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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) 

Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara tahun 2019 merupakan tindak 

lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi 

merepresentasikan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara  2016-2021. Selain itu juga 

sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Sekretariat 

DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Buton Utara  No.51 Tahun 2016. 

 Berdasarkan data jumlah penduduk dan luas  wilayah  Kabupaten 

Buton Utara  maka dapat dicermati bahwa penyebaran penduduk antar 

Kecamatan  menurut kepadatannya menunjukkan adanya pemusatan 

penduduk terutama di perkotaan, hal ini disebabkan oleh kondisi 

geografis dan potensi wilayahnya. Terkait dengan permasalahan tersebut 

akan mengandung konsekuensi timbulnya masalah kesehatan, 

pendidikan, penataan pemukiman/perumahan dan penyediaan  berbagai 

prasarana pendukung yang diperlukan, sementara sumberdaya alam 

cenderung semakin berkurang. 

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan perencanaan berkelanjutan, 

dimana proses identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat 

meningkatkan akseptabilitas prioritas jalannya roda pemerintahan, 

sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi 

dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 

ayat (5) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, secara 

teknis  operasional berada dibawah dan bertanggung  jawab kepada 

Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada 

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah serta termaktub dalam RPJMD 

Perubahan Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2021 pada: 

Misi III : “Meningkatkan Perwujudan tata Kelola Pemerintahan yang baik 

(good goverment) dan Pemerintahan yang bersih (good governance)” 
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Tujuan1 : “Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang 

Baik (good goverment) dan Pemerintahan yang Bersih (good governance)” 

Sasaran : “Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat ” 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan penyusunan LKj-IP Tahun 2019 ini adalah 

sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat DPRD pada tahun 2019 dan sarana untuk 

mengkomunikasikan dan menjawab apa yang telah di targetkan dan 

bagaimana proses pencapaiannya. 

1.3 Landasan Hukum 

Penyusunan LKj-IP Sekertariat DPRD merupakan salah satu 

dokumen pelaporan yang tidak dapat terlepas dari Substansi dokumen-

dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan 

penyusunannya, yang dijabarkan dalam : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perancanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Rencana Program 

Jangka Panjang Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Buton Utara di Kabupaten Buton Utara. (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagai mana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5103); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4405); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 320, Tambahan 

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615); 
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14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3); 

15. 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, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4); 

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Utara 

Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara 

Tahun 2014 Nomor 3); 

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara  (Lembaran 

Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6); 

19. Peraturan Daerah NomorTahun 2019 tentang Perubahan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2016Tentang Rencana Pembangunan 

Jangkah Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 

4); 

20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor  51 Tahun  2016 

TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Sekertariat DPRD Kabupaten Buton Utara. 

1.4 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan 

Sekretariat adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang 

dipimpin oleh seorang Sekertaris, berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Melalui Sekertaris Daerah. 

Sekertariat DPRD mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi mengacu pada 

Peraturan Bupati Buton Utara Nomor  51 Tahun  2016 Tentang 
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Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara. 

1.5 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Sekertariat DPRD berdasarkan Peraturan 

Bupati Buton Utara Nomor  51 Tahun  2016 TentangKedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekertariat 

DPRD Kabupaten Buton Utara. : 

a. Sekretaris DPRD; 

b. Kabag. Umum dan Keuangan; 

c. Kabag. Legislasi dan Persidangan; 

d. Kabag. Penganggaran dan Pengawasan; 

e. Kasubag. Tata Usaha dan Kehumasan; 

f. Kasubag. Perencanaan dan Keuangan; 

g. Kasubag. Legislasi; 

h. Kasubag. Persidangan; 

i. Kasubag. Pengawasan; 

j. Kasubag. Pengkajian Data, Penganggaran, dan Penyusunan 

Produk Hukum. 

Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIATAN DPRD 
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Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara dipimpin oleh seorang 

Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan 

Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten. Dan Sekretaris 

DPRD Kabupaten Buton Utara dan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten 

berasal dari Pegawai Negeri Sipil. 

Pada penyusunan berbagai Peraturan Daerah, Sekwan dilibatkan 

dalam rumusan Peraturan Daerah berupa fasilitasi secara teknis 

administrasi dan keuangan, baik yang rancangannya dibuat oleh DPRD 

maupun dibuat oleh Pemerintah Daerah. 

Sesuai peraturan perundang-undangan sekwan sebagai 

pendukung, fasilitator  berbagai kebutuhan DPRD baik dalam teknis  

penyusunan Perda, maupun dalam berbagai hal yang harus 

dikomunikasikan diantara dua institusi penyelenggara Pemerintahan di 

Daerah (DPRD dan Pemda) yang berpartner dalam membangun daerah. 

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD mengacu pada 

Peraturan Bupati Buton Utara Nomor  51 Tahun  2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Sekertariat DPRD Kabupaten Buton Utara. : 

A. Sekertaris DPRD 

Tugas Sekertaris DPRD adalah Menyelenggarakan adminitrasi 

kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas 

dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli 

yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan 

Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana diatas, maka 

Sekertaris DPRD mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan 

petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan; 

b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran 

tugas; 

c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja 

bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

d. Menyusun rencana dan penelaahan perumusan kebijakan pimpinan 
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dengan cara mengkonsultasikan dengan pimpinan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

e. Menyusun program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan peraturan 

yang berlaku dengan cara mengkoordinasikan rencana kegiatan yang 

akan dilaksanakan sebagai acuan kerja dan bahan masukan pada 

atasan; 

f. Membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan pembinaan 

adminitrasi kepegawaian dan keuangan serta ketata usahaan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas 

Kelompok Jabatan Fungsional; 

h. Melaksanaan pembinaan pegawai guna meningkatkan kinerja dan 

profesionalisme; 

i. Melaksanakan segala pekerjaan Sekretariat DPRD guna menunjang 

tugas DPRD; 

j. Memeriksa konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pekerjaan 

Sekretariat DPRD yang membutuhkan tanda tangan atau paraf 

sebagai tanda kewenangannya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, 

menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam 

pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik 

lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

B. Kepala Bagian Umum dan Keuangan 

Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas 

Merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan keuangan 

Sekretariat DPRD yang meliputi ketatausahaan, rumah tangga dan 

protokol serta keuangan Sekretariat DPRD. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, maka 

Kabag. Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan yang sasuai dengan bidang tugasnya 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan 

petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan di laksanakan; 
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b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran 

tugas; 

c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja 

bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

d. Mengelola urusan ketatausahaan, kearsipan kepegawaian, Sekretariat 

DPRD dengan cara melaksanakan pencatatan dan pembinaan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas meningkatkan kedisiplinan pegawai; 

e. Merencanakan anggaran pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD, 

dengan cara mengkoordinasiakan dengan bagian atau pihak terkait 

guna mensinkronkan dana yang akan dibutuhkan; 

f. Mengatur perencanaan anggaran dan perubahan anggaran 

Sekreatariat DPRD dan DPRD, sehingga dapat diketahui jumlah 

anggaran yang dibutuhkan; 

g. Mengelola keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; 

h. Mengelola urusan rumah tangga dan protokol dengan cara mencatat 

dan memelihara barang-barang inventaris guna tertib adminitrasi; 

i. Melaksanakan pembinaan pegawai dengan memberikan pengarahan 

rutin dan membantu menyelesaikan masalah kepegawaian guna 

meningkatkan kinerja pegawai; 

j. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, 

menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam 

pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik 

lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

B.1.     Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kehumasan 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kehumasan memiliki 

tugas Merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan 

sebagai tugas Bagian Umum dan Keuangan di bidang kehumasan 

yang meliputi penyusunan program kerja, melakukan koordinasi, 

mengatur dan memeriksa surat-surat dan mengelola administrasi 

kepegawaian serta legislasi SPPD. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, 

maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut :   
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a. Merencanakan kegiatan yang sasuai dengan bidang tugasnya 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai 

pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan di 

laksanakan; 

b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam 

rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna 

kelancaran tugas; 

c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta 

penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan 

profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. Mengatur dan memeriksa surat-surat yang akan di tangani 

dengan cara meneliti agar tertib administrasi; 

e. Mengelola administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD guna 

kelancaran pelayanan PNS; 

f. Menerima dan mencatat surat-surat serta 

mendistribusikannya sesuai disposisi pimpinan guna tertib 

administrasi; 

g. Memberikan pelayanan keperluan pimpinan, menyiapkan 

bahan dan data yang diperlukan oleh Pimpinan Dewan, serta 

legalisasi SPPD; 

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan 

kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai 

bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun 

laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

B.2.    Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki 

tugas Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang 

tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai 

pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan 

dilaksanakan : 
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, 

maka Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai 

pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan di 

laksanakan. 

b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam 

rangka penyelarasan kegiatan yang akan di laksanakan guna 

kelancaran tugas. 

c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian 

kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Membuat rencana anggaran pengeluaran DPRD dan sekretariat 

DPRD untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

e. Mengikuti rapat-rapat panitia anggaran dengan cara mencatat 

hasil rapat sebagai laporan. 

f. Melaksanakan pencatatan semua kegiatan pembayaran dan 

verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan guna tercapai 

tertib administrasi. 

g. Merealisasikan kebutuhan penggunaan dana DPRD dan 

Sekretariat DPRD. 

h. Mengelola dan menatausahakan banda-benda berharga serta 

administrasi keuangan DPRD, Sekretariat DPRD guna tercapai 

tertib administrasi. 

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan 

kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai 

bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan 

secara periodik baik lisan maupun tertulis guna 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

C. Kepala Bagian Legislasi dan Persidangan. 

Kepala Baagian Legislasi dan Persidangan mempunyai tugas 

Merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan 

persidangan yang meliputi rapat dan risalah serta hubungan masyarakat 

Sekretariat DPRD. 
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana sebagaimana di 

atas, maka Kabag Legislasi dan Persidangan mempunyai uraian tugas 

sebagaiberikut : 

a. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan 

petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan di laksanakan. 

b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

penyelarasan kegiatan yang akan di laksanakan guna kelancaran 

tugas 

c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja 

bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

d. Menyusun program kerja bagian persidangan dengan cara 

mengkoordinasikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai 

panduan dalam melaksanakan tugas. 

e. Menyusun acara penyelenggaraan rapat-rapat, sidang-sidang dan 

pertemuan-pertemuan dinas dengan cara mengkoordinasikan dengan 

unit kerja terkait guna memperlancar pelaksanaan tugas. 

f. Mempersiapkan dan menyusun risalah rapat-rapat DPRD dengan cara 

mengumpulkan bahan-bahan guna tertib administrasi. 

g. Memfasilitasi proses pelaksanaan PILKADA dan penyampaian aspirasi 

masyarakat serta melaksanakan hubungan masyarakat guna 

memperlancar pelayanan. 

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, 

menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam 

pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik 

lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

C.1.    Kepala Sub Bagian Legislasi 

Kepala Sub Bagian Legislasi memiliki tugas Melaksanakan 

sebagian tugas Bagian persidangan di bidang humas dan 

dokumentasi serta memfasilitasi penerimaan tamu-tamu 

DPRD.Untuk mendukung Tugas diatas Kasubag. Legislasi Memiliki 

Uraian Tugas sebagai berikut: 
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a. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan Perundang-

Undangan; 

b. Menyiapkan bahan penjelasan atau keterangan dan/atau 

naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, 

dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD terkait 

penyusunan Raperda. 

c. Menyiapkan bahan konsep Draf Perda inisiatif; 

d. melaksanakan pengolahan data sebagai bahan untuk 

melakukan pengkajian dan pengembangan dalam rangka 

menyelesaikan program legislasi daerah (Prolegda); 

e. melaksanakan fasilitasi dan membantu penyusunan produk 

hukum DPRD yang berupa peraturan daerah, keputusan 

dan/atau ketetapan DPRD; 

f. melaksanakan fasilitasi kelengkapan referensi peraturan 

perundang-undangan; 

g. menata, menghimpun dan mendokumentasikan produk 

hukum DPRD dan Sekretariat DPRD; 

h. menyiapkan pembahasan Produk Hukum DPRD dan 

Sekretariat DPRD; 

i. membuat Rancangan Produk Hukum DPRD dan Sekretariat 

DPRD; dan 

j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Pelayanan Fungsi Legislasi dalam lingkup kedinasan. 

C.2.    Kepala Sub Bagian Persidangan. 

Kepala Sub Bagian Persidangan memiliki tugas 

Melaksanakan sebagian tugas Bagian Persidangan di bidang rapat 

dan risalah serta mempersiapkan rencana kegiatan kunjungan 

kerja. 

Untuk mendukung Kinerjanya Kasubag Persidangan 

memiliki Uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai 

pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan di 

laksanakan. 
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b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam 

rangka penyelarasan kegiatan yang akan di laksanakan guna 

kelancaran tugas. 

c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian 

kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan kegiatan Dewan 

dalam satu tahun masa persidangan. 

e. Memfasilitasi rapat-rapat dan kunjunan kerja DPRD, study 

banding dan sidang lapangan. 

f. Koordinasi jamuan rapat-rapat. 

g. Membuat risalah dan catatan-catatan rapat yang di 

selenggarakan oleh DPRD maupun Sekretariat DPRD. 

h. Melaksanakan administrasi pengambilan sumpah anggota 

Dewan dan PAW. 

i. Memfasilitasi proses pelaksanaan PILKADA agar dapat 

terselenggara dengan lancar. 

j. Memfasilitasi pelaksanaan masa reses Pimpinan dan anggota 

Dewan. 

k. Mendampingi rapat-rapat yang dilaksanakan oleh alat-alat 

kelengkapan Dewan dan kunjungan kerja/study banding. 

l. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan 

kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai 

bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan 

secara periodik baik lisan maupun tertulis guna 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

D. Kabag. Pengawasan dan Penganggaran 

Kepala Pengawasan dan Penganggaran mempunyai tugas 

menyiapkan bahan, mengolah dan menyusun terkait produk Hukum 

Perundang-undangan dan Pelayanan Publik serta Informasi dan 

Dokumentasi Kegiatan DPRD. 
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana sebagaimana di 

atas, maka Kabag.Pengawasan dan Penganggaran mempunyai uraian 

tugas sebagaiberikut : 

a. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan 

mengevaluasi pembahasan KUA PPAS;  

b. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

pembahasan APBD/APBDP;  

c. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

pembahasan LKPJ;  

d. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

pembahasan Perda pertanggungjawban keuangan;  

e. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

jaringan aspirasi masyarakat;  

f. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

rumusan rapat dalam rangka pengawasan;  

g. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

rapat-rapat internal DPRD;  

h. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;  

i. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

dukungan pengawasan penggunaan anggaran;  

j. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

Pelaksanaan pelaksanaan kebijakan;  

k. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

Pokok Pikiran DPRD;  

l. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

kerjasama; dan  

m. Melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

D.1.    Kepala Sub Bagian Pengawasan  

Kasubag Pengawasan memiliki tugas mengkaji, 

menganalisis bahan di bidang Pengawasan. Untuk mendukung 

Tugas tersebut Kasubag. Pengawasan Memiliki Uraian Tugas 

sebagai berikut: 
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a. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;  

b. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;  

c. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik 

DPRD;  

d. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan 

anggaran;  

e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;  

f. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat 

pemerintah dan masyarakat; dan  

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

D.2.    Uraian Tugas Jabatan Kasubag. Penganggaran  

Kasubag Penganggaran melaksanakan tugas menyiapkan 

bahan dan merencanakan pembahasan KUA PPAS 

APBD/APNDP.Untuk mendukung Tugas diatas 

Kasubag.Penganggaran Memiliki Uraian Tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan pembahasan KUA - PPAS;  

b. Menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;  

c. Merencanakan pembahasan perda pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD;  

d. Merencanakan pembahasan LKPJ;  

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan KUA - PPAS dan 

ABD/APBDP dan Peraturan Daerah, pertanggujawaban 

pelaksanaan APBD dan pembahasan LKPJ; dan  

f. Melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

1.5.1 Kepegawaian 

Jumlah pegawai ASN pada Sekertariat DPRD Kabupaten 

Buton Utara keseluruhannya adalah 38 orang dan 210 orang P3K 

yang terdistribusi pada Sekretariat DPRD. Jumlah pegawai 

menurut jenis kelamin dan golongan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 1.1 
 

Jumlah Pegawai Sekertariat DPRD menurut jenis kelamin dan Golongan 
 

 

No 

 

Status 

Jenis Kelamin Golongan 

Laki-Laki Perempuan IV III II I 

1. ASN 24 14 3 22 13 0 

2. P3K 102 108 - - - - 

 JUMLAH 126 122 3 22 13 0 

 TOTAL 248 38 

 
 Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jumlah Pegawai DKP3K dapat dilihat 

pada tabel 2.3 berikut : 

 
Tabel 1.2 

Pegawai Sekertariat DPRD Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

No 
Status 

Kepegawaian 

Pendidikan 

S2 S1 D3 SLTA SLTP SD 

1. ASN 5 13 3 17 - - 

2. P3K 1 84 5 120 - - 

 JUMLAH 6 97 8 137 -  

 

1.5.2 Sarana dan Prasarana 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sekertariat 

DPRD didukung dengan sarana dan prasarana, baik berupa 

gedung kantor, peralatan dan kendaraan dinas serta peralatan 

perlengkapan kantor lainnya. Secara keseluruhan sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh Sekertariat DPRD berupa gedung dan 

bangunan pendukung serta sarana pendukung untuk operasional. 

Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada laporan Aset. 

1.5.3 Sarana Pendukung Operasional Sekertariat DPRD 

Dalam mendukung pelaksanaan operasional Kantor 

Sekertariat DPRD Kabupaten Buton Utara memiliki sarana 

pendukung sebagaimana terlampir. 

1.5.4 Kinerja Pelayanan Sekertariat DPRD 

Bagian ini menjelaskan tingkat capaian Kinerja Sekertariat 

DPRD Kabupaten Buton Utara berdasarkan sasaran / target 
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Renstra OPD Periode berikutnya, Menurut SPM Urusan Pilihan, 

dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator 

lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh 

pemerintah. 

Dengan mempedomani Permendagri Nomor 34 Tahun 2010 

dan RPJMD Kabupaten Buton Utara 2016 – 2021 telah ditetapkan 

sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi acuan 

kinerja masing-masing OPD. Untuk Sekretariat DPRD Kabupaten 

Buton Utara terdapat Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Capaian kinerja untuk 

masing-masing Indikator Kinerja Utama telah dituangkan dalam 

Renstra Sekertariat DPRD dengan target capaian yang telah di 

tentukan. 

1.6 Isu Strategis  

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis, dimana proses 

identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan 

akseptabilitas prioritas jalannya roda pemerintahan, sehingga dapat  

dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (5) Undang– 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa 

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis  

operasional berada dibawah dan bertanggung  jawab kepada Pimpinan 

DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah 

melalui Sekretaris Daerah. 

Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Sekretaris DPRD 

karena dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergiskan 

pelaksanaan tugas danp roses kebijakan Kepala Daerah dan Pimpinan 

DPRD dalam rangka menjembatani penyelenggaraan proses kemitraan 

yang harmonis diantara keduanya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa permasalahan yang 

muncul dalam rangka menunjang kemitraan antara Eksekutif dan 

Legislatif yaitu : 

1. Masih rendahnya rasa keterwakilan rakyat oleh Lembaga DPRD. 

2. Munculnya program baru yang tidak didukung dengan pendanaan 
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yang memadai. 

3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggap kurang jelas. 

4. Pelaksanaan    kegiatan    yang    tidak    dilaksanakan berdasarkan 

program kerja yang telah ditetapkan. 

5. Kurangnya personalia dan dukungan sarana prasarana penunjang  

yang  memadai serta penataan administrasi yang belum optimal 

dalam membangun koordinasi dan sinkronisasi program kerja dan 

kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah secara sinergis. 

6. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana dan 

program kerja yang telah ditetapkan. 

7. Terjadinya hubungan   yang    tidak  harmonis  antara Eksekutif dan 

Legislatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) 19 

 

BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

2.1 Rencana Strategis Tahun 2014 -2019 

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara 

tahun 2016-2021, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 

secara substansi merepersentasekan penjabaran Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara  tahun 2016-

2021. Selain itu juga sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran 

kinerja Sekertariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Buton Utara  No. 51 Tahun 

2016. Sebelum merencanakan strategis maka harus diketahui akar 

masalah dan masalah terlebih dulu. 

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (5) Undang– 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa 

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis  

operasional berada dibawah dan bertanggung  jawab kepada Pimpinan 

DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah 

melalui Sekretaris Daerah. 

Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Sekretaris DPRD 

karena dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergiskan 

pelaksanaan tugas dan proses kebijakan Kepala Daerah dan Pimpinan 

DPRD dalam rangka menjembatani penyelenggaraan proses kemitraan 

yang harmonis diantara keduanya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa permasalahan yang 

muncul dalam rangka menunjang kemitraan antara Eksekutif dan 

Legislatif yaitu : 

1. Masih rendahnya rasa keterwakilan rakyat oleh Lembaga DPRD. 

2. Munculnya program baru yang tidak didukung dengan pendanaan 

yang memadai. 

3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggap kurang jelas. 

4. Pelaksanaan    kegiatan    yang    tidak    dilaksanakan berdasarkan 

program kerja yang telah ditetapkan. 

5. Kurangnya personalia dan dukungan sarana prasarana penunjang  

yang  memadai serta penataan administrasi yang belum optimal 

dalam membangun koordinasi dan sinkronisasi program kerja dan 
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kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah secara sinergis. 

6. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana dan 

program kerja yang telah ditetapkan. 

7. Terjadinya hubungan   yang    tidak  harmonis  antara Eksekutif dan 

Legislatif. 

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

Daerah. 

Visi pembangunan Kab Buton Utara Tahun 2016–2021 adalah: 

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN, BERBUDAYA DAN 

RELIGIUS MENUJU BUTON UTARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA” 

VISI tersebut mengandung makna bahwa: 

1. Masyarakat yang Aman 

Adalah terwujudnya kondisi dimana masyarakat Buton Utara merasa 

bebas dari bahaya dan terlindungi dari sesuatu yang membuat 

perasaan menjadi tidak nyaman.Peningkatan kesejahteraan 

masyarakat sepatutnya didahului oleh perasaan aman yang dirasakan 

oleh masyarakat sehingga dapat maksimal mengembangkan diri 

dalam upaya mewujudkan Buton Utara yang maju dan 

sejahtera.Perwujudan pokok visi ini ditandai dengan terciptanya tertib 

sosial, rendahnya konflik baik secara vertical maupun horizontal, 

rendahnya kriminalitas dan gangguan ketertiban serta ketenteraman 

dalam masyarakat. 

2. Masyarakat yang Berbudaya 

Adalah terwujudnya masyarakat Buton Utara yang senantiasa 

menggunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, karena 

yang membahagiakan hidup manusia itu adalah suatu perbuatan 

yang baik, benar dan adil. Maka dapat dikatakan masyarakat Buton 

Utara yang berbudaya mengandung arti bahwa perilaku yang 

dijalankan sesuai moral, norma - norma yang berlaku di masyarakat 

dan sesuai dengan hokum Negara dalam menciptakan kebaikan, 

kebenaran dan keadilan kehidupan bermasyarakat. Perwujudan 

pokok visi ini ditandai oleh termanifestasikannya nilai-nilai budaya 

sesuai jati diri lokal dan bangsa dalam budi pekerti yang baik. 

3. Masyarakat yang Religius 

Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual 

maupun sosial dalam konteks iman dan takwa karena kualitas 
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sumber daya manusia dalam mewujudkan kesejahteraan tanpa iman 

dan takwa hanya akan menjerumuskan dalam jurang kehancuran. 

Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh meningkatnya pelaksanaan 

ibadah dan pengamalan nilai – nilai agama dalam segala aspek 

kehidupan baik secara individu maupun sosial. 

4. Buton Utara yang Maju 

Adalah terwujudnya Buton Utara yang tumbuh dan berkembang 

secara optimal, memiliki daya saing baik di tingkat regional maupun 

nasional. Dalam hal ini Kabupaten Buton Utara berupaya semaksimal 

mungkin dalam mensejajarkan dirinya dengan daerah-daerah lain 

yang telah maju. Hal ini diawali dengan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dan penguatan sektor infrastruktur pelayanan 

dasar. Kedua pilar inilah yang nantinya dapat menunjang pergerakan 

pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan di Kabupaten 

Buton Utara. Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh kualitas 

sumberdaya manusia yang tinggi dan terpenuhinya infrastruktur 

wilayah. 

5. Buton Utara yang Sejahtera 

Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, 

yang tidak hanya berdimensi material dan jasmaniah, tetapi juga 

spiritual atau rohaniah yang memungkinkan rakyat menjadi manusia 

yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal dan berpartisipasi dalam 

proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan kontruktif, dalam 

tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, 

rukun dan damai, disamping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, 

pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, bebas dari 

ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, 

dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, 

psikis maupun intelektual. Masyarakat yang sejahtera adalah 

masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, 

damai sentosa dan makmur.Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh 

peningkatan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya, perasaan tenang dan rasa aman dalam hidupnya. 

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditempuh dengan 

misi sebagai berikut: 
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(1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

bermoral yang ditopang oleh 4 pilar utama yaitu pendidikan, 

kesehatan, budaya dan keagamaan. 

Misi ini mencakup upaya-upaya umum dalam pembangunan dan 

pelayanan pendidikan, pembangunan dan pelayanan kesehatan, 

pengelolaan kebudayaan dan pemeliharaan situasi kondusif bagi 

kehidupan keagamaan. 

(2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur (terutama 

infrastruktur dasar) secara berkelanjutan. 

Misi ini mencakup upaya umum untuk mewujudkan pemerataan 

pembangunan dalam pemenuhan infrastruktur wilayah. 

(3) Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik (good 

goverment) dan pemerintahan yang bersih (good governance). 

Misi ini mencakup upaya umum dalam mendorong agenda reformasi 

birokrasi guna mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good goverment) dan pemerintahan yang bersih (good 

governance). 

(4) Meningkatkan dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan 

yang kreatif dan produktif berbasis sumber daya lokal secara 

berkelanjutan. 

Misi ini mencakup upaya umum dalam pembangunan pertanian 

secara umum serta pengembangan usaha kecil dan menengah 

guna mewujudkan peningkatan ekonomi kerakyatan dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan Buton 

Utara yang maju dan sejahtera. 

(5) Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berpihak pada 

kepentingan masyarakat dan ramah lingkungan secara 

berkelanjutan. 

Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara keanekaragaman 

sumberdaya alam, pengendalian kerusakan lingkungan serta 

penataan keindahan dan kebersihan lingkungan agar pengelolaan 

sumber daya alam (SDA) dapat bermanfaat bagi peningkatan 

ekonomi masyarakat namun tetap menjaga keberlanjutan sumber 

dara alam tersebut. 

(6) Membangun kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang saling 

menguntungkan untuk membuka lapangan kerja masyarakat. 
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Misi ini mencakup upaya umum dalam mengembangkan kerjasama 

antar daerah serta mewujudkan hubungan kerjasama dengan 

berbagai lembaga internasional  guna membuka peluang 

pengembangan daerah yang lebih baik. 

(7) Menerapkan sistem keamanan, ketertiban dan kenyamanan 

kehidupan bermasyarakat secara persuasif, humanis dan egaliter. 

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan dan memelihara 

kondisi aman, tertib, tenteram dan nyaman dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat. 

(8) Membangun dan meningkatkan penggunaan sistem informasi 

daerah berbasis data secara online. 

Misi ini mencakup upaya umum dalam  mewujudkan adanya sistem 

informasi daerah berbasis elektronik sehingga sistem e-

government dapat berjalan dan mendukung tata kelola 

pemerintahan yang  baik. 

2.2 Tujuan dan sasaran 

Pembangunan Kab. Buton Utara yang akan dicapai dalam lima 

tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan 

Kab. Buton Utara Tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran yang 

berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan adalah sebagai 

berikut: 

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Ketiga 

Sesuai dengan Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas tata 

pemerintahan yang baik (good foverment) dan pemerintahan yang 

bersih (good governance), maka tujuan dan sasaran pembangunan 

yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai 

berikut: 

Tujuan 3: Meningkatkan Perwujudan tata Kelola Pemerintahan 

yang baik (good goverment) dan Pemerintahan yang bersih (good 

governance), dengan sasaran: 

Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat, ditandai dengan 

meningkatnya indeks persepsi korupsi, Opini BPK atas laporan 

Keuangan Kab. Buton Utara semakin baik dari sebelumnya WDP 

menjadi WTP, Penilaian Lakip dari tahun sebelumnya mendapatkan 

nilai c (cukup baik) ditargetkan menjadi nilai b (baik). 
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2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Ketiga 

Sesuai dengan Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas tata pemerintahan 

yang baik (good foverment) dan pemerintahan yang bersih (good 

governance), maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima 

tahun mendatang adalah sebagai berikut: 

Tujuan : Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang 

Baik (good goverment) dan Pemerintahan yang Bersih (good governance) 

dengan  

Sasaran : Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat ditandai 

dengan meningkatnya jumlah Peraturan  Daerah yang dihasilkan dalam 

setiap rapat-rapat pembahasan Perda. Pada akhir periode ditargetkan 

semua peraturan  daerah sudah terintegrasi dengan tepat waktu. 

2.3 Penentuan Isu - isu Strategis 

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul sehingga 

dijadikan isu yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi 

dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut: 

a. Mempertajam fungsi - fungsi DPRD (pengawasan, legislasi dan 

budgeter); 

b. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD; 

c. Peningkatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor, 

serta  sumberdaya  aparatur, baik aspek intelektual, administrasi 

dan manajemen, melalui kegiatan pelatihan- pelatihan. 

d. Ketersediaan   ruang    publik   sebagai   bagian   dari   upaya 

menyediakan ruang aspirasi masyarakat. 

e. Mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan pihak terkait baik 

internal maupun eksternal. 
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Tabel 2.1 

 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Visi Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Berbudaya dan Religius Menuju Buton Utara Yang Maju dan Sejahtera  
Misi III Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan Yang Baik (good goverment) dan Pemerintahan yang bersih (good goverment)  

Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Tujuan OPD Sasaran OPD Strategi Kebijakan Program 
Meningkatkan 
perwujudan tata 
kelola pemerintahan 
yang baik  
(goodgooverment) 
dan pemerintahan 
yang bersih 
(goodgovernance) 

Meningkatnya 
pelayanan prima 
bagi masyarakat 

Meningkatkan 
Perwujudan Tata 
Kelola 
Pemerintahan 
yang Baik (good 
goverment) dan 
Pemerintahan 
yang Bersih (good 
governance) 

Meningkatnya 
Jumlah dan 
Kualitas Produk 
Hukum Daerah 

Menerapkan 
pelayanan 
Peningkatan 
jumlah dan 
kualitas Produk 
Hukum 

Peningkatan 
standar kualitas 
pelayanan, 
peningkatan 
kapasitas dan 
Kualitas Produk 
Hukum 

1. Program Peningkatan 
kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat 

 

Meningkatnya 
pelayanan prima 
bagi masyarakat 

Meningkatkan 
Perwujudan Tata 
Kelola 
Pemerintahan 
yang Baik (good 
goverment) dan 
Pemerintahan 
yang Bersih (good 
governance) 

 Menerapkan 
pelayanan 
Peningkatan 
jumlah dan 
kualitas Produk 
Hukum 

Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
dan kapasitas dalam 
menghasilkan 
jumlah produk 
hukum daerah 

2. Program Penunjang 
Pelaksanaan Tugas, 
Fungsi dan 
Wewenang Pimpinan 
DPRD 

Meningkatnya 
pelayanan prima 
bagi masyarakat 

Meningkatnya 
pelayanan prima 
bagi masyarakat 

Terwujudnya 
manajemen 
organisasi yang 
professional 

Menerapkan 
pelayanan 
aparatur DPRD 

Peningkatan 
standar kualitas 
pelayanan, 
peningkatan 
kapasitas dan 
pembinaan aparatur 
DPRD 

3.  Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

4. Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

5. Peningkatan 
kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

6. Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

7. Program 
Optimalisasi 
Pemanfaatan 
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Teknologi Informasi 
  Meningkatnya 

kualitas 
pengelolaan 

keuangan dan 
capaian kinerja 

pembangunan 

Penataan dan 

penguatan 
organisasi dan 

manajemen 
SDM aparatur 

secara paralel 

dengan 
penerapan 

koordinasi, 
harmonisasi 

dan 
pencegahan 

korupsi dalam 

kerangka 

Menerapkan 
disiplin 
pengelolaan 
keuangan 

Meningkatkan 
standar kualitas 
dalam pengelolaan 
keuangan 

8. Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

9. Program 
Perencanaan 
Organisasi Perangkat 
Daerah 
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2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan 

perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada 

Program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang 

lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun 

masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan 

baik untuk Kementrian/ Lembaga  di Pusat dan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (OPD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut 

dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah. 

Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanahkan oleh Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Pusat, dan 

RKPD yang diamanahkan oleh Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 

dirancang untuk Pemerintah Daerah. 

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN 

& RB) Nomor : 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja 

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2019 Sekertariat DPRD  adalah 

sebagai berikut : 

Tabel :2.2 

rencana kerja Tahunan 

      Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Berbudaya dan Religius   

Menuju Buton Utara Yang maju dan Sejahtera  

 Misi III :  Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan Yang Baik (good 

goverment) dan Pemerintahan yang bersih (good goverment) 

 
Tujuan 

 
Sasaran 

 
Indikator 

kinerja utama 

 
program  

 
Target 

Meningkatkan 

Perwujudan Tata 

Kelola 

Pemerintahan yang 

Baik (good 

goverment) dan 

Pemerintahan yang 

Bersih (good 

governance) 

Meningkatny

a Jumlah dan 

Kualitas 

Produk 

Hukum 

Daerah 

Terbentuknya 

produk hukum 

daerah 

Program 

peningkatan 

kapasitas 

lembaga 

perwakilan 

rakyat, 

Pengkajian, 

Penelaahan, dan 

Penyiapan 

Peraturan Daerah 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan 

dokumen perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019. Dokumen 

perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah 

mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki Sekretariat DPRD 

tahun 2019, sehingga dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD secara 

realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia. 

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara 

membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan 

realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau 

celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan 

evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan 

Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). 

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap 

sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori 

sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2019 

 

NO PERSENTASE 
CAPAIAN 

KATEGORI 
CAPAIAN 

KODE 

1 Lebih dari 100% Sangat Baik Hijau Tua 

2 75% sampai 100% Baik Hijau 

3 55% sampai 75% Cukup Kuning 

4 Kurang dari 55% Kurang Merah 

 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah 

ditetapkan oleh Sekertariat DPRD dilakukan dengan membandingkan 

antara target, kinerja dengan realisasi kinerja. indikator kinerja sebagai 

ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekertariat DPRD 

Kabupaten Buton Utara dirinci sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Pengukuran Keberhasilan Kinerja 

 
No Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Satuan Target Reali

sasi 

Capaian 

kinerja 

Kode 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Meningkatnya 

pelayanan 

kepada 

Anggota 

DPRD dalam 

menjalankan 

fungsinya 

Persentase 

pelayanan 

kepada 

Anggota 

DPRD dalam 

menjalanka

n fungsinya 

% 82,17% 81,13 98,04  

2 Meningkatnya 

Jumlah dan 

Kualitas 

Produk 

Hukum 

Daerah 

Persentasi 

Capaian 

Prolegda 

% 41,17% 100% 100%  

 

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

Pengukuran kinerja Sekertariat DPRD  tahun 2019 menggunakan 

metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi. Pengukuran 

merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada 

kelompok indikator kinerja Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses 

yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau 

proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting 

dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.  

Pengukuran tingkat capaian kinerja sekertariat DPRD tahun 2019 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi 

masing-masing indikator kinerja sasaran. Pelaporan disusun dengan 

melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif 

maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 
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Pengukuran Kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran 

indikator kinerja mencakup target/rencana masing–masing misi dan cara 

mencapainya melalui Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan 

Kegiatan. Kemudian dilakukan Pengukuran Kinerja dari masing-masing 

indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan 

dalam formulir Pengukuran Kinerja. 

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Pada bab ini dijelaskan (diuraikan) Capaian Kinerja persasaran 

strategis, sesuai sasaran yang ada dalam Renstra  2016-2021. Pada tiap 

sasaran terdiri atas satu  indikator dan tiap indikator ukuran capaiannya 

berada pada capaian kinerja OPD. Selanjutnya terdapat sasaran yang 

capaiannya mencakup dua OPD atau lebih, sebab sasaran tersebut 

mencakup tugas pokok dan fungsi dari beberapa OPD. 

Capaian setiap sasaran dapat didukung dengan beberapa program 

atau beberapa kegiatan yang berada pada satu atau beberapa OPD. 

Dukungan tersebut adalah melalui program dan kegiatan yang relevan 

serta menunjang pencapaian sasaran. Selanjutnya Program  Kinerja 

Sekretariat DPRD dapat dilaksanakan dengan indikator kinerja utama  

dari masing-masing bidang antara lain adalah sebagai berikut : 

3.3 Indikator Persentase Capaian Prolegda 

Realisasi capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 

– tahun sebelumnnya dapat dilihat pada table perbandingan capaian 

kerja berikut: 

Tabel 3.3 perbandingan capaian kinerja 

NO. INDIKATOR KINERJA 
REALISASI CAPAIAN KINERJA 

2019 2018 2017 2016 

1 Persentase Capaian Prolegda 100 % 64,70% 38,23 % 8,82% 

 

 

          Persentase                                    Realisasi         
          Pencapaian rencana      =                                 x  100 % 
          tingkat capaian                            Rencana 
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Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. 

Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 41,17 %, realisasi sebesar 100 

% lebih atau bernilai kinerja Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah. 

Dibandingkan dengan relisasi tahun sebelumnya. 

target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100 % Capaian 

IKU tahun 2019 ini target 41 % telah tercapai 100 %, sehingga target 

akhir Renstra tahun 2021 telah tercapai. 

3.4 Realisasi Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Kinerja Renstra  (2021) 

Secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Buton utara telah melaksanakan tugas dalam rangka 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan 

Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 – 2021. Pengukuran target kinerja 

dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan 

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. 

Berdasarkan atas target Pembahasan Raperda Kabupaten Buton 

Utara Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah 

(Prolegda), target pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah 

ditetapkan sebanyak 40 Raperda, dengan rincian : 15 Raperda Inisiatif 

DPRD dan 25 Raperda dari Eksekutif. Adapun Raperda yang telah 

dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD pada tahun 

2016 sebanyak 3 Raperda dari Eksekutif, tahun 2017 sebanyak 10 

Raperda yang terdiri dari 2 Raperda inisiatif DPRD dan 8 Raperda dari 

Eksekutif, tahun 2018 sebanyak 9 Raperda terdiri dari 6 Raperda inisiatif 

DPRD dan 3 Raperda dari Eksekutif dan tahun 2019 sebanyak 18 

Raperda terdiri dari 7 Raperda inisiatif DPRD dan 11 Raperda dari 

Eksekutif. 

Tabel 3.4 

Realisasi Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Kinerja Renstra  

(2021) 

NO. 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

RENSTA OPD 

REALISASI 

2019 
CAPAIAN (%) 

1 
Persentase Capaian 

Prolegda 
 

41,17% 100% 100% 
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Berdasarkan kondisi tabel diatas persentase realisasi kinerja 

tahun 2019 terhadap target kinerja Rentra   Dapat jelaskan dengan 

indikator sebagai berikut :  

IKU Rata-Rata Capaian Prolegda yang kita capai sedah mencapai 

100 % lebih tahun  2019 sedangkan target dari Renstra yang kita 

tetapkan yaitu 41,17% dengan capaian sudah 100 % lebih. sudah terjadi 

peningkatan untuk mencapai target yang diharapkan selisih lebih besar 

pada tahun 2019. 

3.5 Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan  

 Dalam pencapaian kinerja Sekretariat DPRD sudah tentu 

menghadapi tantangan dan peluang yang harus diselesaikan dan 

dijalankan sesuai dengan tupoksi dinas yang diatur dalam peraturan 

bupati buton utara dalam hal ini adalah mencapai target yang tertuang 

dalam RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Sekretariat DPRD tahun 

2016-2021. sebagai pertanggung jawaban dalam kinerja dan capaian yang 

harus dicapai dan diselesaikan masa ahir periode di jabarkan dalam 

dokumen LKJIP. 

3.6  Akuntabilitas Keuangan 

Realisasi belanja Sekretariat DPRDTahun Anggaran 2019 

seluruhnya berjumlah Rp23.654.044.103,00 atau 98,38%  dari total 

Anggaran Belanja yang dialokasikan dalam APBD sebesar Rp. 

24.044.653.900,00. 

Untuk lebih jelas mengenai gambaran realisasi belanja daerah Tahun 

Anggaran 2019 adalah sebagai berikut: 

1) Belanja Operasi 

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 

2019 adalah sebesar Rp.22.358.908.103,00atau 98,37% dari total 

anggaran sebesar Rp.22.730.243.900,00. Belanja operasi tersebut 

disajikan dalam tabel 3.5 sebagai berikut. 

 

 

 

 



 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) 33 

 

Tabel 3.5 

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 

No. 
Jenis Belanja 

Operasi 
Anggaran Belanja Realisasi Belanja Lebih/(Kurang) % 

5.1.1 Belanja Pegawai 2.428.863.900,00 2.249.255.086,00 (179.608.814,00) 92,61 

5.1.2 Belanja Barang 20.301.380.000,00 20.109.653.017,00 (191.726.983,00) 99,06 

 Jumlah 22.730.243.900,00 22.358.908.103,00  (371.335.797,00) 98,37 

 

1) Belanja Modal 

Realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 

adalah sebesar Rp.1.295.136.000,00atau 98,53% dari total anggaran 

sebesar Rp.1.314.410.000,00 Rincian Belanja Modal tersebut 

disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut. 

Tabel 3.6 

 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 

(dalam rupiah) 

No. 

Urut 

Jenis Belanja 

Modal        
Anggaran Belanja Realisasi Belanja Lebih/(Kurang) % 

5.2.1 Belanja Tanah 213.920.000,00 213.605.000,00 (315.000,00) 99,85 

5.2.2 
Belanja Peralatan 

dan Mesin 
767.230.000,00 760.809.000,00 (6.421.000,00) 99,16 

5.2.3 
Belanja Gedung 

dan Bangunan 
333.260.000,00 320.722.000,00 (12.538.000,00) 99,24 

5.2.4 
Belanja Aset 

Tetap Lainnya 
0,00 0,00 0,00 00,00 

Jumlah 1.314.410.000,00 1.295.136.000,00 (19.274.000,00) 98,53 

 

3.7 Strategi Pemecahan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah dan hambatan dalam pencapaian 

kinerja instansi Sekertariat DPRD Kabupaten Buton Utara, maka 

tindakan pemecahan masalah tersebut sebagai berikut : 

1. Masalah. 

1. Pembahasan dan rapat – rapat tidak terlaksana tepat waktu , 

sering mengalami penundaan acara, sehingga harus 

menjadwalkan kembali kegiatan yang belum terlaksana  
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2. Raperda yang telah direncanakan dalam Prolegda sebagian 

besar dibahas pada akhir tri wulan sehingga menyebabkan 

apdatnya agenda kegiatan yang harus diselesaikan pada akhir 

tahun 

2. Strategi Pemecahan Masalah 

1. Koordinasi internal dan eksternal ditingkatkan 

2. Komitmen dari pemangku kepentingan dalam mentaati jadwal 

kegiatan yang tersusun. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekertariat 

DPRD Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 adalah untuk mewujudkan 

akuntabilitas kinerja Dinas kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara. 

Dengan demikian, pelaporan LKJIP ini merupakan sarana bagi Sekertariat 

DPRD Kabupaten Buton Utara untuk mengkomunikasikan dan menjawab 

tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya yang 

berkaitan dengan wewenang yang diterima. 

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis akuntabilitas 

kinerja yang dilakukan Sekertariat DPRDKabupaten Buton Utara  

menunjukan bahwa pencapaian indikator kinerja terhadap 2 (DUA) sasaran, 

yang diukur dengan 4indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan pada tahun 

2019, secara umum dikategorikanSangat Berhasil, sehingga dengan capaian 

seperti itu Sekertariat DPRD Kabupaten Buton Utara berhasil dalam 

mengarahkan danmenjalankanMisi, yaitu : : “Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan 

yang baik  (goodgooverment) dan Pemerintahan yang bersih (goodgovernance) tahun 

2016 – 2021”. 

Demikian LAKIP Tahun 2019 ini disusun agar dapat meningkatkan 

komitmen bagi Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanKabupaten Buton 

Utara sebagai penerima tanggungjawab untuk bersama-sama menciptakan 

“good governance and clean government” di Kabupaten Buton Utara. 

 

Buranga,         Februari 2020 

 
 
 


