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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan lebih memantapkan pelaksanaan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagi wujud pertanggungjawaban dalam
mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance), dan pemerintah yang bersih (clean
government) sesuai yang diamanatkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998
dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mana keduanya mengatur
tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN) serta sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara
untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan.
Berdasarkan dengan ketentuan tersebut di atas maka Sekretariat DPRD
Kabupaten Tana Toraja sebagai satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin oleh
Pejabat Eselon II, wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) setiap tahun. Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD
Kabupaten Tana Toraja tahun 2018 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas pelaksanaan mandat Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di
dalam Rencana Kinerja Tahun 2018, serta sebagai tolok ukur untuk perbaikan
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kinerja Sekretariat DPRD pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga
dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja dalam satu tahun anggaran kepada
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Target Kinerja yang harus dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2018, yang merupakan penjabaran dari Visi Misi dan tujuan yang
dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dan Rencana
Kerja (Renja) Tahun 2018. Pengukuran Pencapaian kinerja bertujuan untuk
mendorong Sekretariat DPRD untuk lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas
dan efektifitas dari kebijakan dan program dan serta dapat menjadi masukan dan
umpan balik bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja
pemerintah. Oleh karena itu, subtansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasilhasil capaian indikator kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tana
Toraja. Penyusunan LAKIP ini menjadi penting artinya sebagai salah satu laporan
pertanggungjawaban kepada Bupati Tana Toraja dan media pertanggungjawaban
kepada masyarakat pada umumnya.

1.2.

Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 Tentang pembentukan dan
Toraja,

susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang

dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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Sekretariat DPRD Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan segala usaha dan kegiatan
dalam rangka menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam melaksanakan hak dan
fungsinya sesuai kebutuhan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
1. Penyelenggaraan Administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan Administrasi keuangan kesekretariatan DPRD;
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan
kewenangannya;
6. Pembinaan administrasi yang terdiri dari urusan tata usaha, kepegawaian,
keuangan dan perbekalan DPRD.
1.3.

Struktur Organisasi
Struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD, terdiri atas :
1. Sekretaris DPRD Kabupaten Tana Toraja;
2. Bagian Umum terdiri dari :
a.

Sub Bagian Umum dan Keuangan,

b.

Sub Bagian Program dan Evaluasi,

c.

Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

3. Bagian Perundang-undangan dan Legislasi terdiri dari :
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a.

Sub Bagian Analisis Produk Hukum;

b.

Sub Bagian Legislasi;

c.

Sub Bagian Kerjasama Lembaga.

4. Bagian Agenda Persidangan dan Risalah terdiri dari :
a. Sub Bagian Agenda Rapat;
b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
c.

Sub Bagian Humas dan Protokoler.

Adapun rincian tugas dari masing-masing pejabat adalah sebagai berikut:
SEKRETARIS
(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris,
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan segala usaha dan kegiatan
dalam rangka

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam melaksanakan hak dan
fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sekretaris

DPRD mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat daerah
d. Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
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e.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas ddan
kewenangannya;

f. Pembinaan administrasi yang terdiri dari urusan tata usaha, kepegawaian,
keuangan dan perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a.

Menyusun rencana dan program tahunan Sekretariat DPRD untuk dijadikan
acuan pelaksanaan tugas;

b.

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
sehingga pelaksanaan tugas menjadi lancar;

c.

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

d.

Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah
dinas;

e.

Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f.

Menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

g.

Menyiapkan koordinasi dan integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaran
tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

h.

Melaksanakan urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan Perbekalan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

i.

Menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat
yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

j.

Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas
sekaligus mencari langkah-langkah pemecahan masalah;

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP 2018)
SET – DPRD KAB. TANA TORAJA

6

k.

Menilai prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai ketentuan dengan
memperhatikan hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;

l.

Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja melalui pendidikan formal dan
non formal;

m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
n.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

BAGIAN UMUM
(1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas mambatu
Sekretaris

mengumpulkan,

mempersiapkan

dan

mengkoordinasikan

bahan

penyelenggaraan rapat-rapat, keuangan, perjalanan dinas, Rumah Tangga,
kendaraan dinas dan urusan surat menyurat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1), Kepala Bagian
Umum menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis Bagian Umum;
b. Penyelenggaraan program kerja Bagian Umum;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Sub
Bagian Lingkup Bagian Umum;
d. Penyelenggaraan evaluasi tugas Kepala Subbagian lingkup Bagian Umum;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Menyusuna rencana kerja tahunan Bagian Umum untuk dijadikan acuan
pelaksanaan tugas;
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b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga tugas
berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang trelah dan belum dilaksanakan;
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah
dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
g.

Merencanakan penatausahaan keuangan;

h. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
i.

Menyusun rencana kerja

operasional kegiatan pelayanan administrasi

kepegawaian;
j. Menyiapkan rencana Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
k. Melakukan urusan rumah tangga, rumah jabatan dan gedung-gedung Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
l.

Melakukan urusan surat menyurat yang diperlukan DPRD;

m. Melaksanakan pengadaan kebutuhan rumah tangga dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
n. Menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan
untuk pembinaan karier;
o. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
tugas serta mencari upaya pemecahan masalah;
p. Membuat

laporan

pelaksanaan

tugas

Bagian

Umum

sebagai

bahan

pertanggungjawaban dan atau bahan evaluasi;
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q. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja melalui pendidikan formal dan
non formal;
r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
(1) Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai
tugas

membantu Kepala Bagian dalam menyiapkan bahan, menghimpun

mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan Dinas meliputi
pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan,
kepegawaian dan tugas umum lainnya serta melaksanakan menyusun rencana
anggaran, mengurus keuangan serta menyusun laporan keuangan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2) Rincian tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian Umum dan
Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugassehingga berjalan
lancar ;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;
d. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;
f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. Melakukan pengklarifikasian surat menurut jenisnya;
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h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar dan
melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
i.

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan
penghapusan barang;

j. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventaris barang serta menyusun
laporan barang inventaris;
k. Melakukan, menyiapkan dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah
tangga Sekretariat;
l.

Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Anggaran Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

m. Melaksanakan/mengkoordinasikan tugas-tugas pengelolaan Keuangan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tana Toraja;
n. Melakukan penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja
Barang;
o. Mengkoordinir tugas-tugas keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
p. Mengkoordinir Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah’
q. Menilai prestaasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan
untuk pembinaan karier;
r. Mengevaluasi, membuat laporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan
Keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban dan atau bahan evaluasi;
s. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja melalui pendidikan formal dan
non formal;
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t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
(1) Sub Bagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, mempunyai
tugas

membantu

Kepala

Bagian

dalam

merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian
penyusunan rencana dan Program Sekretariat;
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian Program dan
Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan
lancar ;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Sub Bagian Program dan Evaluasi untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan laporan:
g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan untuk periode
tahunan dan lima tahunan;
h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan perencanaan Subbagian
Penyusunan Rencana Kegiatan;
i.

Melaksanakan

penyiapan

bahan

dan

Penyusunan

Rencana

Strategis

(RENSTRA), Rencana Tahunan (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran
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(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) serta dokumen perencanaan lainnya;
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan/anggaran
Subbagian Program dan Evaluasi;
k. Melakukan koordinasi dengan instnasi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;
l.

Menilai prestaasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja
dan kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;

m. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja melalui pendidikan formal dan
non formal;
n. Menginventarisir permasalahan – permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;
o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Evaluasi
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA
(1) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Sub Bagian,
mempunyai

tugas

melaksanakan

penyimpanan,

inventarisasi

dan

pengendalian/pengawasan serta pembinaan administrasi barang;
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian Perlengkapan dan
Rumah Tangga untuk dijadikan acuan pelaksanaan tugas;
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b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan
lancar ;
c. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;
d. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
e. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
peraturan perundang-undangan;
f. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data informasi yang
berhubungan dengan bidang peraturan perundang-undangan;
g. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis di
bidang peraturan perundang-undangan;
h. Menyiapkan rancangan / konsep produk hukum yang terdiri dari Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Daerah Inisiatif dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
i.

Melakukan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka menyusun produk hukum Kabupaten Tana Toraja;

j. Mempelajari pedoman dan petunjuk teknis di bidang penelitian pengolahan data
hukum dan peraturan perundang-undangan;
k. Mamantau perkembangan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang
menyangkut tugas badan legislatif:
l.

Mengkoordinasikan dan atau mengatur, membina Kepala Subbagian dan staf
pada Bagian Perundang-Undangan dan Legislasi;

m. Memfasilitasi dan membantu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
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n. Melakukan pendokumentasian produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
o. Melakukan pendampingan kegiatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
p. Menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan
untuk pembinaan karier;
q. Membuat laporan pelaksanaan tugas Subbagian Perlengkapan dan Rumah
Tangga sebagai bahan pertanggungjawaban dan atau bahan evaluasi;
r. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja melalui pendidikan formal dan
non formal;
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LEGISLASI
(1) Bagian Perundang-Undangan dan Legislasi dipimpin oleh Kepala Bagian
mempunyai tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan untuk penyusunan
rancangan peraturan daerah dan produk-produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
melakukan dokumentasi produk-produk hukum, menerima informasi masyarakat
serta melaksanakan kegiatan legislasi;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1), Kepala Bagian
Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis Bagian;
b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bagian;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Subbagian;
d. Penyelenggaraan evaluasi tugas Sub Bagian;
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e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Bagian Perundang-Undangan
dan legislasi untuk menjadi acuan pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas dan memberi petunjuk melaksanakan tugas kepada bawahan
agar pekerjaan berjalan lancar;
c. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah
dinas;
d. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
e. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan–bahan lainnya yang berhubungan dengan
peraturan perundang-undangan;
f. Mencari, mengumpulkan menghimpun dan mengelolah data informasi yang
berhubungan dengan bidang peraturan perundang-undangan;
g. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis di
bidang peraturan perundang-undangan;
h. Menyiapkan rancangan/konsep produk hukum yang terdiri dari Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Peraturan Daerah Inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
i.

Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka menyusun produk hukum Kabupaten Tana Toraja;

j. Mempelajari pedoman dan petunjuk teknis di bidang penelitian pengolahan data
hukum dan peraturan perundang-undangan;
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k. Memantau perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
menyangkut tugas badan legislatif;
l.

Mengkoordinasikan dan atau mangatur membina Kepala Sub Bagian dan Staf
pada Bagian Perundang-undangan dan Legislasi;

m. Memfasilitasi dan membantu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
n. Melakukan pendokumentasian produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan peraturan Perundang-undangan lainnya;
o. Melakukan pendampingan kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
p. Menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan
untuk pembinaan karier;
q. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Perundang-undangan dan Legislasi
sebagai bahan pertanggungjawaban dan atau bahan evaluasi;
r. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja melalui pendidikan formal dan
non formal’
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN ANALISIS PRODUK HUKUM
(1) Sub Bagian Analisis Produk Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam mengumpulkan bahan dan
mengolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas
Subbagian Analisis Produk Hukum;
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Subbagian Analisis Produk
Hukum untuk menjadi acuan pelaksanaan tugas;
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b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanakan sehingga pekerjaan
berjalan lancar;
c. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah
dinas;
d. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
e. Mencari, mengumpulkan dan menghimpun dan mengola data informaasi yang
berhubungan dengan Subbagian Analisis Produk Hukum;
f. Mencari, mengumpulkan menghimpun dan mengelolah data informasi yang
berhubungan dengan bidang peraturan perundang-undangan;
g. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis
pada Subbagian Analisis Produk Hukum;
h. Mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan produk hukum daerah
yang perlu mendapat kajian dan analisis;
i.

Memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;

j. Menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan
untuk pembinaan karier;
k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Subbagian Analisis Produk Hukum
sebagai bahan pertanggungjawaban dan atau bahan evaluasi;
l.

Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja melalui pendidikan formal dan
non formal;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
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SUB BAGIAN LEGISLASI
(1) Subbagian Legislasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam menangani produk hukum dan peraturan
perundang-undangan;
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Subbagian Legislasi untuk
menjadi acuan pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanakan sehingga pekerjaan
berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan

Subbagian

Legislasi

untuk

mengetahui

perkembangan

pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;
e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk
teknis pada Subbagian Legislasi;
g. Melaksanakan fasilitasi dan membantu penyusunan produk hukum Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
h. Melaksanakan fasilitasi dan membantu penyusunan produk hukum Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang berupa keputusan dan/atau ketetapan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
i.

Melaksanakan fasilitasi dan membantu penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah;
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j. Melaksanakan fasilitasi kelengkapan referensi peraturan Perundangundangan yang berlaku;
k. Melaksanakan pengolahan data sebagai bahan untuk melakukan pengkajian
dan pengembangan dalam rangka menyelesaikan masalah hukum;
l.

Melaksanakan dokumentasi atas semua Produk Hukum Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan kegiatan kepustakaan di lingkungan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

m. Menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan
untuk pembinaan karier;
n. Menginventarisir

permasalahan-permasalahan

yang

timbul

dalam

pelaksanaan tugas serta mencari upaya pemecahan masalah;
o. Membuat laporan pelaksanaan tugas Subbagian Legislasi sebagai bahan
pertanggungjawaban dan atau bahan evaluasi;
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN KERJASAMA LEMBAGA
(1) Subbagian Kerjasama Lembaga dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai
tugas membantu Kepala Bagian dalam mengadakan koordinasi dengan satuan
organissasi sosial kemasyarakatan dan badan hukum lainnya yang ada kaitannya
dengan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Subbagian Kerjasama Lembaga;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanakan sehingga pekerjaan
berjalan lancar;
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c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Subbagian Kerjasama Lembaga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;
e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Mencari, mengumpulkan menghimpun dan mengelola data informasi yang
berhubungan dengan Subbagian Kerjasama Lembaga;
g. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis di
bidang Subbagian Kerjasama Lembaga;
h. Mengadakan hubungan dan koordinasi dengan denas, badan, kantor, organisasi
sosial kemasyarakatan dan badan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan
tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
i.

Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi tugas- tugas Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

j. Menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan
untuk pembinaan karier;
k. Menyusun

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

dan

memberikan

saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
l.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN AGENDA, PERSIDANGAN DAN RISALAH
(1) Bagian Agenda, Persidangan dan Risalah dipimpin oleh Kepala Bagian yang
mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan urusan administrasi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP 2018)
SET – DPRD KAB. TANA TORAJA

20

rapat, pembuatan risalah rapat, menerima dan mengantar tamu Pimpinan,
penyiapan

persidangan,

pengelolaan

produk

Hukum

serta

humas

dan

keprotokoleran;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian

Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis bagian;
b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Subbagian;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
a.

Menyusun rencana dan program kerja tahunan Bagian Agenda, Persidangan
dan Risalah untuk menjadi acuan pelaksanaan tugas;

b.

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Bagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

c.

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehinnga pekerjaan
berjalan lancar;

d.

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah
dinas;

e.

Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f.

Mengkoordinasikan perumusan pedoman umum dan petunjuk teknis
pelaksanaan penyelenggaraan administrasi rapat, penyelenggaraan persidangan
dan pembuatan risalah rapat;

g.

Mengatur acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, baik tata tempat maupun tata acara;
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h.

Menyiapkan daftar resume dan laporan hasil rapat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

i.

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

j.

Menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan
untuk pembinaan karier;

k.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

l.

Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja melalui pendidikan formal dan
non formal;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN AGENDA RAPAT
(1) Subbagian Agenda Rapat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bagian menyelenggarakan rapat-rapat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Subbagian Agenda Rapat untuk
dijadikan acuan pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanakan sehingga pekerjaan
berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Subbagian Agenda Rapat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;
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e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Melakukan kegiatan administrasi dan menyelenggarakan rapat-rapat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
g. Melakukan penyusunan konsep sambutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
h. Melakukan kegiatan untuk Menyiapkan, mengkaji, menggandakan dan
mendistribusikan bahan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
i.

Memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;

j. Menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan
untuk pembinaan karier;
k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Subbagian Agenda Rapat sebagai bahan
Pertanggungjawaban dan atau bahan evaluasi;
l.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH
(1) Subbagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bagian menyiapkan pembuatan risalah rapat,
menerima dan mengatur tamu pimpinan, penyiapan persidangan, pengelolaan
produk hukum serta urusan administrasi;
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), adalah sebagai berikut :
a.

Menyusun rencana dan program kerja tahunan Subbagian Persidangan dan
Risalah untuk dijadikan acuan pelaksanaan tugas;

b.

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanakan sehingga pekerjaan
berjalan lancar;

c.

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Subbagian Persidangan dan Risalah untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;
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d.

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

e.

Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f.

Menginventarisasi surat-surat masuk dari komisi untuk mengetahui cara atau
pembahasannya setelah melalui Panitia Musyawarah;

g.

Mengadakan kerjasama dengan Subbagian Humas dan Protokoler untuk
mengatur persidangan sesuai petunjuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

h.

Membantu dan memberi dukungan setiap rapat yang dilaksanakan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah baik Rapat Pimpinan, Rapat Panitia Anggaran,
Rapat Panitia Musyawarah dan Rapat-Rapat Komisi;

i.

Mengkomunikasikan surat-surat antar kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah agar semua cepat tertangani;

j.

Mengadakan koordinasi tugas-tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

k.

Membuat risalah rapat baik Rapat Pimpinan, Rapat Panitia Anggaran, Rapat
Panitia Musyawarah dan Rapat-Rapat Komisi;

l.

Menggandakan hasil risalah paripurna untuk dibagikan kepada anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah setelah selesai dikoreksi oleh Panitia Musyawarah;

m. Menginventarisasi surat-surat atau permasalahan yang telah dibahas dalam
rapat paripurna untuk mengetahui perkembangannya;
n.

Mengadakan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Keuangan untuk
mengatur jadwal kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai
hasil rapat dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
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o.

Mengadakan kerjasama dengan Subbagian Agenda Rapat untuk mengatur
tempat rapat-rapat sesuai dengan petunjuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

p.

Memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;

q.

Menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan
untuk pembinaan karier;

r.

Membuat laporan pelaksanaan tugas Subbagian Persidangan dan Risalah
sebagai bahan Pertanggungjawaban dan atau bahan evaluasi;

s.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER
(1) Subbagian Humas

dan Protokoler dipimpin oleh Kepala Subbagian yang

mempunyai tugas membantu Kepala Bagian melaksanakan penyiapan bahan dan
petunjuk teknis hubungan masyarakat dan keprotokoleran yang berhubungan
dengan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Subbagian Humas dan
Protokoler untuk dijadikan acuan pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanakan sehingga pekerjaan
berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan

Subbagian

Humas

dan

Protokoler

untuk

mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;
e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
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f. Menerima tamu Pimpinan dan atau tamu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
g. Mengatur acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, baik tata tempat maupun tata acara;
h. Membuat rangkuman kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap
masa sidang I-III dan tahunan;
i.

Mendampingi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang mengadakan urusan dinas atau studi lapangan yang dilaksanakan
dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja apabila diperlukan;

j. Menyusun informasi dan komunikasi bagi masyarakat dalam upaya
sosialisasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
k. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi
yang berhubungan dengan bidang dokumentasi dan perpustakaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
l.

Menyiapkan

bahan

dalam

rangka

pengembangan

sistem

jaringan

dokumentasi dan informasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
m. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Sekretariat,
upacara bendera, kehumasan ddan keprotokoleran;
n. Mengumpulkan/menghimpun dan menggandakan produk-produk hukum,
dokumen dan informasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
o. Mengumpulkan/menghimpun

dan

menggandakan

produk-produk

dokumentasi dan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
p. Memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
q. Menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan
untuk pembinaan karier;
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r. Membuat laporan pelaksanaan tugas Subbagian Humas dan Protokoler,
Hubungan Antar Lembaga dan Dokumentasi Perpustakaan sebagai bahan
Pertanggungjawaban dan atau bahan evaluasi;
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Secara lengkap dapat digambarkan melalui Bagan Struktur Organisasi Sekretariat
DPRD Kab. Tana Toraja sebagai berikut :
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANA TORAJA

SEKRETARIS DPRD

BAGIAN
UMUM

BAGIAN
AGENDA, PERSIDANGAN
& RISALAH

BAGIAN
PERUNDANGUNDANGAN dan
LEGISLASI

Sub Bagian
Umum dan Keuangan

Sub Bagian
Agenda Rapat

Sub Bagian
Program dan Evaluasi

Sub Bagian
Persidangan dan
Risalah

Sub Bagian
Legislasi

Sub Bagian
Humas dan Protokol

Sub Bagian
Kerjasama Lembaga

Sub Bagian
Perlengkapan &
Rumah Tangga

1.4.

Sub Bagian
Analisis Produk
Hukum

Isu Strategis dan Permasalahan Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja sebagaimana yang tercantum dalam

Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
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Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yang merupakan instansi yang
memberikan fasilitasi kepada kegiatan DPRD dan menunjang terhadap keberhasilan
pelaksanaan tugas DPRD.
Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, bahwa DPRD Kabupaten Tana Toraja memiliki fungsi Legislasi, Anggaran
dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pelaksanaan ketiga Fungsi Lembaga DPRD tidak
terlepas dari fasilitasi pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten
Tana Toraja yang mana di dalam fasilitasi pelaksanaan Tugas Pimpinan dan Anggota
DPRD ditunjang oleh berbagai aspek yaitu :
A. Eksternal
1.

Aspek Politik
Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah mengamanatkan untuk membangun pemerintahan yang baik (good
Governance) yang ditopang oleh tiga pilar yaitu : transparansi, Partisipasi dan
Akuntabilitas. Hal tersebut merupakan spirit yang diwujudkan dalam rangka
mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih sesuai tuntutan
reformasi. Diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2204 tentang Pemerintahan
Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah membawa konsekuensi positif kepada peran
Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi hubungan kerja Antara eksekutif dan
legislative di daerah dalam hal penganggaran yang berbasis kinerja.
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2.

Aspek Teknologi
Kemajuan pesat ilmu pengetahuan khususnya system informasi dan teknologi
baik di bidang pengolahan data maupun sarana lainnya mampu mempengaruhi
tingkat kinerja sebuah instansi pemerintah khususnya pada Sekretariat DPRD.
Pemanfaatan teknologi saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok pada
Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja dalam menunjang aktifitas kegiatan
sehari-hari dimana segala aktifitas perkantoran dilakukan dengan system
komputerisasi.

B. Internal
1.

Aspek Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tana
Toraja per 31 Desember 2018 sebanyak 38 orang yang terdiri dari :

2.

-

Pejabat Struktural

=

10 orang

-

Pejabat Fungsional

=

- orang

-

Staf Administrasi/Tata Usaha

=

28 orang

Aspek Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas operasional
Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja meliputi tanah, bangunan,
inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya.
3. Aspek Keuangan
Dana bersumber dari APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018,
dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat
DPRD dengan jumlah Rp. 25.162.486.572,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung DPRD
Belanja Pegawai

Rp. 10.930.389.887,-
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b. Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD
Belanja Pegawai

Rp. 2.323.488.685,-

c. Belanja Langsung
 Belanja Pegawai

Rp.

522.680.000.-

 Belanja barang dan jasa Rp.10.892.828.000. Belanja modal
Jumlah

Rp.

493.100.000.-

Rp. 25.162.486.572,-

PERMASALAHAN UTAMA
Permasalahan yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja Antara lain :
1. Internal :

2.



Kurangnya tenaga SDM yang professional



Belum optimalnya koordinasi di lingkungan Sekretariat DPRD

Eksternal
 Kurangnya komitmen SKPD yang mengajukan rencana prolegda
 Keterlambatan pemerintah daerah menyerahkan rancangan peraturan daerah
yang disertai naskah akademik dan rancangan perbupnya.
 Kurangnya koordinasi dengan Sekretariat DPRD kab/kota yang lain dalam
meningkatkan hubungan antar lembaga.

1.5.

SISTEMATIKA PENYAJIAN
Adapun sistematika penyajian LAKIP 2018 adalah :
Bab. I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
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B. Tugas Pokok dan Fungsi
C. Struktur Organisasi
D. Isu Strategis dan Permasalahan Utama
E. Sistematika Penyajian
Bab. II PERENCANAAN KINERJA
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
 Membandingkan Antara target dan kinerja Tahun ini;
 Membandingkan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;
 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan serta alternative solusi yang
telah dilakukan
 Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Bab. IV Penutup
Lampiran : - Perjanjian Kinerja
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan instrumen
pertanggungjawaban. Perencanaan Strategis (RENSTRA) adalah merupakan salah satu
dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat kegiatan
strategis yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan pengukuran kinerja dan
sekaligus merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya
lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Untuk
menjawab tuntutan perkembangan tadi perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna,
maka system pemerintahan harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan
yang disusun secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.Perjanjian Kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat
administrative, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke
bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu penandatanganan
Perjanjian Kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapid an
meminimalisir intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Perjanjian Kinerja
merupakan salah satu tahapan dalam system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Menurut petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara
reviuw pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN NOMOR 53 Tahun 2014,
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Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati
sebagai pemberi amanah kepada pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian
itu maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan Antara Bupati dan Pimpinan OPD atas
kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya
tersedia.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan
tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud
akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya. Maksud dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :
 Sebagai wujud meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan
kinerja aparatur
 Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
 Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi
 Sebagai dasar bagi Bupati untuk melaksanakan monitoring, evaluasi atas
perkembangan / kemajuan kinerja Pimpinan OPD
 Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Adapun sasaran, indikator dan target kinerja yang akan diwujudkan dalam Tahun
2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada
tujuan strategik dan matriks Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja
yaitu Meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tana Toraja
sebagai Legislatif Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut :
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Tabel. 2.1.
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2018
NO

SASARAN STRATEGIS

1
1.

2
Meningkatnya kualitas pelayanan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3

4
8 Perda

- Jumlah

penetapan

dalam mendukung tugas pokok

ranperda menjadi Perda

dan fungsi Pimpinan dan anggota

oleh DPRD

DPRD

- Jumlah

pembahasan

2 Perda

ranperda APBD yang
tepat waktu
2.

Meningkatnya kualitas pelayanan
fasilitasi

aspirasi

masyarakat

- Persentase aspirasi yang

100%

ditindaklanjuti

kepada DPRD
3.

Meningkatnya
kinerja SKPD

akuntabilitas

Persentase
terhadap

aparatur

100%

pelayanan

administrasi umum dan
keuangan

Dalam Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD mempunyai indikator :
1. Jumlah penetapan ranperda menjadi perda oleh DPRD dengan menggunakan
rumus = Jumlah ranperda yang ditetapkan menjadi perda dalam 1 tahun.
2. Jumlah pembahasan ranperda APBD tepat waktu :
(=Ranperda APBD pokok ditetapkan menjadi Perda sebelum tanggal 1 Januari
tahun berikutnya).
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(=Ranperda APBD Perubahan ditetapkan menjadi perda sebelum tanggal 1
Oktober tahun berjalan)
3. Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti baik dalam bentuk aksi
maupun usulan dapat diketahui dari penyelesaian tepat waktu dan diakomodir
dalam RKA OPD yang bersangkutan.
4. Persentase aparatur terhadap pelayanan administasi umum dan keuangan dapat
diketahui dalam pelaksanaan tugas dalam memfasilitasi kegiatan DPRD,
pertanggungjawaban keuangan dan penyajian laporan tepat waktu.
Tabel. 2.2.
Target Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja
Tahun Anggaran 2018.

NO
1
1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2

3
- Jumlah penetapan ranperda

Meningkatnya

kualitas

pelayanan dalam mendukung
tugas

pokok

dan

fungsi

Pimpinan dan anggota DPRD

TARGET
RPJMD
4
50 Perda

menjadi Perda oleh DPRD
- Jumlah

pembahasan 10 Perda

ranperda APBD yang tepat
waktu
- Persentase aspirasi yang

100%

ditindaklanjuti
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan
kinerja tersebut sekaligus bentuk pertanggungjawaban secara transparan mengenai
keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihakpihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas atau pemberi amanah.
III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja dilakukan dengan
mengacu pada indikator kinerja dari sasaran, yang terdiri dari input, output,
outcome. Indikator kinerja beserta target sasaran dan program yang tertuang dalam
perjanjian kinerja berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan
pencapaian tujuan organisasi.
Keberhasilan sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan yang
dilakukan

melalui

pengukuran

keberhasilan

setiap

indicator

dengan

membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran
digolongkan sesuai tabel berikut :
Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kerja
NO
1
2
3
4
5

RENTANG CAPAIAN KINERJA
91 < 100
76% < 90%
70% < 75%
51% < 65%
< 50%

KATEGORI CAPAIAN KINERJA
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat rendah
Sumber Permendagri 54 Tahun 2010
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Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja teah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja tahun 2016 – 2021. Untuk tahun
2018 telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2018 mencakup 3 sasaran
dengan 4 (empat) indikator kinerja. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci
dalam matriks sebagai berikut :
1.

Perbandingan Antara target dan Realisasi kinerja Tahun ini
Tabel 3.2.
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2018

NO

1
1.

2.

3.

SASARAN
STRATEGIS

REALIS
ASI

CAPAI
AN (%)

PREDIKA
T
KINERJA

3
4
- Jumlah
8 Perda
penetapan
ranperda
menjadi Perda
oleh DPRD

5
6 perda

6
97,12%

7
Sangat
tinggi

- Jumlah
2 Perda
pembahasan
ranperda
APBD yang
tepat waktu
- Persentase
100%
aspirasi yang
ditindaklanjuti

2 perda

100%

Sangat
tinggi

74,55

80%

Tinggi

91,39

92%

Sangat
tinggi

INDIKATOR
KINERJA

2
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
dalam
mendukung
tugas pokok dan
fungsi Pimpinan dan
anggota DPRD

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
fasilitasi
aspirasi
masyarakat
kepada
DPRD
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
SKPD

TARGET

Persentase
100%
aparatur
terhadap
pelayanan
administrasi
umum
dan
keuangan
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Berdasarkan data pada table 3.2. di atas, tingkat pencapaian sasaran 1 dengan
indicator jumlah penetapan ranperda menjadi perda dengan target 8 perda
terealisasi 6 perda dengan capaian kinerja sebesar 97,12% dengan predikat sangat
tinggi . Hal ini disebabkan perda inisiatif DPRD belum dibahas dan disetujui oleh
Bupati, masih memerlukan pengkajian sehingga perda ini dilanjutkan pada tahun
berikutnya.
Tingkat pencapaian sasaran 1 dengan indicator jumlah pembahasan ranperda
APBD tepat waktu dengan target 2 perda dan terealisasi 2 perda dengan capaian
kinerja 100% dengan predikat sangat tinggi. Dimana APBD perubahan disetujui
pada tanggal 30 September 2018 dan APBD pokok pada tanggal 27 Desember
2018.
Pencapaian Sasaran 2 yang digambarkan pada tabel diatas dengan indicator
persentase aspirasi yang ditindaklanjuti dengan target 100% mencapai realisasi
sebesar 80% dengan predikat tinggi. Hal ini diketahui dari penyelesaian aspirasi
dapat dilaksanakan tepat waktu.
Pencapaian Sasaran 3 yang digambarkan pada tabel diatas dengan indicator
persentase aparatur dalam pelayanan administrasi umum dan keuangan dengan
target 100% mencapai realisasi sebesar 92% dengan predikat tinggi. Hal ini
diketahui dari setiap pegawai yang menangani administrasi umum dan keuangan
dapat menyelesaikan tugas pelayanan fasilitasi kepada DPRD dengan baik.
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2.

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2018 dan 2017
Tabel 3.3.
Perbandingan antara Realisasi Tahun 2017 dan 2018

NO

SASARAN STRATEGIS

1
1.

2
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
dalam
mendukung
tugas pokok dan
fungsi Pimpinan dan
anggota DPRD

2.

3.

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
fasilitasi
aspirasi
masyarakat
kepada
DPRD
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
SKPD

REALIS
ASI
2018

CAPAI
AN (%)
2017

CAPAIAN
(%) 2018

8 perda

6
100%

7
97,12%

- Jumlah
2 perda
pembahasan
ranperda
APBD yang
tepat waktu
- Persentase
85%
aspirasi yang
ditindaklanjuti

2 perda

100%

100%

74%

80%

80%

Persentase
89,50%
aparatur
terhadap
pelayanan
administrasi
umum
dan
keuangan

91,39%

90%

92%

INDIKATOR
KINERJA

REALIS
ASI
2017

3
5
- Jumlah
6 perda
penetapan
ranperda
menjadi Perda
oleh DPRD

Pada table 3.3. digambarkan bahwa tingkat pencapaian sasaran 1 dengan
indicator jumlah penetapan ranperda menjadi perda dengan target 6 perda dan realisasi
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pada tahun 2017 sebanyak 6 perda demikian juga pada tahun 2017 realisasi 6 perda
sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja mencapai 100% dan 97%.
Tingkat pencapaian sasaran 1 dengan indicator jumlah pembahasan ranperda
APBD tepat waktu dengan target 2 perda dan terealisasi 2 perda tahun 2017 dan tahun
2018 sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
Pencapaian Sasaran 2 yang digambarkan pada tabel diatas dengan indicator
persentase aspirasi yang ditindaklanjuti dengan target 100% mencapai realisasi sebesar
85% untuk tahun 2017 dan tahun 2018 mencapai 74% dengan realisasi sebesar 80%.
Pencapaian Sasaran 3 yang digambarkan pada tabel diatas dengan indicator
persentase aparatur dalam pelayanan administrasi umum dan keuangan dengan target
100% mencapai realisasi sebesar 89% untuk tahun 2017 dan 91% pada tahun 2018
dengan realisasi 92%.
4.

Membandingkan Realisasi Kinerja sampai tahun 2018 dengan target akhir
RPJMD
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Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2018 dengan RPJMD

NO

SASARAN STRATEGIS

1
1.

2
Meningkatnya kualitas
pelayanan
dalam
mendukung
tugas
pokok dan fungsi
Pimpinan dan anggota
DPRD

2.

3.

INDIKATOR
KINERJA

TARGE
T
RPJMD

3
5
- Jumlah penetapan 50
ranperda menjadi perda
Perda oleh DPRD
- Jumlah
pembahasan
ranperda APBD 10
yang tepat waktu
perda

Meningkatnya kualitas
Persentase
100%
pelayanan
fasilitasi
aspirasi
yang
aspirasi
masyarakat
ditindaklanjuti
kepada DPRD
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja Persentase aparatur 89,50%
SKPD
terhadap pelayanan
administrasi umum
dan keuangan

REALIS
ASI

CAPAIA
N (%)

PREDIKAT
KINERJA

6
82%

7
Sangat
tinggi

6 perda

70%

Sangat
tinggi

85%

85%

Sangat
tinggi

91,39%

91%

Sangat
tinggi

32
perda

Pada table 3.4. digambarkan bahwa tingkat pencapaian sasaran 1 dengan indicator
jumlah penetapan ranperda menjadi perda dengan target 50 perda dan realisasi sampai
dengan tahun 2018 sebanyak 32 perda sehingga dapat dikatakan bahwa capaian
kinerja mencapai 82%.
Tingkat pencapaian sasaran 1 dengan indicator jumlah pembahasan ranperda
APBD tepat waktu dengan target 10 perda dan realisasi sudah 6 perda tahun 2018
sehingga capaian kinerja mencapai 70%.
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Pencapaian Sasaran 2 yang digambarkan pada tabel diatas dengan indicator
persentase aspirasi yang ditindaklanjuti dengan target RPJMD 100% mencapai
realisasi sebesar 85%.
Pencapaian Sasaran 3 yang digambarkan pada tabel diatas dengan indicator
persentase aparatur dalam pelayanan administrasi umum dan keuangan dengan
target 100% mencapai realisasi sebesar 91% .

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan / Penurunan
Kinerja serta alternative yang dilakukan
Berdasarkan data yang telah disajikan di atas tidak terjadi penurunan kinerja
pada tahun ini karena dengan tetap mengoptimalkan fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat
dengan OPD, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab para pegawai
yang ada di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja
6. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel. 3.5
Jumlah Pegawai dan Anggaran Serta Realisasi 2018

NO

Tahun

1

2018

Jumlah
Pejabat
Jumlah
Realisasi
Pejabat
Persentase
Administrasi
Anggaran
Anggaran
Struktural
10 orang
28 orang
25.162.486.572,- 24.121.661.468
95,86

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah ukuran tingkat penggunaan sumber
daya dalam suatu proses. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan maka prosesnya
dikatakan semakin efisien. Penggunaan sumber daya pada Sekretariat DPRD Kabupaten
Tana Toraja efisien karena realisasi anggaran untuk mencapai sasaran kinerja lebih kecil
dibanding anggaran yang telah ditetapkan dengan persentase 95,86%.
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7.

Analisis Program /Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan
Keberhasilan sasaran 1 meningkatnya kualitas pelayanan dalam mendukung
tugas pokok dan fungsi DPRD dengan indicator kinerja Jumlah Penetapan Ranperda
menjadi Perda, Jumlah pembahasan Ranperda APBD yang tepat waktu didukung oleh
program/kegiatan :
 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 Pembahasan Rancangan Perda
 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda, tokoh
agama dan tokoh masyarakat
 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
 Rapat-rapat paripurna
 Reses
 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
 Pelantikan Anggota DPRD
Keberhasilan sasaran 2 meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi
masyarakat kepada dewan dengan indicator persentase aspirasi masyarakat yang
ditindaklanjuti didukung oleh program/kegiatan :
 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


Pembahasan Rancangan Perda



Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda, tokoh
agama dan tokoh masyarakat



Rapat-rapat alat kelengkapan dewan



Rapat-rapat paripurna



Reses
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Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah



Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD



Pelantikan Anggota DPRD

Keberhasilan sasaran 3 meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD dengan
indicator persentase aparatur terhadap

pelayanan administrasi umum dan keuangan

didukung oleh program/kegiatan :
 Program Pelayanan Perkantoran


Penyediaan jasa surat menyurat



Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik



Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional



Penyediaan jasa administrasi keuangan



Penyediaan jasa kebersihan kantor



Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja



Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banguna
kantor



Penyediaan peralatan rumah tangga



Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



Penyediaan makanan dan minuman



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah



Penyediaan jasa dokumentasi kantor



Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan

 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Pengadaan kendaraan dinas /operasional
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Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas



Pengadaan peralatan rumah jabatan /dinas



Pengadaan peralatan gedung kantor



Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/kadis



Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan



Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional



Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional

 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan Pelatihan formal



Bimbingan

teknis

implementasi

peraturan

perundang-

undangan
Kegagalan dalam pencapaian kinerja karena adanya kendala Antara lain : kapasitas
pegawai belum memadai, koordinasi dengan stakeholder belum optimal sehingga
dibutuhkan langka perbaikan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan formal
secara berkesinambungan untuk pengembangan kemampuan staf, dan menciptakan
suatu system yang mampu mengakomodir setiap fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD
dengan cepat, tepat.
A. REALISASI ANGGARAN
Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja mampu melaksanakan
kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.496.140.630,- (Sebelas
milyard empat ratus Sembilan puluh enam juta seratus empat puluh ribu enam
ratus tiga puluh rupiah) atau 96,54% dari pagu anggaran sebesar Rp.
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11.908.608.000.- ( Sebelas milyard Sembilan ratus delapan juta enam ratus
delapan ribu rupiah).
Tabel 3.6.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja
ANGGARAN
REALISASI
Penyediaan Jasa surat menyurat
189.311.000
188.076.900
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air 130.800.000
116.420.339
dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 35.500.000
21.544.884
kendaraan dinas operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
358.520.000
327.645.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
20.139.000
20.075.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
51.850.000
50.845.000
Penyediaan
komponen
instalasi 23.355.000
23.337.000
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
4.080.000
3.910.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 111.600.000
111.600.000
perundang-undangan
Penyediaan bahan makanan dan minuman
880.000.000
874.500.000
Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi keluar 2.831.751.000
2.816.739.135
daerah
Penyediaan jasa dokumentasi kantor
166.550.000
153.644.000
Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan
150.000.000
143.044.139
JUMLAH
4.953.456.000
4.851.381.397
Kegiatan

%
99,35
89,01
60,69
91,39
99,68
98,06
99,92
95,83
100
99,38
99,47
92,25
95,36
97,94

Penjelasan Tabel 3.6 :
Penyerapan anggaran pada program Pelayanan administrasi perkantoran sebesar 97,94%.
Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi anggaran pada program ini adalah dengan
adanya efisiensi penggunaan anggaran pada beberapa jenis kegiatan rutin kantor.
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Tabel 3.7.
Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
Belanja
ANGGARAN
REALISASI
Pengadaan kendaraan dinas operasional
427.500.000
427.100.000
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / 15.000.000
14.500.000
dinas
Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas
5.500.000
4.850.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
45.100.000
43.450.000
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung 397.000.000
340.547.500
kantor/kadis
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
155.100.000
126.021.217
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 168.776.000
87.958.434
operasional
Rehabilitasi
sedang/berat
kendaraan 87.050.000
87.031.598
dinas/operasional
JUMLAH
1.301.026.000
1.131.458.749
Kegiatan

%
99,91
96,67
88,18
96,34
85,78
81,25
52,12
99,98
86,97

Penjelasan Tabel 3.7 :
Penyerapan anggaran pada program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar
86,97%. Hal yang mempengaruhi realisasi anggaran ini yaitu adanya efisiensi penggunaan
anggaran pada beberapa jenis kegiatan.
Tabel 3.8.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan
Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya
JUMLAH

Belanja
ANGGARAN
REALISASI
769.910.000
769.890.000
769.910.000

%
100

769.890.000
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Penjelasan Tabel 3.8 :
Penyerapan anggaran pada program Peningkatan disiplin aparatur sebesar 100%.
Persentase kegiatan ini tercapai dengan baik dikarenakan pelaksanaan kegiatan yang baik
dan penggunaan anggaran yang tepat sesuai perencanaan.
Tabel 3.9.
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kegiatan
Pendidikan dan pelatihan formal
Bimbingan teknis implementasi
perundang-undangan
JUMLAH

Belanja
ANGGARAN
REALISASI
40.000.000
40.000.000
peraturan 62.500.000
59.324.000
102.500.000

%
100
94,92

99.324.000

96,90

Penjelasan Tabel 3.9 :
Penyerapan anggaran pada program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar
96,90%. Hal yang mempengaruhi realisasi anggaran ini yaitu adanya efisiensi penggunaan
anggaran pada salah satu jenis kegiatan.
Tabel 3.10.
Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Belanja
ANGGARAN
REALISASI
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2.046.720.000
2.029.643.984
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat 33.000.000
24.600.000
pemerintah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Rapat-rapat alat kelengkapan
372.096.000
336.990.000
Rapat-rapat paripurna
301.950.000
284.835.000
Kegiatan Reses
992.250.000
942.425.000
Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 391.500.000
391.500.000
Dalam daerah
Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota 603.000.000
593.192.500
DPRD
Pelantikan Anggota DPRD
41.200.000
40.900.000
JUMLAH
4.781.716.000
4.644.086.484
Kegiatan

%
99,17
74,55
90,57
94,33
94,98
100
98,37
99,27
97,12
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Penjelasan Tabel 3.10 :
Penyerapan anggaran pada program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerahr sebesar 97,12%. Hal yang mempengaruhi realisasi anggaran ini yaitu adanya
efisiensi penggunaan anggaran pada beberapa jenis kegiatan.
Tabel 3.11.
Rekapitulasi Realisasi Anggaran berdasarkan program
Belanja
ANGGARAN
REALISASI
Program Pelayanan administrasi perkantoran
4.953.456.000
4.851.381.397
Program peningkatan sarana dan prasarana 1.301.026.000
1.131.458.749
apartur
Program peningkatan disiplin aparatur
769.910.000
769.890.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya 102.500.000
99.324.000
aparatur
Program peningkatan kapasitas lembaga 4.781.716.000
4.644.086.484
perwakilan rakyat daerah
JUMLAH
11.908.608.000 11.496.140.630
Kegiatan

%
97,94
86,97
100
96,90
97,12
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BAB IV
PENUTUP
4.1.

KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja
tahun 2018 ini adalah merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Tana Toraja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan.
Secara umum tujuan, sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD dan
kegiatan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja dapat dilaksanakan dengan baik
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, namun

demikian hasil yang

diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memberikan pelayanan
yang terbaik bagi anggota legislatif sebagai wakil rakyat.
Mengenai keberhasilan yang telah dicapai antara lain meningkatnya :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Disiplin Aparatur
4. Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
Disamping keberhasilan kinerja tersebut diatas juga masih dijumpai
beberapa masalah antara lain :
1. Perencanaan kinerja dan penganggaran belum dilakukan secara baik
2. Kuantitas maupun kualitas SDM aparatur masih terbatas.
3. Antara output dan realisasi anggaran masih tidak sinkron.
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4.2.

REKOMENDASI
Berdasarkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018,
untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkahlangkah sebagai berikut :
1. Menetapkan indicator-indikator yang tepat dan sesuai sasaran yang ada dalam
Renstra DPRD dan RPJMD Kabupaten Tana Toraja.
2. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pembinaan,
pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.

Sekretaris DPRD Kab. Tana Toraja,

YOHANIS NAPAN, SE
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP.
: 19650625 198611 1 002
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