordinir dan berkesinambungan, karena sangat terkait dengan 

kegiatan pengalokasian sumber daya, usaha pencapaian tujuan dan tindakan-tindakan 

dimasa depan. Segala bentuk kegiatan pemanfaatan sumber daya harus diatur didalam 
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rencana tata ruang, dalam hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

pasal 2 ayat 3 bebunyi “Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata 

ruang dengan rencana pembangunan daerah”,  ini dapat dipahami seluruh produk-produk 

perencanaan harus mengacu dengan rencana tata ruang daerah dalam hal ini RTRW 

(Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Rokan Hulu. 

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang 

wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Tujuan 

penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi: 

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang 

wilayah kabupaten; 

2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; 

dan 

3. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 

kabupaten. 

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Kajian lingkungan hidup strategis merupakan suatu bentuk strategik untuk menuntun, 

mengarahkan dan menjamin agar tidak terjadinya inkonsistensi terhadap lingkungan yang 

berkelanjutan baik itu dalam proses penentuan kebijakan maupun dalam proses rencana 

program dan kegiatan yang ada. Maka dari itu setiap produk-produk perencanaan harus 

melihat dan menyikapi kajian lingkungan hidup agar perencanaan tersebut sesuai kaidah dan 

norma peraturan yang berlaku. 

Maksud dan Tujuan dari KLHS ini adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan 

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu, 

sekaligus sebagai perwujudan dari amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. 

Arah Kebijakan yang terkandung dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-

2016 berjumlah 54. Secara umum, Pokja PL menilai bahwa 47 arah kebijakan ini sudah baik 

karena masing-masing item arah kebijakan sudah merefleksikan prinsip-prinsip keterkaitan 

(antar wilayah, antar waktu, antar sektor dan antar kepentingan), prinsip keseimbangan 

(ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup), serta prinsip keadilan (antar kelompok 

masyarakat dan antar gender). Namun, masih ada 1 arah kebijakan yang perlu penguatan 

rekomendasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau 

pengawasan pembangunan. 
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Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 9 (sembilan) isu strategis, 

yaitu: 

1. Pendangkalan dan kekeringan air sungai; 

2. Tingginya ancaman kebakaran lahan dan hutan; 

3. Meningkatnya luasan wilayah rawan banjir; 

4. Terbatasnya kesempatan kerja dan peluang berusaha masyarakat; 

5. Tingginya konflik sosial antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah, khusunya 

dalam pemanfaatan lahan; 

6. Pelayanan kesehatan yang bermutu pada tahap preventif, kuratif, dan rehabilitatif 

belum seimbang; 

7. Rendahnya ketersediaan pangan akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi areal 

perkebunan; 

8. Ketergantungan perekonomian daerah pada komoditas kelapa sawit; 

9. Ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Pada umumnya, program-program pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-

2021 memiliki nilai manfaat yang besar dan berdampak positif terhadap beberapa isu 

strategis. Namun, terdapat program pembangunan yang memerlukan  mitigasi/adaptasi/dan 

atau alternatif karena diprakirakan menimbulkan dampak negatif pada isu strategis. Dari 

hasil kajian pengaruh didapatkan 1 arah kebijakan dan 1 program prioritas yang 

diperkirakan memiliki pengaruh negatif terhadap isu strategis yaitu program: Program 

Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Arah Kebijakan Mewujudkan ketersediaan 

prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi 

masyarakat. 

Untuk meminimalkan pengaruh/dampak negatif dari arah kebijakan prioritas dan 

program prioritas dirumuskan mitigasi dan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip  

pembangunan berkelanjutan dan rekomendasi KLHS sudah dipaparkan kepada pemangku 

kepentingan untuk diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2016-

2021. 

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Dari urian di atas mengenai Sekretariat Daerah, ada tiga isu yang menjadi perhatian 

atau fokus utama dalam hal mewujudkan pelayanan umum, pemerintahan yang baik dan 

bersih yaitu: 

1. Perlunya peningkatan kualitas administrasi pelaksanaan pemerintahan daerah 

yang baik; 



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU 

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016-2021 
 

  
75 

 
  

2. Kualitas pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pemerintahan,    

pembangunan dan pelayanan masyarakat; 

3. Serta kualitas dan kuantitas pelaksanaan pengkoordinasian Perangkat Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu secara efisien dan efektif. 

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 

membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu 

adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang 

pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi 

pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan 

lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. 

Kondisi pemerintahan saat ini menunjukkan bahwa semakin kokoh dan solidnya 

penyelenggara pemerintahan daerah dalam memegang komitmen sebagai abdi masyarakat 

dan abdi negara, sehingga warga masyarakat merasakan adanya perlindungan/pengayoman 

dalam menjalankan aktifitasnya, dan relatif semakin berkurangnya praktek 

penyelenggaraan pemerintahan yang bernuansa KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) akibat 

konsistennya kepemimpinan kepemimpinan daerah dalam menegakkan hukum sehingga 

akan melahirkan aparatur pemerintahan yang efisien dan efektif. 

Pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola 

daerahnya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 

daerah kepada masyarakatnya, baik berupa pelayanan publik maupun pelayanan lainnya. 

Pelayanan publik dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah 

secara lebih mudah, cepat, tepat dan murah/terjangkau menuju pada pelayanan prima, 

melalui pemberdayaan aparatur pemerintahan yang bersih dan baik (good governance and 

clean goverment) dan ditunjang dengan sarana dan prasarana pelayanan, sehingga dengan 

pelayanan yang baik diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah, membantu terciptanya ketertiban dan keamanan serta mendorong aktivitas 

perekonomian daerah. 
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BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN 

 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan 

sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya 

harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu 

tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing 

misi. Tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 6 
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 

 
Visi: 

Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera  

melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan 
Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya 

Misi Keempat: 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan 
pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Kinerja 

Target Kinerja 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Meningkat
kan Tata 
Kelola 
Pemerinta
han Yang 
Baik Dan 
Bersih 

Penyelengga
raan Tata 
Pemerintaha
n Daerah  

 

Nilai LPPD 

 

2.95 3,00 3,10 3,15 3,20 

Nilai 
Evaluasi 
Kinerja 
Kecamatan 
(EKK) 

82,80 86,17 92 92,05 93,04 

AKIP 
perangkat 
daerah 
meningkat 

Indek AKIP 63,55 63,57 63,60 63,62 63,66 

Terlaksanan
ya proses  
pengadaan 
barang/jasa 
secara efekif, 
efisien dan 
akuntabel 

 

Level 
Kematanga
n ULP 

Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Level 3 

Kualitas 
Regulasi 
Meningkat 

Persentase 
Penetapan 
Produk 
Hukum 

80% 82% 86% 88% 90% 

  Terlaksanan
ya 
Penyelesaian 
Administrasi 
Kewilayahan
dan Konflik 
Pertanahan 

Jumlah 
Fasilitasi 
Konflik-
konflik 
Pertanahan 

20 
Fasilitasi 

20 
Fasilitasi 

20 
Fasilitasi 

20 
Fasilitasi 

20 
Fasilitasi 
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  Terlaksanan
ya 
Penyelesaian 
Administrasi 
Kewilayahan
dan Konflik 
Pertanahan 

Jumlah 
Daerah 
yang 
ditetapkanT
apal Batas 
(Kecamatan
, 
Desa/Kelur
ahan) 

15 Desa/ 
Keluraha

n 

15 Desa/ 
Keluraha

n 

20 Desa/ 
Keluraha

n 

25 Desa/ 
Keluraha

n 

25 Desa/ 
Keluraha

n 

Misi Kelima: 

Mewujudkan kehidupan beragama sebagai landasan budaya saling menghormati antar etnik dan agama 
yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Kinerja 

Target Kinerja 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Membangu
n 
masyaraka
t yang 
beriman, 
bertaqwad
an 
Berbudaya 

 

PembinaanK
egiatan 
Keagamaand
an Sosial 
Kemasyarak
atan 

Jumlah 
Kegiatan 
Keagamaa
n 

 

 

5 Kali 
Kegiatan 

5 Kali 
Kegiatan 

5 Kali 
Kegiatan 

5 Kali 
Kegiatan 

5 Kali 
Kegiatan 
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BAB V 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi 

ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam 

melaksanakan tujuan organisasi. Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

merupakan upaya-upaya menyeluruh  dalam menetapkan kebijakan, program operasional, 

dan kegiatan/aktifitas dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan 

yang dihadapi. 

Kebijakan Sekretariat Daerah adalah pedoman ataupun rambu-rambu dalam 

pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu meliputi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan 

Kabupaten Rokan Hulu, untuk hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

Sekretariat Daerah diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang pemikiran kedepan 

secara konseptual, analisis, realistis yang mengakomodir tentang langkah-langkah yang 

diperlukan dalam mencapai dan mempercepat pencapaian tujuan. 

Tabel 7 
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  

Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 

Visi 

Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan 
Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang 

Harmonis dan Berbudaya 

Misi Keempat: 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui 
penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Mewujudkan 
tatakelola 
pemerintahan yang 
baik 

Meningkatnya 
kapasitas 
penyelenggaraan 
pemerintah daerah 
yang lebih efektif 

Meningkatkan 
kapasitas 
penyelenggaraan 
pemerintah daerah 
yang lebih efektif 
melalui bidang 
pemerintahan 
pembangunan dan 
kemasyarakatan 

Penyelenggaraan 
bidang pemerintahan, 
pembangunan dan 
kemasyarakatan 
dengan perumusan 
kebijakan, pelayanan 
administrasi 
pemerintahan dan 
koordinasi perangkat 
daerah 

 Meningkatnya 
keterbukaan informasi 
dan komunikasi publik 
yang berbasis 
teknologi Informasi 

Peningkatan upaya 
mewujudkan tata 
kelola pemerintahan 
yang baik di urusan 
komunikasi dan 
informasi melalui 
peningkatan 
keterbukaan informasi 
publik 

Peningkatan 
keterbukaan informasi 
dan komunikasi publik 
yang berbasis 
teknologi informasi 
dengan pengembangan 
e-government dan 
cyber city 

 Meningkatnya layanan 
penanganan masalah 

Mewujudkan tata 
kelola pemerintahan 

Meningkatnya layanan 
penanganan masalah 
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pertanahan yang baik dalam 
layanan penanganan 
masalah pertanahan 
melalui koordinasi 
penyelenggaraan 
pertanahan 

pertanahan melalui 
identifikasi tanah 
negara, dan pelayanan 
pengadaan tanah 
untuk kepentingan 
publik, dan 
penanganan sengketa 
pertanahan 

 Meningkatnya layanan 
ketersediaan statistik 
sektoral dan daerah 
yang akurat 

Meningkatkan layanan 
ketersediaan statistik 
sektoral dan daerah 
yang akurat koordinasi  
fasilitasi instansi pusat  
dan optimalisasi peran 
perangkat daerah 
dalam statistik sektoral 

Meningkatkan 
penyediaan statistik 
dengan meningkatkan 
akurasi dan 
mempercepat time 
release data statistik 

Misi Kelima: 

Mewujudkan kehidupan beragama sebagai landasan budaya saling menghormati antar etnik dan agama 
yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Mewujudkan masyarakat 
yang berakhlak mulia 

Meningkatnya kualitas 
kehidupan beragama dan 
berbudaya 

Mengoptimalkan peran 
SDM dan kelembagaan 
dan kegiatan 
keagamaan dalam 
meningkatkan kualitas 
kehidupan beragama 
dan berbudaya 

Meningkatkan peran 
perangkat agama/ 
lembaga-lembaga 
agama, kegiatan 
keagamaan dan 
toleransi umat 
beragama dalam 
peningkatan kualitas 
kehidupan beragama 
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BAB VI 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

 

 Program Sekretariat Daerah merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil 

untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah kumpulan kegiatan-

kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan. Program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk 

mengimplementasikan strategi organisasi yang meliputi proses penentuan jumlah dan jenis 

sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Adapun rencana 

program Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengacu atau mempedomani kepada 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan 

keuangan Daerah pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata 

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha 

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Usulan program dan kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan 

arah pembangunan serta pencapaian target dan sasaran agenda nasional, provinsi dan 

kabupaten. Oleh sebab itu, usulan program dan kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan 

terintegrasi baik secara lintas sektor, lintas SKPD dan lintas kewilayahan.  

a. Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah 

Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2017 sampai dengan tahun 2021 telah disinergikan dengan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Riau serta RPJMN, yang terdiri dari prioritas pokok 

(dimensi pembangunan sektor unggulan), prioritas wajib (dimensi pembangunan manusia) 

dan prioritas pemerataan (dimensi pemerataan dan kewilayahan). Sinergi antara pemerintah 

pusat dan daerah juga dibutuhkan agar kebijakan berjalan dengan efektif. Salah satunya 

adalah melalui upaya pengutan Kepala Daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan. Hal ini 

diperlukan untuk menciptakan sinergi antara pembangunan di tataran pusat, provinsi, 

kabupaten/kota hingga cakupan wilayah terkecil (desa). Peran Kepala Daerah juga penting 

dalam menciptakan koordinasi efektif antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.  

Sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, yang merupakan 

rumusan yang akan dioperasionalkan dalam program dan kegiatan, dalam rencana strategis 

Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 ditetapkan program dan 

kegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan faktor pendukung bagi pelaksanaan 

kegiatan serta mendukung pencapaian visi dan misi, sehingga program dan kegiatan tersebut 
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merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis. Keterkaitan antara strategi 

dan kebijakan, indikator kinerja dan program kegiatan adalah sebagai berikut: 

Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif, 

dengan strategi Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih 

efektif melalui bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan serta arah kebijakan 

adalah penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan 

perumusan kebijakan, pelayanan administrasi pemerintahan dan koordinasi perangkat 

daerah. Program dan kegiatan yang mendukung adalah: 

 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat dengan pimpinan/ anggota dengan 

pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan; 

2) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintahah 

non departemen/ luar negeri; 

3) Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah; 

4) Kunjungan kerja/ inspeksi/ kepala daerah/wakil kepala daerah; 

5) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemda lainnya; 

6) Pelaksanaan kegiatan forum komunikasi pimpinan daerah; 

7) Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah; 

8) Penyusunan kebijakan pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten kepada 

kecamatan, lurah dan desa; 

9) Penata dan teknis administrasi perangkat daerah dan desa. 

 Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Peringatan hari besar nasional dan daerah. 

 Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Pembinaan dan penilaian sinergitas kinerja kecamatan; 

2) Pembinaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan; 

3) Penyelenggaraan pemilihan terhadap desk pilkada, pilgub, pileg dan pilpres; 

4) Penyelenggaraan PATEN 

 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan 

kebijakan KDH, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah; 

2) Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah; 

3) Pembinaan jasa konstruksi; 

4) Peningkatan kompetensi aparatur pengelola pengadaan barang dan jasa; 
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5) Pelaksanaan unit layanan pengadaan Kabupaten Rokan Hulu; 

6) Penyusunan roadmap kematangan unit layanan pengadaan. 

 Program penataan peraturan perundang-undangan, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan; 

2) Publikasi peraturan perundang-undangan; 

3) Evaluasi produk hukum daerah dan peraturan desa; 

4) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan; 

5) Penyuluhan hukum dengan sistem terpadu; 

6) Penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan; 

7) Bantuan hukum pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu; 

8) Bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 

 Program penataan daerah otonomi baru, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru; 

2) Penataan kebijakan pelayanan publik; 

3) Kegiatan penetapan batas kabupaten; 

4) Penyelenggaraan penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran 

daerah; 

5) Penyelenggaraan percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar 

daerah; 

6) Penyedia, pengguna dan layanan dalam tata kelola dan inovasi sektor kewilayahan. 

 Program penataan kelembagaan, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyusunan road map reformasi birokrasi; 

2) Evaluasi organisasi perangkat daerah dan penyempurnaan tugas pokok dan fungsi. 

Sasaran 2: Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis 

teknologi informasi, dengan strategi peningkatan upaya mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik di urusan komunikasi dan informasi melalui peningkatan 

keterbukaan informasi publik serta arah kebijakan adalah peningkatan keterbukaan informasi 

dan komunikasi publik yang berbasis teknologi informasi dengan pengembangan e-

government dan cyber city. Program dan kegiatan yang mendukung adalah: 

 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, dengan kegiatan 

sebagai berikut: 

1) Pelatihan kehumasan dan jurnalistik. 

 Program kerjasama informasi dengan mas media, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat; 

2) Penyebarluasan informasi kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah; 

3) Kerjasama mas media dan elektronik; 
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4) Propoganda dan pameran. 

 rogram penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintahan 

daerah, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan 

informasi di pemerintah daerah; 

2) erumusan kebijakan /regulasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan 

informasi dipemerintah daerah; 

3) Pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfatan persandian di 

pemerintah daerah; 

4) Pengelolaan sumber daya persandian di pemerintah daerah; 

5) Penyelenggaraan operasional dokumen persandian untuk pengamanan informasi di 

pemerintahan daerah. 

Sasaran 3: Meningkatnya layanan penanganan masalah pertanahan, dengan strategi 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam layanan penanganan masalah 

pertanahan melalui koordinasi penyelenggaraan pertanahan serta arah kebijakan adalah 

meningkatnya layanan penanganan masalah pertanahan melalui identifikasi tanah negara, dan 

pelayanan pengadaan tanah untuk kepentingan publik, dan penanganan sengketa pertanahan. 

Program dan kegiatan yang mendukung adalah: 

 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Pembebasan lahan untuk pembangunan perkantoran pemerintah dan kepentingan 

umum; 

2) Perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; 

3) Pembakuan dan penetapan nama rupa bumi; 

4) Sosialisasi hukum pertanahan; 

5) Penataan dan teknis administrasi pertanahan. 

 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan; 

2) Pendataan dan penelitian permasalahan sengketa pertanahan; 

3) Evaluasi dan inventarisir permasalahan perizinan bidang pertanahan. 

 Program penetapan wilayah administrasi, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Kegiatan fasilitas, pelatihan dan sosialisasi tata cara penetapan batas desa/ 

kelurahan; 

2) Penetapan batas wilayah antar kabupaten; 

6) Penataan, penetapan dan penegasan batas wilayah kecamatan, kelurahan dan desa. 
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 Program pengembangan wilayah perbatasan, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah. 

Sasaran 4: Meningkatnya layanan ketersediaan statistik sektoral dan daerah yang akurat, 

dengan strategi meningkatkan layanan ketersediaan statistik sektoral dan daerah yang akurat 

koordinasi  fasilitasi instansi pusat  dan optimalisasi peran perangkat daerah dalam statistik 

sektoral serta arah kebijakan adalah meningkatkan penyediaan statistik dengan meningkatkan 

akurasi dan mempercepat time release data statistik. Program dan kegiatan yang mendukung 

adalah: 

 Program pendataan, penertiban perizinan dan pembinaan ekonomi kerakyatan, dengan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). 

 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan 

sebagai berikut: 

1) Penyelenggaraan kerjasama permasalahan ekonomi dan keuangan. 

Sasaran 5: Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan berbudaya, dengan strategi 

mengoptimalkan peran SDM dan kelembagaan dan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan 

kualitas kehidupan beragama dan berbudaya serta arah kebijakan adalah meningkatkan peran 

perangkat agama/lembaga-lembaga agama, kegiatan keagamaan dan toleransi umat beragama 

dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama. Program dan kegiatan yang mendukung 

adalah: 

 Program penerangan dan bimbingan agama islam, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji; 

2) Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi; 

3) Peringatan hari besar islam; 

4) Pembinaan  badan kontak majlis taqlim; 

5) Memakmurkan mesjid; 

6) Konsultasi lintas agama; 

7) Sosialisasi keluarga sakinah; 

8) Sosialisasi pendidikan luar sekolah. 

b. Program dan Kegiatan Rutin 

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap 

tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan 

kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu. Adapun program dan kegiatan adalah sebagai berikut: 
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1. Program pelayanan administrasi perkantoran 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi 

perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, 

dengan kegiatan meliputi: 

1) Penyediaan jasa surat menyurat; 

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 

3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; 

4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; 

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor; 

6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 

7) Penyediaan alat tulis kantor; 

8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 

9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 

10) Penyediaan peralatan rumah tangga; 

11) Penyediaan bahan logistik kantor; 

12) Penyediaan makanan dan minuman; 

13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 

14) Rapat-rapat koordinasi dalam daerah; 

15) Penyediaan jasa tenaga teknis kantor. 

2. Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam 

menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, dengan kegiatan 

meliputi: 

1) Pengadaan mobil jabatan; 

2) Pengadaan kendaraan dinas/operasional; 

3) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas; 

4) Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 

5) Pengadaan mebeleur; 

6) Pengadaan peralatan kerja; 

7) Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas; 

8) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan; 

9) Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas; 

10) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor; 

11) Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan; 

12) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional; 

13) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas; 
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14) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas; 

15) Rehabiitasi sedang/berat kendaraan dinas/ operasional. 

3. Program peningkatan disiplin aparatur 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka 

pelaksanaan tugas yang profesional, dengan kegiatan meliputi: 

1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; 

2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

pembangunan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan laporan capaian kinerja dan 

keuangan, data serta bahan evaluasi pembangunan daerah yang akurat untuk 

menunjang pembangunan dan meyelaraskan kegiatan pembangunan, dengan 

kegiatan meliputi: 

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD; 

2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; 

3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. 

6. Program promosi pembangunan daerah.  

Program ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil kinerja pemerintah daerah 

sekaligus sebagai sarana promosi daerah, dengan kegiatan meliputi: 

1) Pelaksanaan festival pembangunan daerah. 

c. Indikator Kinerja Sekretariat Daerah 

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. 

Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan 

untuk menilai tingkat kinerja, selanjutnya indikator kinerja dikatakan Baik bila memenuhi 

syarat (SMART) sebagai berikut: 

 Specific: Jelas sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. 

 Measureable (“What gets measured gets managed”): indikator kinerja yang 

ditetapkan harus mempresentasikan tentang sesuatu dan jelas ukurannya. Kejelasan 

pengukuran akan menunjukkan dimana dan bagaimana cara mendapatkan datanya. 

 Attributable: Indikator kinerja yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan 

pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja yang 

ditetapkan harus merupakan perwujudan dari data/informasi yang  memang 

diperlukan untuk pengambilan keputusan. 
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 Relevant: Indikator kinerja harus sesuai dengan ruang lingkup program dan dapat 

menggambarkan hubungan sebab-akibat antar indikator. 

 Timely: Indikator kinerja yang ditetapkan harus dikumpulkan datanya dan 

dilaporkan tepat pada waktunya sebagai bahan pengambilan keputusan. 

Indikator kinerja dalam setiap program/kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu disusun guna menjamin pelaksanaan program/kegiatan secara optimal dan 

terukur untuk dapat dievaluasi terkait pengembangan ke depan. 
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BAB VII 
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Secara rinci, indikator kinerja utama Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 

Tabel. 8 
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah 

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

No 
Indikator 

Kinerja Utama 
Satuan  

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Kondisi 
Kinerja pada 

akhir 
periode 
RPJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Nilai LPPD 

 

Nilai 2,9097 2.95 3,00 3,10 3,15 3,20 3,20 

2 Nilai Rata – rata 
Evaluasi Kinerja 
Kecamatan (EKK) 

 

Nilai 86,16 82,80 86,17 92 92,05 93,04 93,04 

3 Indek AKIP 

 

Indek 63,50 63,55 63,57 63,60 63,62 63,66 63,66 

4 Level 
Kematangan ULP 

Level Level 2 Level 
2 

Level 2 Level 2 Level 2 Level 
3 

Level 3 

5 Persentase 
Penetapan 
ProdukHukum 

% 80 % 80% 82% 86% 88% 90% 90% 

6 Jumlah Fasilitasi 
Konflik-konflik 
Pertanahan 

Fasilitasi 20 Fasilitasi 20 
Fasilit

asi 

20 
Fasilita

si 

20 
Fasilita

si 

20 
Fasilita

si 

20 
Fasilit

asi 

20 
Fasilitasi 

7 Jumlah Daerah 
yang ditetapkan 
Tapal Batas 
(Kecamatan, 
Desa/Kelurahan) 

Desa/Kel
urahan 

20 
Desa/Kelura

han 

15 
Desa/ 
Kelur
ahan 

15 
Desa/ 
Kelura

han 

20 
Desa/ 

Kelurah
an 

25 
Desa/ 

Kelurah
an 

25 
Desa/ 
Kelur
ahan 

100  Desa/ 
Kelurahan 

8 Jumlah 
Pelaksanaan 
Event 
Keagamaan 

Kali 
Kegiatan 

4 Kali 
Kegiatan 

5 Kali 
Kegiat
an 

5 Kali 
Kegiat
an 

5 Kali 
Kegiata
n 

5 Kali 
Kegiata
n 

5 Kali 
Kegiat
an 

5 Kali 
Kegiatan 

 

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah disusun untuk mengetahui 

capaian kinerja setiap aspek fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan 

pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi dan keunggulan 

daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hasil yang 

maksimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat 

memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kepemerintahan 

yang baik dan bersih, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 
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Pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah atau disebut 

sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengetahui keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah 

dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Berdasarkan tabel diatas, 

Sekretariat Daerah memiliki 8 (delapan) indikator kinerja utama yang dilaksanakan dalam 

kurun waktu 2016-2021 yang menguraikan target setiap tahunnya. Evaluasi terhadap 

indikator kinerja utama tersebut akan di evaluasi setiap tahunnya untuk menilai kinerja 

Sekretariat Daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung tercapaianya visi dan 

misi jangka menengah daerah Kabupaten Rokan Hulu. 
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BAB VIII 
PENUTUP 

 

 Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu. Dengan melaksanakan Rencana Strategis 

ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Sekretariat 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan 

yang telah disusun, dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai 

dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan 

pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah 

yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah 

ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. 

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu ini disusun sesuai amanat 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

bersifat indikatif. 

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan dengan peraturan 

pimpinan satuan kerja perangkat daerah/Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan pedoman dalam 

penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan dasar 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. 

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Kabupaten Rokan Hulu maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi 

perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan 

arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sangat bergantung pada komitmen 

jajaran Sekretariat Daerah dalam melaksanakan rencana strategis jawab, sehingga semua 

jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu ini dengan penuh tanggung jawab. 
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Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016–2021 

berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Sekretariat 

Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan 

pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. 

 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU 
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Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4 URUSAN PEMERINTAHAN

FUNGSI PENUNJANG

60.745.322   55.700.464   58.150.158   63.539.134   66.104.467   304.080.265   

4 1 ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN

60.745.322   55.700.464   58.150.158   63.539.134   66.104.467   304.080.265            

Mewujudkan 

tatakelola 

pemerintahan yang

baik dan bersih

Penyelenggaraan Tata

Pemerintahan Daerah 

Jumlah pelayanan

protokoler kepada

bupati dan wakil

bupati dan sederetan

forkopinda

4 1 16 Program peningkatan

pelayanan kedinasan kepala

daerah/wakil kepala daerah

Terwujudnya pelayanan

kedinasan Kepala Daerah/

Wakil Kepala Daerah

4.423.250      4.536.225      4.652.450      4.772.150      4.895.550      23.279.625     

4 1 4.1.3.1 16 1 Dialog/audiensi dengan tokoh-

tokoh masyarakat dengan

pimpinan/ anggota dengan

pimpinan/ anggota organisasi

sosial dan kemasyarakatan

Terciptanya komunikasi yang

baik antara KDH/ WKDH

denngan tokoh masyarakat,

agama, mahasiswa dan

anggota organisasi sosial serta

kelompok masyarakat lainnya

12 kali 12 kali 485.400    12 kali 499.950    12 kali 514.900    12 kali 530.300    12 kali 546.200    60 kali 2.576.750         Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 16 2 Penerimaan kunjungan kerja

pejabat negara/ departemen/

lembaga pemerintahah non

departemen/ luar negeri

Terciptanya hubungan yang

baik antara pejabat dan

masyarakat Rokan Hulu

dengan para pejabat dan

pemerintah daerah lainnya

24 kali 8 kali 702.500    8 kali 723.575    8 kali 745.250    8 kali 767.600    8 kali 790.600    40 kali 3.729.525         Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 16 4 Rapat koordinasi pejabat

pemerintah daerah

Meningkatkan koordinasi

kinerja pemerintah daerah,

kecamatan, kelurahan dan

desa

27 Kali 2 kali 376.500    2 kali 387.750    2 kali 399.350    2 kali 411.300    2 kali 423.600    10 kali 1.998.500         Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 16 5 Kunjungan kerja/ inspeksi/

kepala daerah/wakil kepala

daerah

Meningkatnya koordinasi

pemerintah daerah dengan

masyarakat

48 kali 48 kali 1.003.750    48 kali 1.033.850    48 kali 1.064.850    48 kali 1.096.750    48 kali 1.129.650    240 kali 5.328.850         Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 16 6 Koordinasi dengan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah

lainnya

Meningkatnya koordinasi

dengan baik dengan

pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya

60 bulan 12 bulan 1.200.000    12 bulan 1.236.000    12 bulan 1.273.000    12 bulan 1.311.100    12 bulan 1.350.400    60 bulan 6.370.500         Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 16 16 Pelaksanaan kegiatan forum

komunikasi pimpinan daerah

Terciptanya forum komunikasi

antar pimpinan daerah

12 kali 12 kali 655.100    12 kali 655.100    12 kali 655.100    12 kali 655.100    12 kali 655.100    60 kali 3.275.500         Kabupaten 

Rokan Hulu

1 5 17 Program pengembangan

wawasan kebangsaan

Terwujudnya 

pengembangan wawasan

kebangsaan

492.800   507.500   522.650   538.250   554.350   2.615.550        

1 5 4.1.3.1 17 6 Peringatan hari besar nasional

dan daerah

Terlaksananya HUT RI dan

HUT Kabupaten Rokan Hulu

2 kali 2 kali 492.800    2 kali 507.500    2 kali 522.650    2 kali 538.250    2 kali 554.350    10 kali 2.615.550         Kabupaten 

Rokan Hulu

Nilai LPPD 4 1 16 Program peningkatan

pelayanan kedinasan kepala

daerah/wakil kepala daerah

Terwujudnya pelayanan

kedinasan Kepala Daerah/

Wakil Kepala Daerah

263.000   263.000   263.000   263.000   263.000   1.315.000        

4 1 4.1.3.1 16 10 Penyusunan laporan

penyelenggaraan pemerintah

daerah 

Tersedianya dokumen kinerja

penyelenggaraan pemerinttah

daerah Kabupaten Rokan Hulu

4 dokumen 3 dokumen 263.000    3 dokumen 263.000    3 dokumen 263.000    3 dokumen 263.000    3 dokumen 263.000    15 

dokumen

1.315.000         Kabupaten 

Rokan Hulu

Nilai Evaluasi Kinerja

Kecamatan (EKK)

4 1 16 Program peningkatan

pelayanan kedinasan kepala

daerah/wakil kepala daerah

Terwujudnya pelayanan

kedinasan Kepala Daerah/

Wakil Kepala Daerah

466.500   466.500   466.500   466.500   466.500   6.858.000        

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016-2021

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan 

(output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Lokasi2017 2018 2019 2020 2021

4

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra 



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan 

(output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Lokasi2017 2018 2019 2020 2021

4

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra 

4 1 4.1.3.1 16 18 Penyusunan evaluasi

kebijakan pelimpahan

kewenangan pemerintah

kabupaten kepada kecamatan,

lurah dan desa

Tersedianya pedoman dan

evalauai pelaksanaan

penyerahan urusan

pemerintah kabupaten kepada

desa sebagai wewenang Bupati

kepada Camat dan Lurah

25 Perbup 1 perda, 10 

perbub dan 

2 dokumen

386.500    1 perda, 10 

perbub dan 

2 dokumen

386.500    1 perda, 10 

perbub dan 

2 dokumen

386.500    1 perda, 10 

perbub dan 

2 dokumen

386.500    1 perda, 10 

perbub dan 

2 dokumen

386.500    5 perda, 50 

perbub dan 

10 

dokumen

1.932.500         Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 16 17 Penata dan teknis administrasi

perangkat daerah dan desa

Tertatanya administrasi

perangkat daerah dan desa

- 2 kegiatan 80.000       2 kegiatan 80.000       2 kegiatan 80.000       2 kegiatan 80.000       2 kegiatan 80.000       10 kegiatan 400.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 35 Program peningkatan

penyelenggaraan 

pemerintahan umum

Terwujudnya 

penyelenggaraan 

pemerintahan umum

355.300   1.855.300      755.300   355.300   355.300   3.676.500        

4 1 4.1.3.1 35 1 Pembinaan dan penilaian

sinergitas kinerja kecamatan

Tersedianya laporan

pembinaan dan penilaian

sinergitas kinerja kecamatan

1 dokumen, 

16 

kecamatan

169.800    1 dokumen, 

16 

kecamatan

169.800    1 dokumen, 

16 

kecamatan

169.800    1 dokumen, 

16 

kecamatan

169.800    1 dokumen, 

16 

kecamatan

169.800    5 dokumen, 

16 

kecamatan

849.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 35 2 Pembinaan pelayanan

administrasi terpadu

kecamatan

Meningkatnya pelayanan

administrasi terpadu

kecamatan

1 kali, 16 

kecamatan

45.500       1 kali, 16 

kecamatan

45.500       1 kali, 16 

kecamatan

45.500       1 kali, 16 

kecamatan

45.500       1 kali, 16 

kecamatan

45.500       5 kali, 16 

kecamatan

227.500             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 35 4 Penyelenggaraan pemilihan

terhadap desk pilkada, pilgub,

pileg dan pilpres

Meningkatnya hubungan tugas

pemerintahan, kerjasama

antar daerah dan

penyelenggaraan pilkada

1 kali 1.500.000    3 kali 400.000    4 kali 1.900.000         Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 35 Penyelenggaraan PATEN Terselengaranya paten di

kecamatan

16 

kecamatan

140.000    16 

kecamatan

140.000    16 

kecamatan

140.000    16 

kecamatan

140.000    16 

kecamatan

140.000    16 

kecamatan

700.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

AKIP perangkat daerah

meningkat

Indek AKIP 4 1 20 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Terwujudnya peningkatan

pengawasan internal dan

pengendalian kebijakan

KDH

2.721.100      2.818.700      2.894.250      2.971.050      3.051.150      14.456.250     

4 1 4.1.3.1 20 3 Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan kepala

daerah

Tersedianya dokumen

pengendalian dan realisasi

pelaksanaan 

pembangunan/RFK, hasil

koordinasi pengendalian

pelaksanaan kebijakan bidang

ekonomi pembangunan dan

evaluasi dan pengawasan

penyerapan anggaran daerah

1 dokumen, 

16 Kecamatan

2 dokumen 241.600    2 dokumen 248.800    1 dokumen 256.200    1 dokumen 263.850    1 dokumen 271.750    7 dokumen 1.282.200         Kabupaten 

Rokan Hulu

Terlaksananya proses

pengadaan 

barang/jasa secara

efekif, efisien dan

akuntabel

Level Kematangan ULP 4 1 4.1.3.1 20 23 Sertifikasi pengadaan barang

dan jasa pemerintah

Meningkatnya jumlah aparatur

yang memiliki sertifikat barang 

dan jasa

1 kali 1 kali 205.400        1 kali 205.400        1 kali 205.400        1 kali 205.400        1 kali 205.400        5 kali 1.027.000         Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 20 25 Pembinaan jasa konstruksi Terciptanya pembinaan

terhadap penyedia jasa

konstruksi

1 kali 1 kali 92.400       1 kali 92.400       1 kali 92.400       1 kali 92.400       1 kali 92.400       5 kali 462.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 20 32 Peningkatan kompetensi

aparatur pengelola pengadaan

barang dan jasa

Meningkatnya kompetensi

aparatur pengelola pengadaan

barang jasa

100 orang 150.000    100 orang 150.000    100 orang 150.000    100 orang 150.000    400 orang 600.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 20 26 Pelaksanaan unit layanan

pengadaan 

Terciptanya unit layanan

pengadaan Kabupaten Rokan

Hulu

1 Kegiatan 400 paket 2.181.700    400 paket 1.922.100    400 paket 1.990.250    400 paket 2.059.400    400 paket 2.131.600    2.000 paket 10.285.050       Kabupaten 

Rokan Hulu



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan 

(output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Lokasi2017 2018 2019 2020 2021

4

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra 

4 1 4.1.3.1 20 31 Penyusunan roadmap

kematangan ULP

Tersusunnya SOP ULP dan

dokumen penddukung self

assesment ULP

5 SOP dan 

dokumen 

tentang 

nilai-nilai 

organisasi

200.000    1 dokumen 

1 aplikasi

200.000    1 dokumen 

1 aplikasi

200.000    1 dokumen 200.000    5 SOP dan 3 

dokumen 2 

aplikasi

800.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

Kualitas Regulasi

Meningkat

Persentase Penetapan

Produk Hukum

4 1 26 Program penataan

peraturan perundang-

undangan

Terwujudnya penataan

peraturan perundang-

undangan

1.732.700      2.101.400      2.101.400      2.101.400      2.101.400      10.138.300     

4 1 4.1.3.1 26 3 Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

Tersusunnya produk hukum

daerah Kabupaten Rokan Hulu

15 Ranperda, 

30 perbup

120 produk 

hukum

551.300    500 produk 

hukum

400.000    500 produk 

hukum

400.000    500 produk 

hukum

400.000    500 produk 

hukum

400.000    2.120 

produk 

hukum

2.151.300         Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 26 18 Publikasi peraturan

perundang-undangan

Tersedianya dokumentasi

produk hukum daerah

1 kegiatan 500 produk 

hukum

44.900       500 produk 

hukum

100.000    500 produk 

hukum

100.000    500 produk 

hukum

100.000    500 produk 

hukum

100.000    2.500 

produk 

hukum

444.900             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 26 21 Evaluasi produk hukum

daerah dan peraturan desa

Terlaksananya evaluasi

produk hukum daerah dan

peraturan desa

1 kali 250.000    1 kali 250.000    1 kali 250.000    1 kali 250.000    4 kali 1.000.000         Kabupaten 

Rokan Hulu

Jumlah penyuluhan

hukum kepada

masyarakat

4 1 4.1.3.1 26 7 Penyuluhan hukum dengan

sistem terpadu 

Meningkatnya pengetahuan

dan kesadaran hukum

masyarakat

32 desa 32 desa 317.900    32 desa 300.000    32 desa 300.000    32 desa 300.000    32 desa 300.000    160 desa 1.517.900         Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 26 20 Penyelenggaraan sosialisasi

peraturan perundang-

undangan

Terlaksananya sosialisasi

peraturan perundang-

undangan

16 kali 16 kali 320.600        16 kali 300.000        16 kali 300.000        16 kali 300.000        16 kali 300.000        80 kali 1.520.600         Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 26 22 Bimbingan teknis penyusunan

produk hukum

Tersosialisasinya peraturan

daerah 

1 kali 250.000    1 kali 250.000    1 kali 250.000    1 kali 250.000    4 kali 1.000.000         Kabupaten 

Rokan Hulu

Jumlah penyelesaian

perkara pemerintah

daerah Kabupaten

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 26 14 Bantuan hukum pemerintah

daerah Kabupaten Rokan Hulu

Terselesaikannya bantuan

hukum di PTUN bagi

Pemerintah Kabupaten Rokan

Hulu

4 perkara 3 perkara 113.500    4 perkara 116.900    4 perkara 116.900    4 perkara 116.900    4 perkara 116.900    19 perkara 581.100             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 26 19 Bantuan hukum bagi

masyarakat miskin

Terselesaikannya bantuan

hukum bagi masyarakat

miskin

3 perkara 384.500    4 perkara 384.500    4 perkara 384.500    4 perkara 384.500    4 perkara 384.500    19 perkara 1.922.500         Kabupaten 

Rokan Hulu

Jumlah pemantapan

SOTK pemerintah

daerah otonomi baru

4 1 27 Program penataan daerah

otonomi baru

Terwujudnya penataan

daerah otonomi baru

2.115.719      2.510.265      2.532.192      2.556.311      2.882.842      12.597.328     

4 1 4.1.3.1 27 4 Pemantapan SOTK pemerintah

daerah otonom baru

Terlaksananya pemantapan

SOTK pemerintah daerah

otonom baru

1 prda 1 kali 300.000    1 kali 300.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 27 5 Penataan kebijakan pelayanan

publik

Tersedianya kebijakan

pelayanan publik

1 dokumen 114.000    1 dokumen 114.000    1 dokumen 114.000    1 dokumen 114.000    1 dokumen 114.000    5 dokumen 570.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 27 6 Kegiatan penetapan batas

kabupaten

Tersedianya penetapan batas

kabupaten

1 dokumen 236.140    1 dokumen 219.265    1 dokumen 241.192    1 dokumen 265.311    1 dokumen 291.842    5 dokumen 1.253.749         Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 27 8 Penyelenggaraan penyiapan

data dan informasi pendukung

proses pemekaran daerah

Tersedianya data dan

informasi pendukung proses

pemekaran daerah 

4 dokumen 2 dokumen 1.037.150    2 dokumen 1.037.150    2 dokumen 1.037.150    2 dokumen 1.037.150    2 dokumen 1.037.150    10 

dokumen

5.185.750         Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 27 9 Penyelenggaraan percepatan

penyelesaian tapal batas

wilayah administrasi antar

daerah

Terselesaikannya tapal batas

wilayah administrasi antar

daerah

1 kegiatan 638.429    1 kegiatan 1.049.850    1 kegiatan 1.049.850    1 kegiatan 1.049.850    1 kegiatan 1.049.850    5 kegiatan 4.837.829         Kabupaten 

Rokan Hulu



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan 

(output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Lokasi2017 2018 2019 2020 2021

4

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra 

4 1 4.1.3.1 27 11 Penyedia, pengguna dan

layanan dalam tata kelola dan

inovasi sektor kewilayahan

Tersedianya layanan dalam

tata kelola dan inovasi sektor

kewilayahan

1 kegiatan 90.000       1 kegiatan 90.000       1 kegiatan 90.000       1 kegiatan 90.000       1 kegiatan 90.000       5 kegiatan 450.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

Jumlah dokumen road

map reformasi

birokrasi

4 1 38 Program penataan

kelembagaan

Terwujudnya penataan

kelembagaan

100.000   330.000   430.000   -                   860.000            

4 1 4.1.3.1 38 2 Penyusunan road map

reformasi birokrasi

Tersedianya road map

reformasi birokrasi

1 dokumen 100.000    1 dokumen 100.000    2 dokumen 200.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 38 30 Evaluasi organisasi perangkat

daerah dan penyempurnaan

tugas pokok dan fungsi

Terlaksananya evaluasi

organisasi perangkat daerah

dan penyempurnaan tugas

pokok dan fungsi

1 kegiatan 330.000    1 kegiatan 330.000    2 kegiatan 660.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

2 URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

29.283.525   29.863.825   29.871.125   30.139.225   30.371.225   149.528.925            

2 10 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

7.792.300      7.982.600      8.199.900      8.468.000      8.700.000      41.142.800     

Meningkatnya 

keterbukaan informasi

dan komunikasi publik

yang berbasis

teknologi Informasi

Jumlah pelayanan

informasi kepada

stakeholders

2 10 15 Program pengembangan

komunikasi, informasi dan

media massa

Terwujudnya 

pengembangan komunikasi,

informasi dan media massa

145.800   106.900   88.200      113.200   124.800   578.900            

4 10 4.1.3.1 15 12 Pelatihan kehumasan dan

jurnalistik

Meningkatkan aparatur yang

menguasai bidang kehumasan

dan jurnalistik

12 orang 145.800        8 orang 106.900    6 orang 88.200       7 orang 113.200    9 orang 124.800    42 orang 578.900             Luar 

Kabupaten 

Rokan Hulu

2 15 PERSANDIAN 500.000   500.000   500.000   500.000   500.000   2.500.000        

4 15 10 Program penyelenggaraan

persandian untuk

pengamanan informasi di

pemerintahan daerah

Tertibnya persandian untuk

pengamanan informasi di

pemerintahan daerah

500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     2.500.000           

4 15 4.1.3.1 10 1 Pelaksanaan analisis

kebutuhan penyelenggaraan

persandian untuk

pengamanan informasi di

pemerintah daerah

Tersedianya perangkat keras

dan/atau perangkat lunak

persandian serta personilnya

yang berkopetensi

1 kegiatan 100.000        1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    5 kegiatan 500.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 15 4.1.3.1 10 2 Perumusan kebijakan

/regulasi penyelenggaraan

persandian untuk

pengamanan informasi

dipemerintah daerah

Tersedianya perumusan

kebijakan/ regulasi

penyelenggaraan persandian

untuk pengamanan informasi

di pemerintah daerah

1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    5 kegiatan 500.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 15 4.1.3.1 10 3 Pengelolaan dan perlindungan

informasi dengan pemanfatan

persandian di pemerintah

daerah

Tersedianya pengelolaan dan

perlindungan informasi

dengan pemanfaatan

persandian di pemerintah

daerah

1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    5 kegiatan 500.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 15 4.1.3.1 10 4 Pengelolaan sumber daya

persandian di pemerintah

daerah

Terkelolanya sumber daya

persandian di pemerintah

daerah

1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    5 kegiatan 500.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 15 4.1.3.1 10 5 Penyelenggaraan operasional

dokumen persandian untuk

pengamanan informasi di

pemerintahan daerah

Tersedianya dokumen

persandian untuk

pengamanan informasi di

pemerintahan daerah

1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    1 kegiatan 100.000    5 kegiatan 500.000             Kabupaten 

Rokan Hulu



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan 

(output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Lokasi2017 2018 2019 2020 2021

4

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra 

Jumlah pelayanan

informasi kepada

stakeholders

4 10 18 Program kerjasama

informasi dengan mas media

Terwujudnya kerjasama

informasi dengan mas media

7.646.500      7.875.700      8.111.700      8.354.800      8.575.200      40.563.900     

4 10 4.1.3.1 18 3 Penyebarluasan informasi

yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat 

Meningkatnya sajian informasi

kondisi daerah

1 kegiatan 78 spanduk 

dan baleho

127.800        78 spanduk 

dan baleho

131.600    78 spanduk 

dan baleho

135.500    78 spanduk 

dan baleho

139.500    78 spanduk 

dan baleho

143.600    390 

spanduk 

dan baleho

678.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 10 4.1.3.1 18 8 Penyebarluasan informasi

kegiatan pada satuan kerja

perangkat daerah 

Meningkatnya sajian informasi

kegiatan pada satuan kerja

perangkat daerah 

5332 lembar/ 

buah/kali

3.330 

lembar, 90 

bingkai foto 

dan 240 

kaset

423.700    3.330 

lembar, 90 

bingkai foto 

dan 240 

kaset

436.400    3.330 

lembar, 90 

bingkai foto 

dan 240 

kaset

449.400    3.330 

lembar, 90 

bingkai foto 

dan 240 

kaset

462.800    3.330 

lembar, 90 

bingkai foto 

dan 240 

kaset

476.600    16.650 

lembar, 450 

bingkai foto 

dan 1.200 

kaset

2.248.900         Kabupaten 

Rokan Hulu

Jumlah media massa

dan elektronik yang

mempublikasikan 

program dan kegiatan

pemerintah daerah

4 10 4.1.3.1 18 4 Kerjasama mas media dan

elektronik

Meningkatnya kerjasama mas

media dan elektronik

5 mas media 

dan 

elektronik

5 

advetorial 

media 

cetak, 

website 

dan media 

elektronik

3.879.500    5 

advetorial 

media 

cetak, 

website 

dan media 

elektronik

3.995.800    5 

advetorial 

media 

cetak, 

website 

dan media 

elektronik

4.115.600    5 

advetorial 

media 

cetak, 

website 

dan media 

elektronik

4.239.000    5 

advetorial 

media 

cetak, 

website 

dan media 

elektronik

4.336.100    5 

advetorial 

media 

cetak, 

website 

dan media 

elektronik

20.566.000       Kabupaten 

Rokan Hulu

4 10 4.1.3.1 18 5 Propoganda/pameran Meningkatnya sajian informasi

kondisi daerah

1 kegiatan 44 buah 

langganan 

media 

cetak, 

iklan/galer

y photo dan 

pariwara 

media 

cetak, cetak 

kalender 

dan buku 

kerja

3.215.500    44 buah 

langganan 

media 

cetak, 

iklan/galer

y photo dan 

pariwara 

media 

cetak, cetak 

kalender 

dan buku 

kerja

3.311.900    44 buah 

langganan 

media 

cetak, 

iklan/galer

y photo dan 

pariwara 

media 

cetak, cetak 

kalender 

dan buku 

kerja

3.411.200    44 buah 

langganan 

media 

cetak, 

iklan/galer

y photo dan 

pariwara 

media 

cetak, cetak 

kalender 

dan buku 

kerja

3.513.500    44 buah 

langganan 

media 

cetak, 

iklan/galer

y photo dan 

pariwara 

media 

cetak, cetak 

kalender 

dan buku 

kerja

3.618.900    220 buah 

langganan 

media 

cetak, 

iklan/galer

y photo dan 

pariwara 

media 

cetak, cetak 

kalender 

dan buku 

kerja

17.071.000       Kabupaten 

Rokan Hulu

2 4 PERTANAHAN 20.991.225   21.381.225   21.171.225   21.171.225   21.171.225   105.886.125   

Jumlah realisasi lahan

untuk kepentingan

umum

2 4 16 Program penataan

penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Terwujudnya penataan

penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah secara

baik

20.431.725   20.821.725   20.611.725   20.611.725   20.611.725   103.088.625   

2 4 4.1.3.1 16 7 Pembebasan lahan untuk

pembangunan perkantoran

pemerintah dan kepentingan

umum

Tersedianya lahan untuk

pembangunan perkantoran

pemerintah dan kepentingan

umum

20 ha 6 ha 13.500.000     6 ha 13.500.000     6 ha 13.500.000     6 ha 13.500.000     6 ha 13.500.000     30 ha 67.500.000       Kabupaten 

Rokan Hulu

2 4 4.1.3.1 16 10 Perencanaan pengadaan tanah

bagi pembangunan untuk

kepentingan umum

Tersedianya dokumen

perencanaan pengadaan tanah

untuk untuk kepentingan

umum

1 kegiatan 6.581.725    1 kegiatan 6.581.725    1 kegiatan 6.581.725    1 kegiatan 6.581.725    1 kegiatan 6.581.725    5 kegiatan 32.908.625       Kabupaten 

Rokan Hulu

Jumlah penerbitan

aspek perizinan

mengenai persetujuan

penetapan lokasi,

pendataan dan

pemetaan penanganan

permasalahan 

pertanahan

2 4 4.1.3.1 16 9 Pembakuan dan penetapan

nama rupa bumi

Tersedianya data dan

informasi terhadap nama rupa

bumi

1 dokumen 390.000    1 dokumen 390.000    1 dokumen 390.000    1 dokumen 390.000    4 dokumen 1.560.000         Kabupaten 

Rokan Hulu

Terlaksananya 

Penyelesaian 

Administrasi 

Kewilayahan dan 

Konflik Pertanahan



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Lokasi2017 2018 2019 2020 2021

4

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra 

Jumlah dokumen

teknis ke PPAT dan

pemahaman hukum

pertanahan

2 4 4.1.3.1 16 15 Sosialisasi hukum pertanahan Tersosialisasinya hukum

pertanahan

1 dokumen 210.000    1 dokumen 210.000    2 dokumen 420.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

2 4 4.1.3.1 16 14 Penataan dan teknis

administrasi pertanahan

Tersedianya teknis

administrasi pertanahan

3 kegiatan 140.000    3 kegiatan 140.000    3 kegiatan 140.000    3 kegiatan 140.000    3 kegiatan 140.000    15 kegiatan 700.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

2 4 17 Program penyelesaian

konflik-konflik pertanahan

Terwujudnya penyelesaian

konflik-konflik pertanahan

559.500   559.500   559.500   559.500   559.500   2.797.500        

2 4 4.1.3.1 17 5 Penyelesaian konflik-konflik

pertanahan

Terselesaikannya pengaduan

penyelesaian konflik

pertanahan di kabupaten

Rokan Hulu

20 fasilitasi 12 fasilitasi 60.000       12 fasilitasi 60.000       12 fasilitasi 60.000       12 fasilitasi 60.000       12 fasilitasi 60.000       60 fasilitasi 300.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

2 4 4.1.3.1 17 Pendataan dan penelitian

permasalahan sengketa

pertanahan

Terdatanya permasalahan

sengketa pertanahan

1 dokumen 314.500    1 dokumen 314.500    1 dokumen 314.500    1 dokumen 314.500    1 dokumen 314.500    5 dokumen 1.572.500         Kabupaten 

Rokan Hulu

2 4 4.1.3.1 17 Evaluasi dan inventarisir

permasalahan perizinan

bidang pertanahan

Tersedianya evaluasi dan

inventarisir permasalahan

perizinan bidang pertanahan

2 dokumen 185.000    2 dokumen 185.000    2 dokumen 185.000    2 dokumen 185.000    2 dokumen 185.000    10 

dokumen

925.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 37 Program penetapan wilayah

administrasi

Terwujudnya penetapan

wilayah administrasi

620.900   625.850   625.850   625.850   625.850   3.124.300        

4 1 4.1.3.1 37 1 Kegiatan fasilitas, pelatihan

dan sosialisasi tata cara

penetapan batas desa/

kelurahan

Tersedianya laporan fasilitas,

pelatihan dan sosialisasi tata

cara penetapan batas desa

1 kali, 1 

dokumen

140.000    1 kali, 1 

dokumen

140.000    1 kali, 1 

dokumen

140.000    1 kali, 1 

dokumen

140.000    1 kali, 1 

dokumen

140.000    5 kali, 5 

dokumen

700.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 37 2 Penetapan batas wilayah antar

kabupaten

Tersedianya batas wilayah

antar kabupaten yang jelas

dan tepat

85 pilar 166.400    85 pilar 171.350    85 pilar 171.350    85 pilar 171.350    85 pilar 171.350    425 pilar 851.800             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 37 3 Penataan, penetapan dan

penegasan batas wilayah

kecamatan, kelurahan dan

desa

Terlaksananya penataan,

penetapan dan penegasan

batas wilayah kecamatan,

kelurahan dan desa

1 dokumen 314.500    1 dokumen 314.500    1 dokumen 314.500    1 dokumen 314.500    1 dokumen 314.500    5 dokumen 1.572.500         Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 39 Program pengembangan

wilayah perbatasan

Terwujudnya 

pengembangan wilayah

perbatasan

180.500   180.500   180.500   180.500   180.500   902.500            

4 1 4.1.3.1 39 1 Kegiatan koordinasi

penyelesaian masalah

perbatasan antar daerah

Tersedianya laporan

koordinasi penyelesaian

masalah perbatasan antar

daerah

2 

kabupaten, 

1 dokumen

180.500    2 

kabupaten, 

1 dokumen

180.500    2 

kabupaten, 

1 dokumen

180.500    2 

kabupaten, 

1 dokumen

180.500    2 

kabupaten, 

1 dokumen

180.500    10 

kabupaten, 

5 dokumen

902.500             Kabupaten 

Rokan Hulu

Meningkatnya layanan

ketersediaan statistik

sektoral dan daerah

yang akurat

Jumlah kerjasama

permasalahan 

ekonomi dan keuangan 

4 1 28 Program pendataan,

penertiban perizinan dan

pembinaan ekonomi

kerakyatan

Terwujudnya pendataan,

penertiban perizinan dan

pembinaan ekonomi

kerakyatan

161.400   161.400   161.400   161.400   161.400   807.000            

4 1 4.1.3.1 28 1 Koordinasi dan Pengendalian

Inflasi Daerah (TPID)

Tersedianya angka inflasi yang

akurat di Rokan Hulu

1 kegiatan 161.400    1 kegiatan 161.400    1 kegiatan 161.400    1 kegiatan 161.400    1 kegiatan 161.400    5 kegiatan 807.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 17 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Terwujudnya pengelolaan

keuangan daerah

448.400   448.400   448.400   448.400   448.400   2.242.000        

Jumlah Daerah yang 

ditetapkan Tapal Batas 

(Kecamatan, 

Desa/Kelurahan)

Jumlah fasilitasi, 

inventarisasi, 

identifikasi, dan 

penanganan konflik 

Pertanahan 
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4

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra 

4 1 4.1.3.1 17 47 Penyelenggaraan kerjasama

permasalahan ekonomi dan

keuangan

Tersedianya laporan

kerjasama permasalahan

ekonomi dan keuangan

1 kegiatan 448.400        1 kegiatan 448.400        1 kegiatan 448.400        1 kegiatan 448.400        1 kegiatan 448.400        5 kegiatan 2.242.000         Kabupaten 

Rokan Hulu

Membangun 

masyarakat yang

beriman, bertaqwa dan

Berbudaya

Pembinaan Kegiatan

Keagamaan dan Sosial

Kemasyarakatan

Jumlah Kegiatan

Keagamaan

4 1 30 Program penerangan dan

bimbingan agama islam

Terwujudnya penerangan

dan bimbingan agama islam

7.695.025      8.860.400      9.097.700      9.342.100      9.593.800      44.589.025     

4 1 4.1.3.1 30 4 Pemberangkatan dan

pemulangan jemaah haji

Sukses dan lancarnya

pemberangkatan dan

pemulangan jema'ah haji 

2 Kali 2 kali 185.600        2 kali 191.100    2 kali 196.800    2 kali 202.700    2 kali 208.700    10 kali 984.900             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 30 10 Pelaksanaan MTQ Tingkat

Kabupaten dan Provinsi

Sukses dan lancarnya

pelaksanaan MTQ Tingkat

Kabupaten Rokan Hulu 

3 kali 3 kali 3.047.700    3 kali 3.139.000    3 kali 3.233.100    3 kali 3.329.900    3 kali 3.429.600    15 kali 16.179.300       Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 30 14 Peringatan hari besar islam di

Rohul

Sukses dan lancarnya acara

peringatan hari besar Islam di

Kabupaten Rokan Hulu

27 kali 23 kali 1.814.025    23 kali 1.868.300    23 kali 1.924.100    23 kali 1.981.700    23 kali 2.041.000    115 kali 9.629.125         Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 30 26 Pembinaan badan kontak

majlis taqlim

Terbinanya badan kontak

majlis taqlim

12 bulan 181.800    12 bulan 187.200    12 bulan 192.800    12 bulan 198.500    12 bulan 204.400    60 bulan 964.700             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 30 27 Memakmurkan mesjid Sukses pelaksanaan kegiatan

memakmurkan mesjid 

12 kali 2.465.900    12 kali 2.539.800    12 kali 2.615.900    12 kali 2.694.300    12 kali 2.775.100    60 kali 13.091.000       Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 30 28 Konsultasi lintas agama Terciptanya konsultasi lintas

agama

1 kegiatan 350.000    1 kegiatan 350.000    1 kegiatan 350.000    1 kegiatan 350.000    4 kegiatan 1.400.000         Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 30 29 Sosialisasi keluarga sakinah Terlaksananya sosialisasi

keluarga sakinah

1 kegiatan 235.000    1 kegiatan 235.000    1 kegiatan 235.000    1 kegiatan 235.000    4 kegiatan 940.000             Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 30 30 Sosialisasi pendidikan luar

sekolah

Terlaksananya sosialisasi

pendidikan luar sekolah

1 kegiatan 350.000    1 kegiatan 350.000    1 kegiatan 350.000    1 kegiatan 350.000    4 kegiatan 1.400.000         Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 1 Program pelayanan

administrasi perkantoran

Terlaksananya peningkatan

pelayanan administrasi

perkantoran

23.349.911   21.498.977   23.646.625   26.009.037   28.607.691   123.112.241   

4 1 4.1.3.1 1 1 Penyediaan jasa surat

menyurat

Terpenuhinya jasa surat

menyurat

12 bulan 22.500       12 bulan 22.500       12 bulan 22.500       12 bulan 22.500       12 bulan 22.500       60 bulan 112.500             Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 1 2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik

12 bulan 2.646.720    12 bulan 2.196.720    12 bulan 2.416.392    12 bulan 2.658.031    12 bulan 2.923.834    60 bulan 12.841.698       Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Terpenuhinya jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

12 bulan 1.136.410    12 bulan 1.121.410    12 bulan 1.233.551    12 bulan 1.356.906    12 bulan 1.492.597    60 bulan 6.340.874         Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/ operasional

Terpenuhinya jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/ operasional

12 bulan 167.500    12 bulan 179.700    12 bulan 197.670    12 bulan 217.437    12 bulan 239.181    60 bulan 1.001.488         Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 1 8 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Terpenuhinya jasa kebersihan

kantor

3 tempat 680.795    3 tempat 680.795    3 tempat 748.875    3 tempat 823.762    3 tempat 906.138    3 tempat 3.840.365         Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 1 9 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan

peralatan kerja

12 bulan 1.651.660    12 bulan 1.045.660    12 bulan 1.150.226    12 bulan 1.265.249    12 bulan 1.391.773    60 bulan 6.504.568         Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat

tulis kantor

12 bulan 207.600    12 bulan 197.505    12 bulan 217.256    12 bulan 238.981    12 bulan 262.879    60 bulan 1.124.221         Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 1 11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 

Terpenuhinya kebutuhan

barang cetakan dan

penggandaan 

12 bulan 326.990    12 bulan 277.490    12 bulan 305.239    12 bulan 335.763    12 bulan 369.339    60 bulan 1.614.821         Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 1 12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor

Terpenuhinya kebutuhan

komponen instalasi listrik

bangunan kantor

12 bulan 448.404    12 bulan 378.404    12 bulan 416.244    12 bulan 457.869    12 bulan 503.656    60 bulan 2.204.577         Sekretariat 

Daerah



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
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4

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra 

4 1 4.1.3.1 1 14 Penyediaan peralatan rumah

tangga

Terpenuhinya kebutuhan

peralatan rumah tangga

2 rumah 

jabatan

842.500    2 rumah 

jabatan

2.474.000    2 rumah 

jabatan

2.721.400    2 rumah 

jabatan

2.993.540    2 rumah 

jabatan

3.292.894    2 rumah 

jabatan

12.324.334       Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 1 16 Penyediaan bahan logistik

kantor

Terpenuhinya kebutuhan

logistik kantor

12 bulan 3.751.580    12 bulan 2.696.580    12 bulan 2.966.238    12 bulan 3.262.862    12 bulan 3.589.148    60 bulan 16.266.408       Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 1 17 Penyediaan makanan dan

minuman 

Terpenuhinya kebutuhan

makanan dan minuman 

12 bulan 2.999.287    12 bulan 2.775.425    12 bulan 3.052.968    12 bulan 3.358.264    12 bulan 3.694.091    60 bulan 15.880.034       Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya kebutuhan

rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

1 tahun 3.467.597    1 tahun 2.752.785    1 tahun 3.028.064    1 tahun 3.330.870    1 tahun 3.663.957    5 tahun 16.243.272       Luar 

Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 1 19 Rapat-rapat koordinasi dalam

daerah

Terpenuhinya kebutuhan

rapat-rapat koordinasi dalam

daerah

1 tahun 582.100    1 tahun 281.735    1 tahun 309.909    1 tahun 340.899    1 tahun 374.989    5 tahun 1.889.632         Kabupaten 

Rokan Hulu

4 1 4.1.3.1 1 20 Penyediaan jasa tenaga teknis

kantor

Terpenuhinya jasa tenaga

teknis kantor

12 bulan 4.418.268    12 bulan 4.418.268    12 bulan 4.860.095    12 bulan 5.346.104    12 bulan 5.880.715    60 bulan 24.923.450       Sekretariat 

Daerah

4 1 2 Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Terlaksananya peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

15.600.637   8.987.547      9.886.302      12.383.832   11.962.425   58.820.743     

4 1 4.1.3.1 2 4 Pengadaan mobil jabatan Tersedianya mobil jabatan 1 unit 1.508.900    1 unit 1.508.900    2 unit 3.017.800         Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 2 5 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Tersediaya kendaraan

dinas/operasional

2 unit 2.516.000    2 unit 2.000.000    2 unit 2.200.000    2 unit 2.420.000    2 unit 2.662.000    10 unit 11.798.000       Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 2 6 Pengadaan perlengkapan

rumah jabatan/dinas

Tersediaya perlengkapan

rumah jabatan/dinas

1 rumah 

dinas

1.344.000    1 rumah 

dinas

137.500    1 rumah 

dinas

151.250        1 rumah 

dinas

166.375    1 rumah 

dinas

183.013        1 rumah 

dinas

1.982.138         Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 2 7 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Tersediaya perlengkapan

gedung kantor

2.861 set, 

unit, buah

5.094.290    1.173 set, 

unit, buah

917.500    1.290 set, 

unit, buah

1.009.250    1.420 set, 

unit, buah

1.110.175    1.562 set, 

unit, buah

1.221.193    8.305 set, 

unit, buah

9.352.408         Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 2 10 Pengadaan mebeleur Tersediaya mebeleur 874 buah, 

rol, set, unit

1.117.400    961 buah, 

rol, set, unit

1.229.140    10.570 

buah, rol, 

set, unit

1.352.054    11.627 

buah, rol, 

set, unit

1.487.259    24.032 

buah, rol, 

set, unit

5.185.853         Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 2 11 Pengadaan peralatan kerja Tersediaya peralatan kerja 14 unit 250.000    15 unit 275.000    16 unit 302.500    18 unit 332.750    63 unit 1.160.250         Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 2 20 Pemeliharaan rutin/ berkala

rumah jabatan

Terpeliharanya rumah jabatan 2 rumah 

jabatan

884.000    2 rumah 

jabatan

402.000    2 rumah 

jabatan

442.200    2 rumah 

jabatan

486.420    2 rumah 

jabatan

535.062    2 rumah 

jabatan

2.749.682         Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 2 21 Pemeliharaan rutin/ berkala

rumah dinas

Terpeliharanya rumah dinas 1 rumah 

dinas

168.000    1 rumah 

dinas

100.000    1 rumah 

dinas

110.000    1 rumah 

dinas

121.000    1 rumah 

dinas

133.100    1 rumah 

dinas

632.100             Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 2 22 Pemeliharaan rutin/ berkala

gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor 1 gedung 

kantor

558.000    1 gedung 

kantor

190.000    1 gedung 

kantor

209.000    1 gedung 

kantor

229.900    1 gedung 

kantor

252.890    1 gedung 

kantor

1.439.790         Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 2 23 Pemeliharaan rutin/ berkala

mobil jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan 2 mobil 

jabatan

438.960    2 mobil 

jabatan

408.960    2 mobil 

jabatan

449.856    2 mobil 

jabatan

494.842    2 mobil 

jabatan

544.326    2 mobil 

jabatan

2.336.943         Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 2 24 Pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

220 unit 

kali, 216 

buah, 

86988 liter

1.004.210    220 unit 

kali, 216 

buah, 

86988 liter

1.004.210    220 unit 

kali, 216 

buah, 

86988 liter

1.104.631    220 unit 

kali, 216 

buah, 

86988 liter

1.215.094    220 unit 

kali, 216 

buah, 

86988 liter

1.336.604    1100 unit 

kali, 1.080 

buah, 

434.940 

liter

5.664.749         Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 2 25 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Terpeliharanya perlengkapan

rumah jabatan/dinas

2 rumah 

jabatan

355.000    2 rumah 

jabatan

355.000    2 rumah 

jabatan

390.500    2 rumah 

jabatan

429.550    2 rumah 

jabatan

472.505    2 rumah 

jabatan

2.002.555         Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 2 27 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan rumah

jabatan/dinas

Terpeliharanya peralatan

rumah jabatan/dinas

2 rumah 

jabatan

1.231.777    2 rumah 

jabatan

1.464.977    2 rumah 

jabatan

1.611.475    2 rumah 

jabatan

1.772.622    2 rumah 

jabatan

1.949.884    2 rumah 

jabatan

8.030.735         Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 2 30 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan dan perlengkapan

kantor

Terpeliharanya peralatan dan

perlengkapan kantor

2922 unit, 

kali, liter

237.500    2918 unit, 

kali, liter

300.000    2922 unit, 

kali, liter

330.000    2922 unit, 

kali, liter

363.000    2922 unit, 

kali, liter

399.300    14.606 

unit, kali, 

liter

1.629.800         Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 2 44 Rehabiitasi sedang/berat

kendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya rehab

kendaraan dinas/ operasional

22 unit 260.000    22 unit 340.000    24 unit 374.000    26 unit 411.400    28 unit 452.540    122 unit 1.837.940         Sekretariat 

Daerah

4 1 3 Program peningkatan

disiplin aparatur

Terlaksananya peningkatan

disiplin aparatur

469.680   342.140   360.554   380.809   1.408.903        
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4

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra 

4 1 4.1.3.1 3 2 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

beserta perlengkapannya

40 stel 158.000    40 stel 158.000    40 stel 158.000    40 stel 158.000           40 stel 158.000           200 stel 632.000             Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 3 5 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus

hari-hari tertentu

664 stel 311.680    222 stel 167.400    222 stel 184.140    222 stel 202.554    222 stel 222.809    1.552 stel 776.903             Sekretariat 

Daerah

4 1 5 Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Terwujudnya peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

174.160   174.160   174.160   696.640            

4 1 4.1.3.1 5 13 Analisis jabatan, beban kerja

dan evaluasi jabatan

Tersedianya data analisis

jabatan, beban kerja dan

evaluasi jabatan

1 dokumen 174.160    1 dokumen 174.160    1 dokumen 174.160    1 dokumen 174.160    1 dokumen 174.160    5 dokumen 696.640             Sekretariat 

Daerah

4 1 6 Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Terciptanya pengembangan

sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

-                   -                   25.000      25.000      25.000      75.000              

4 1 4.1.3.1 6 1 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

3 dokumen 15.000       3 dokumen 15.000       3 dokumen 15.000       9 dokumen 45.000               Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 6 2 Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

Tersedianya laporan keuangan

semesteran

1 dokumen 5.000         1 dokumen 5.000         1 dokumen 5.000         3 dokumen 15.000               Sekretariat 

Daerah

4 1 4.1.3.1 6 4 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Tersedianya laporan keuangan

akhir tahun

1 dokumen 5.000         1 dokumen 5.000         1 dokumen 5.000         3 dokumen 15.000               Sekretariat 

Daerah

4 1 9 Program promosi

pembangunan daerah

Terwujudnya promosi

pembangunan daerah

15.000      15.000      15.000      15.000      15.000      60.000              

4 1 4.1.3.1 9 1 Pelaksanaan festival

pembangunan daerah

Terlaksananya promosi

pembangunan daerah

1 kali 15.000       1 kali 15.000       1 kali 15.000       1 kali 15.000       1 kali 15.000       5 kali 60.000               Sekretariat 

Daerah

90.028.847   85.564.289   88.021.283   93.678.359   96.475.692   453.609.190   
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