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Kata Pengantar
Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga telah dapat
disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Rokan HuluTahun Anggaran 2018.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan Akuntabilitas Kinerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun berdasarkan Program dan Kegiatan
dalam Rencana Kerja (Performance Plan) yang merupakan dokumen kesepakatan (Performance
Agreement) berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 – 2022.
Pencapaian sasaran, yang tertuang dalam Visi, Misi dan Tujuan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu yang dijabarkan dalam indicator kinerja, baik pada
tingkat program strategis maupun tingkat kegiatan yang mempresentasikan nilai kuantitatif dan
kualitatif yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).
Dengan tersusunnya LAKIP ini maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dapat
melakukan evaluasi dan koreksi terhadap pencapaian sasaran-sasaran kinerja dan melakukan
tindakan – tindakan korektif guna mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu.
Kepada Pihak yang telah membantu penyusunan LAKIP ini kami ucapkan terimakasih,
semoga penyusunan LAKIP ini dapat meningkatkan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, ke arah yang lebih baik lagi dan merupakan sumber data bagi pihak yang
membutuhkan. Demikian atas perhatiannya diucapkanterimakasih.
PasirPengaraian,Januari 2019
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, yang berisi tentang
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2018 ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu merupakan Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan di
daerah. Sebagai salah instansi pelaksanaan pembangunan, Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Rokan Hulu berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang
telah dituangkan didalam RPJMD dan Renstra Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tahun 2017-2021 untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan
daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2018 ini disusun sehubungan dengan perlaksanaan program Tahun 2018 yang
dijabarkan dalam kegiatan yang bertolak ukur pada Indkator Kinerja Utama Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman yang akhirnya akan dapat menciptakan perencanaan yang
berkualitas. Oleh sebab itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
B. GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu
lembaga teknis daerah di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu
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Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Kerja Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rokan Hulu merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Adapun tugas penting dari Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman adalah melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang Perumahan,
Permukiman, ke Cipta Karya, Pertamanan, Air Bersih, serta menyiapkan dokumen-dokumen
mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan lain-lain.
Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat
penunjangnya. Sumber daya manusia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih
terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem
perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana
yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
masih belum mencukupi.
Sumber daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu terlihat
pada jumlah pegawai, latar belakang pendidikan dan pangkat dan golongan pegawai. Pegawai
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 272 Orang yang terdiri dari
Pegawai Negeri Sipil sejumlah 66 orang,Tenaga Teknis Kantor/ Honorer sejumlah 199 orang dan
225 orang BHL (Buruh Harian Lepas) sebagai tenaga/ petugas pertamanan.
TABEL 1
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2017
NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1

STRATA- 2 (S2)

3

2

STRATA-1 (S1)

28

3

DIPLOMA (D4)

-

4

DIPLOMA (D3)

2

5

SLTA

31

6

SLTP

1

7

SD

1
JUMLAH
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TABEL 2
DATA PEGAWAI HONORER DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
MENURUT GOLONGAN/ KEPANGKATAN TAHUN 2018
NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

KET.

1

STRATA-1 (S1)

30

TENAGA TEKNIS KANTOR

2

DIPLOMA (D3)

16

TENAGA TEKNIS KANTOR

3

SLTA

129

TENAGA TEKNIS KANTOR

4

SLTP

1

TENAGA TEKNIS KANTOR

5

SLTA

53

TENAGA TEKNIS ISLAMIC DAN GEDUNG
DAERAH

6

SLTP-SLTA

172

BHL (PETUGAS PERTAMANAN)

401

HONORER

JUMLAH

TABEL 3
DATA PEGAWAI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
MENURUT JABATAN TAHUN 2018
NO

TINGKAT JABATAN

JUMLAH (ORANG)

1

ESELON II

1

2

ESELON III

4

3

ESELON IV

13

4

STAF

48
JUMLAH

66

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
pegawai juga didukung oleh peralatan dan perlengkapan sebagai berikut:
TABEL 5
PERLENGKAPAN DAN PERALATAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2017
NO

JENIS BARANG

JUMLAH

1

GENSET

16 UNIT

2

MOBIL JABATAN

4 UNIT

3

SEPEDA MOTOR

6 UNIT

4

MESIN TIK

-

5

MESIN PHOTO COPY

-

6

LEMARI BESI

7 UNIT

7

LEMARI KAYU

52 BUAH

8

RAK BESI

NO

2 UNIT
JENIS BARANG
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9

FILLING KABINET

14 UNIT

10

MESIN PENGHANCUR KERTAS

6 UNIT

11

PAPAN WHITE BOARD

-

12

MESIN ABSENSI

-

13

PAPAN STRUKTUR

1 UNIT

14

MESIN POMPA AIR

70 UNIT

15

LEMARI ARSIP KAYU

16

KURSI BESI

17

KURSI PUTAR BESAR

16 BUAH

18

KURSI PUTAR KECIL

-

19

KURSI PLASTIK

-

20

KASUR

-

21

TIKAR

-

22

MEJA ½ BIRO

- UNIT

23

MEJA ½ BIRO KASUBBID

- UNIT

24

MEJA ½ BIRO KABID

- UNIT

25

MEJA BIRO ESELON II KADIS

1 SET

26

MEJA BIRO

16 UNIT

28

MEJA PIMPONG

-

29

GORDEN

-

30

UMBUL-UMBUL

31

JAM DINDING

32

MESIN POTONG RUMPUT

6 UNIT

33

LEMARI ES

2 UNIT

34

AC

27 UNIT

35

LEMARI ARSIP

1 UNIT

36

KIPAS ANGIN

-

37

KOMPOR GAS

-

38

RAK PIRING

2 UNIT

1 SET
-

1 BUAH

NO
39

UNIT

JENIS BARANG
TABUNG GAS
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40

TANGKI AIR

4 BUAH

41

ALAT DAPUR

-

42

RADIO VHF

-

43

TV, DIGITAL, PARABOLA

- SET

44

SOUND SYSTEM

1 SET

45

WIRELESS

1 SET

46

STAVOL / STABILISATOR

-

47

DISPENSER

-

48

HANDYCAM

-

49

KAMERA DIGITAL

2 UNIT

50

HAMMER TEST

1 UNIT-

51

RZ 45

-

52

TANG RJ 45

-

53

HUB / SWICHUB

-

54

FAXIMILE

-

55

INFOKUS

1 UNIT

56

OHP

57

KOMPUTER

11 UNIT

58

LAPTOP

7 UNIT

63

PRINTER

- UNIT

64

SERVER SIMPEG

-

65

SERVER / KOMPUTER MAINFRAME

-

66

MODEM

-

67

SWITCH JARINGAN

-

68

KURSI KERJA PEJABAT ES II

1 UNIT

69

KURSI PEJABAT ESS. III

3 UNIT

70

KURSI PEJABAT ESS. IV

9 UNIT

73

TELEPON DAN PABX

-

NO

JENIS BARANG

JUMLAH

74

VACUM CLEANER

2 BUAH

75

KURSI TUNGGU

2 BUAH
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76

UPS / STABILIZER

- UNIT

78

GEROBAK SORONG

- BUAH

79

SEPEDA MOTOR RODA 3

2 UNIT

80

MOBIL PICK UP DOUBLE KABIN 4 WD

1 UNIT

81

MOBIL PICK UP RODA 4

2 UNIT

82

TRUCK TENGKI

6 UNIT

83

TRUCK AMROL

- UNIT

84

DUMP TRUCK

- UNIT

C. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu.
Tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah melaksanakan kewenangan
Pemerintah Daerah di bidang Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, Pertamanan, Air Bersih.
1. Kepala Dinas
Dinas Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengkoordinasikan,

mengarahkan, membina, menyelenggarakan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuang yang berlaku.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
mempunyai tugas:
perumusan sasaran urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta Cipta Karya;
pengkoordinasian penyusunan tujuan dan program urusan pemerintahan di bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman serta cipta karya;
pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta cipta karya;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
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perumusan dan penetapan rencana trategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi
dan misi daerah;
pelaksanaan hubungan kerja dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan Dinas;
pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati selaku Kepala Daerah

2. Sekretaris
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan
operasionalisasi,

memberikan

tugas,

memberi

petunjuk,

menyediakan,

mengatur,

mengevaluasi dan melaporkan penyelenggraan tugas kesekretariatan, meliputi tugas Umum
dan Kepegawaian, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Pengelolaan Keuangan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai uraian tugas:
penyusun program teknis Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan serta Umum
dan Perlengkapan;
penyelenggara program administrasi umum;
pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub
bagian;
penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian;
merencanakan operasionalisasi pengelolaan Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan
Pelaporan serta Umum dan Perlengkapan;
memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan Perencanaan, Keuangan, Evaluasi
dan Pelaporan serta Umum dan Perlengkapan dan;
penyelenggaraan ke Dinasan yang bersifat Internal.
a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu
sekretaris dalam mengatur, melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi
surat menyurat,administrasi kepegawaian, pengarsipan naskah-naskah dinas, pelayanan,
penataan dan penertiban pegawai. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub
Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
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merencanakan kegiatan Sub bagian Keuangan dan Pelaporan berdasarkan kegiatan
tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan;
Memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkungan Subbagian Umum, Perlengkapan
dan Kepegawaian agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan

ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Umum, Perlengkapan
dan Kepegawaian dengan memberikan arahan, baik secara tertulis maupun lisan sesuai

dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
Memeriksa hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian guna penyempurnaan lebih lanjut bahan dan mengelola administrasi surat

tugas dan perjalanan dinas pegawai;
Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Subbagian A Umum, Perlengkapan
dan Kepegawaian berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai

bahan dalam peningkatan karier;
Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijaksanaan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
Administrasi dan kepegawaian;
mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan bidang Administrasi dan kepegawaian;;
Menyiapkan

bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan

petunjuk teknis mengenai bidang Administrasi dan kepegawaian;
Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang
Administrasi dan kepegawaian dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah;
Menyiapkan pengusulan pegawai untuk mendapatkan tanda penghargaan dan tanda
jasa;
Menyelenggarakan pengolahan terhadap usul-usul mengenai urusan pemindahan dan
penugasan kepegawaian;
Menyiapkan usul-usul pemberian kenaikan gaji berkala dan tunjangan bagi pegawai
dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Melakukan tata usaha pemberhentian pegawai bukan karena pensiun;
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Melakukan tata usaha pemberhentian karena pensiun normal, peremajaan, keudzuran
jasmani, meninggal dan karena tewas
Melakukan dan menyiapkan daftar urut kepangkatan (ranglist) pegawai;
Melakukan pengurusan kearsipan tata naskah pegawai dari setiap pegawai;
Melakukan peningkatan disiplin pegawai dan menyiapkan dan melakukan peningkatan
kesejahteraan pegawai;
Melakukan penelitian naskah pegawai dan mengumpulkan bahan-bahan/persyaratan
yang diperlukan untuk pengurusan dan penyelesaian sehubungan dengan hak-hak
istri/suami dan anak-anak pegawai yang meninggal dunia;
Menyiapkan tata naskah pegawai dan menyiapkan bahan-bahan/persyaratan yang
diperlukan untuk pengurusan dan menyelesaikan hak-hak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku bagi ahli waris pegawai yang tewas (anak, istri atau ayah dan ibu
kandung pegawai yang bersangkutan apabila tidak punya anak istri);
Menyiapkan usul biaya perjalanan menjelang pensiun (dalam Masa MPP);
Menyiapkan usul pemulangan ke daerah bagi yang baru dipensiunkan dan usul
pemulangan janda pegawai yang meninggal dunia/tewas;
Melakukan tata usaha dan pengurusan retribusi, taspen, dan asuransi kesehatan
pegawai;
Melakukan pengurusan tunjangan cacat sesuai ketentuan yang berlaku;
Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris dan tentang langkah-langkah atau
tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Kepegawaian sesuai dengan
sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan.
Merencanakan kegiatan Sub bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Umum, Perlengkapan
dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Subbagian Umum,
Perlengkapan dan Kepegawaian dengan memberikan arahan baik secara tertulis
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maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
Membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku;
Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan
Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian guna penyempurnaan lebih lanjut;
Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan dalam peningkatan karier;
Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan
informasi yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan
untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan
Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah atau tindakan
yang perlu diambil dibidang tugasnya;
Melakukan koordinasi antar Seksi dilingkungan Sekretariat; dan
Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat.
b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala yang
mempunyai tugas pokok menyusun program / kegiatan mengevaluasi dan membuat
laporan.. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas:
Merencanakan semua program / kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta mengevaluasi
seluruh pekerjaan dan membuat semua bentuk laporan / realisasi kemajuan pekerjaan
sesuai aturan yang telah di tetapkan;
Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang
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berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Subbagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan
sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
Membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku;
Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan guna penyempurnaan lebih lanjut;
Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan dalam peningkatan
karier;
Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan
kerja;
Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan
informasi yang berhubungan dengan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan;
Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah
dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah atau tindakan
yang perlu diambil dibidang tugasnya;
Melakukan koordinasi antar Seksi dilingkungan Sekretariat; dan
Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat .
3. Bidang Perumahan
Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas memalui Sekretaris yang mempunyai tugas
penyiapan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi perencanaan perumahan.
Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi :
menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi program perencanaan Pembiayaan
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Perumahan;
menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi program perencanaan Penyediaan
Perumahan;
menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi program perencanaan pengembangan
Infrastruktur Perumahan.
a. Seksi Pembiayaan Perumahan
Seksi Pembiayaan Perumahan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan yang mempunyai tugas
penyiapan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi perencanaan pembiayaan
perumahan.
Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pembiayaan Perumahan mempunyai
fungsi :
merencanakan kegiatan Seksi Pembiayaan Perumahan sesuai dengan peraturan yang
telah di tetapkan;
menyiapakan kebijakan pembiayaan perumahan;
menyiapkan kebijakan pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
menyiapkan kebijakan fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah;
menyiapkan dan mengendalikan kebijakan bantuan pembiayaan perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah;
merencanakan dan menyusun norma, standar, posedur dan kriteria pembiayaan
perumahan;
memberi bimbingan teknis dan supervisi pembiayaan perumahan;
menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan pembiayaan perumahan;
merencanakan administrasi pembiayaan perumahan;
memberikan petunjuk, membagi tugas dan memeriksa tugas serta menilai tugas para
bawahan di lingkungan Seksi Pembiayaan perumahan, agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehinggga tercapai
efektifitas pelaksanaan tugas;
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan kebijaksanaan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan
Seksi Pembiayaan Perumahan;
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mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan Seksi Pembiayaan Perumahan dan menyiapkan bahan – bahan
dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai
Seksi Pembiayaan Perumahan dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan, strategi,
dan program dibidang pembiayaan perumahan;
menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen
pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan dan menyiapkan bahan
pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan;
melakukan evaluasi penyelenggaraan seksi pembiayaan perumahan;
memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang –
undangan bidang perumahan;
b. Seksi Penyediaan Perumahan
Seksi Penyediaan Perumahan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan yang mempunyai tugas penyiapan bahan
perumusan, evaluasi dan koordinasi perencanaan Penyediaan perumahan.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai
fungsi :
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penyediaan perumahan
dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan dan menyiapkan bahan
pelaksanaan peraturan perundang – undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan
strategi nasional perumahan;
menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus dan rumah swadaya bagi
masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan
dan PSU yang berdampak lokal;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi penyediaan perumahan dan
menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan perumahan untuk penampungan
pengungsi;
menyiapkan bahan pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta
penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan dan menyiapkan bahan
pembentukan kelembagaan perumahan;
menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung
penyediaan perumahan;
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menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi
tentang lembaga pendukung penyediaan perumahan, pendataan perumahan dan
peningkatan kapasitas pelaku peyediaan perumahan swadaya;
menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan
pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar dan menyiapkan bahan
pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di
wilayahnya;
menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan penyelenggaran pembangunan dan
pengelolaan skala besar di wilayahnya dan menyiapkan bahan pelaksanaan
penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang – undangan bidang
perumahan;
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan tentang penyediaan perumahan sesuai
dengan penataan ruang dan penataan pertanahan dan menyiapkan bahan koordinasi
pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung penyediaan
perumahan;
menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang
pemberdayaan para pelaku pendukung penyediaan perumahan;
menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah kebijakan strategi Kasiba/Lisiba dan
menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah NSPK Kasiba dan Lisiba, menyiapkan
bahan penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba, menyiapkan bahan
pelaksanaan kerja sama swasta dan masyarakat dalam pembangunan Kasiba/Lisiba;
menyiapkan bahan penetapan dan penerbitan izin lokasi pembangunan dan
pengembangan perumahan baik itu Kasiba/Lisiba dan menyiapkan bahan pengawasan
dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba serta menyiapkan bahan
evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba;
menyiapkan bahan penerbitan bahan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung
(SKBG);
menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK;
memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perumahan dan tentang
langkah – langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembiayaan Perumahan sesuai dengan
sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk
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dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan baik secara
tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas Bidang Perumahan
c. Seksi Pengembangan Infrastruktur Perumahan
Seksi Pengembangan Infrastruktur Perumahan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan yang mempunyai tugas
penyiapan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi perencanaan Pengembangan Infrastruktur
perumahan.
Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pengembangan

Infrastruktur Perumahan

mempunyai fungsi:
merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Infrastruktur Perumahan sesuai dengan
peraturan yang telah di tetapkan;
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengembangan infrastruktur
perumahan dan menyiapkan bahan
menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi program perencanaan pengembangan
Infrastruktur Perumahan.
menyiapakan kebijakan teknis, rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan
dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
menyiapkan strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infarstruktur bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPM dan NSPK;
menyiapkan , memantau, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan
sikronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat;
menyiapkan administrasi Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan;
melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan.
4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang mempunyai tugas
penyiapan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi Kawasan Permukiman.
Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

menyusun kebijakan dan startegi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan kawasan
pemukiman perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan permukiman khusus;
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menyiapkan perumusan kebijakan bidang kawasan pemukiman perkotaan, kawasan
perdesaan dan kawasan permukiman khusus;
pelaksanaan kebijakan bidang kawasan pemukiman perkotaan, kawasan perdesaan dan
kawasan permukiman khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kawasan pemukiman perkotaan,
kawasan perdesaan dan kawasan permukiman khusus;
penyusunan dan memperluas Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) bidang kawasan
pemukiman perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan permukiman khusus;
fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pembinaan pembedayaan masyarakat di bidang
kawasan pemukiman perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan permukiman khusus;
pelaksanaan urusan bidang kawasan permukiman.
a. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman

dipimpin oleh seorang kepala yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan
Pemukiman yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan,

evaluasi dan

koordinasi pelaksanaan perencanaan penyehatan lingkungan permukiman.
Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
mempunyai fungsi :
merencanakan kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan;
melaksanakan tugas pengaturan, perencanaan teknis, pembangunan, pengawasan
dan pengendalian pemenuhan kebutuhan infrastruktur drainase lingkungan, air limbah
domestik dan pengelolaan sampah skala permukiman;
menyelenggarakan survey dan investigasi perencanaan teknis, pembangunan,
pengawasan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan rehabilitasi infrastruktur
drainase lingkungan, air limbah domestik dan pengelolaan sampah skala permukiman;
melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan infrastruktur drainase lingkungan,
air limbah domestik dan pengelolaan sampah skala permukiman;
mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data penyehatan lingkungan dan tempat –
tempat yang meliputi kualitas air bersih, air minum, air limbah, lingkungan permukiman
dan sampah permukiman;
memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Penyehatan
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Lingkungan Permukiman, agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan yang berlaku, sehinggga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Penyehatan
Lingkungan Permukiman dengan memberikan arahan, baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing – masing;
memeriksa hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan
Permukiman guna penyempurnaan lebih lanjut;
menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan
Permukiman berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan
dalam peningkatan karir;
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan kebijaksanaan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan
Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
menyiapkan bahan – bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan
petunjuk teknis mengenai Bidang Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Seksi
Penyehatan Lingkungan Permukiman dan menyiapkan bahan – bahan dalam rangka
pemecahan masalah;
memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan
tentang langkah – langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan
untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman,
baik secara tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Bidang-bidang Kawasan Permukiman;
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b. Seksi Pertanahan
Seksi Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Pemukiman yang mempunyai
tugas menyiapkan

bahan

perumusan,

evaluasi dan koordinasi pelaksanaan

perencanaan Pertanahan.
Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pertanahan mempunyai fungsi :
merencanakan kegiatan Seksi Pertanahan sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan;
melaksanakan tugas pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan
pengendalian

penanganan penyediaan lahan untuk perumahan dan kawasan

permukiman;
melaksanakan tugas pengaturan, perencanan teknis, pengawasan pengendalian
penanganan penyediaan tanah fasilitas umum;
meyiapkan bahan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah
Kabupaten;
menyiapkan bahan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam
Daerah Kabupaten;
memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pertanahan, agar
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku,
sehinggga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi
Pertanahan dengan memberikan arahan, baik secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing – masing;
memeriksa hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pertanahan guna
penyempurnaan lebih lanjut;
menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pertanahan berdasarkan
hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan
karir;
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan kebijaksanaan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang
berhubungan dengan Seksi Pertanahan;
mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

18

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rokan Hulu

berhubungan dengan Seksi Pertanahan;
menyiapkan bahan–bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan
petunjuk teknis mengenai Seksi Pertanahan;
menginventarisasi permasalahan–permasalahan yang berhubungan dengan Bidang
kawasan Permukiman yang berkaitan dengan pertanahan dan menyiapkan bahan–
bahan dalam rangka pemecahan masalah;
memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi Pertanahan dan tentang
langkah–langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pertanahan sesuai dengan sumber
data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan
sebagai bahan masukan bagi atasan.
c. Seksi Pendataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Permukiman
Seksi Pendataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Permukiman dipimpin oleh seorang kepala
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan
Pemukiman yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi
perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman.
Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pendataan, Pemanfaatan dan Pengendalian
Permukiman mempunyai fungsi :
merencanakan kegiatan Seksi Pendataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Permukiman
sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan;
menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi program perencanaan Kawasan
Pemakaman, Sosial Kemasyarakatan dan Jalan Lingkungan skala permukiman baik
perdesaan maupun perkotaan;
melaksanakan tugas pengaturan, perencanaan teknis, pembangunan, pengawasan dan
pengendalian serta penyediaan lahan untuk Kawasan Pemakaman, Sosial Kemasyarakatan
dan Jalan Lingkungan skala permukiman baik perdesaan maupun perkotaan;
menyelenggarakan

survey

dan

investigasi

perencanaan

teknis,

pembangunan,

pengawasan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Kawasan Pemakaman,
Sosial Kemasyarakatan dan Jalan Lingkungan skala permukiman baik perdesaan maupun
perkotaan;
menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan
permukiman kumuh/nelayan serta menyiapkan bahan penyelenggaraan penanganan
kawasan kumuh perkotaan;
menyiapkan bahan pengelolaan peremajaan/perbaikan penataan dan peningkatan kualitas
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kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 hektar

serta melaksanakan

pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh dalam rangka menyiapkan bahan
evalusi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh;
menyiapkan bahan perumusan pencegahan dan mitigasi kawasan permukiman kumuh
pada daerah Kabupaten;
menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan Fasiltas Umum kawasan permukiman
baik perdesaan maupun perkotaan;
memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pendataan, Pemanfaatan
dan Pengendalian Permukiman, agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan yang berlaku, sehinggga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pendataan,
Pemanfaatan dan Pengendalian Permukiman dengan memberikan arahan, baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing – masing;
memeriksa hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pendataan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Permukiman guna penyempurnaan lebih lanjut;
menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pendataan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Permukiman berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam peningkatan karir;
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan kebijaksanaan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan
Seksi Pendataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Permukiman;
mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan Seksi Pendataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Permukiman;
menyiapkan bahan – bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan
petunjuk teknis mengenai Seksi Pendataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Permukiman;
menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Bidang
Kawasan Permukiman dan menyiapkan bahan – bahan dalam rangka pemecahan masalah;
memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan
tentang langkah – langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan, Pemanfaatan dan Pengendalian
Permukiman sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah
dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman, baik
secara tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas Bidang-bidang Kawasan Permukiman;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

20

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rokan Hulu

5. Bidang Cipta Karya
Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi keciptakaryaan.. Dalam
menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai uraian tugas:
menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi program perencanaan Bangunan dan
Gedung;
menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi program perencanaan penataan bangunan
dan lingkungan;
penyiapan bahan perumusan dan koordinasi program perencanaan Air Bersih;

a. Seksi Bangunan dan Gedung
Seksi Bangunan dan Gedung dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas pokok
penyiapan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi perencanaan bangunan dan
gedung. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Bangunan dan Gedung mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:
merencanakan kegiatan Seksi Bangunan Gedung sesuai dengan peraturan yang telah di
tetapkan;
melaksanaan perencanaan, bantuan teknis dan pengaturan terhadap penataan bangunan;
melaksanakan

pengaturan,

pemanfaatan

dan

pengurusan

bangunan

gedung

daerah/pemerintah daerah maupun gedung negara/ pemerintah dalam penguasaannya;
membantu pembuatan harga standar bangunan;
memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan bangunan kepada pihak ketiga;
pengawasan dan pengendalian Norma Standar Pedoman Manual (NSPM);
memberikan laporan dan advis kepada Kepala Dinas terhadap permasalahan bangunan yang
dianggap membahayakan keselamatan manusia atau mengganggu keindahan kota;
memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Bangunan dan Gedung, agar
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehinggga
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Bangunan Gedung
dengan memberikan arahan, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan
dan bidang tugasnya masing – masing;
memeriksa hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Bangunan Gedung guna
penyempurnaan lebih lanjut dan menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi
Bangunan Gedung berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan
dalam peningkatan karir;
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menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan kebijaksanaan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi
Bangunan Gedung;
mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan
dengan Bidang Seksi Bangunan Gedung;
menyiapkan bahan–bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk
teknis mengenai Seksi Bangunan Gedung;
menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan
mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional (NSPK);
menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung;
menyiapkan bahan penetapan kelembagaan bangunan gedung;
menyiapkan bahan pendataan bangunan gedung;
menyiapkan bahan penetapan penyiapan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung
permanen, semi permanent, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di Seksi bencana;
menyiapkan bahan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis
pemberdayaan masyarakat;
menyiapkan bahan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara yang
menjadi aset;
menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan,
pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
menyiapkan bahan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan
pembongkaran bangunan gedung;
memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan tentang langkah –
langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Bangunan Gedung sesuai dengan sumber data
yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan
masukan bagi atasan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya baik secara tertulis
maupun lisan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang
Cipta Karya.

b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya yang
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi
penyelenggaraan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan, terhadap
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pelaksanaan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL), Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pendataan, Perencanaan, Pemanfaatan
serta Pengendalian Bangunan dan Lingkungan Dilestarikan yang berskala lokal di
Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
mempunyai fungsi:
merencanakan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan;
memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan
dan Lingkungan, agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Penataan
Bangunan dan Lingkungan dengan memberikan arahan, baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing – masing;
memeriksa hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan
Lingkungan guna penyempurnaan lebih lanjut;
menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan
Lingkungan berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan
dalam peningkatan karir;
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan kebijaksanaan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan
Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
menyiapkan bahan – bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan
petunjuk teknis mengenai Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Seksi
Penataan Bangunan dan Lingkungan dan menyiapkan bahan – bahan dalam rangka
pemecahan masalah;
menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah bidang Penataan Bangunan dan
Lingkungan;
menyiapkan bahan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan
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/ lahan wilayah dalam rangka penyelengaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
menyiapkan sarana prasarana taman dan ruang public;
menyiapkan bahan Penetapan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) dan
Ruang Terbuka Hijau (RTH);
menyiapkan petugas teknis sebagai salah satu anggota tim di Kabupaten dalam rangka
menerbitkan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
menyiapkan bahan Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang
Penataan Bangunan dan Lingkungan;
menyiapkan bahan Pengembangan sistem informasi dan komunikasi Seksi Penataan
Bangunan dan Lingkungan;
menyiapkan bahan penyebarluasan informasi Penataan Bangunan dan Lingkungan
kepada masyarakat;
menyiapkan bahan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;
menyiapkan bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi
dan dilestarikan yang berskala lokal;
menyiapkan bahan pengawasan dan penertiban kelestarian bangunan gedung dan
lingkungan yang dilindungi dan di lestarikan yang berskala lokal;
memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Penataan Bangunan dan
Lingkungan dan langkah – langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan
untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya baik secara
tertuis maupun lisan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas Bidang Cipta Karya.
c. Seksi Air Bersih
Seksi Air Bersih dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan perencanaan
penyediaan Air Bersih.
Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Air Bersih mempunyai fungsi :
menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi program perencanaan Penyediaan Air
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Bersih;
merencanakan kegiatan Seksi Air Bersih berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta
sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan;
memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Air Bersih, agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Air Bersih
dengan memberikan arahan, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan
permasalahan dan bidang tugasnya masing – masing;
memeriksa hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Air Bersih guna
penyempurnaan lebih lanjut;
menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Air Bersih berdasarkan hasil
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karir;
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan kebijaksanaan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan
Seksi Air Bersih;
mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan Seksi Seksi Air Bersih;
menyiapkan bahan – bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan
petunjuk teknis mengenai Seksi Seksi Air Bersih;
menyiapkan bahan – bahan dalam rangka penyusunan peraturan daerah mengenai
kebijakan dan strategi pengembangan air minum.
penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang
disusun pemerintah daerah dan provinsi.
memberikan rekomendasi penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.
menyiapkan dan memfasilitasi penyelenggaraan sarana dan prasarana air bersih dan
sanitasi dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
memfasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa,
serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan
SPAM.
menyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi.
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pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
mengevaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di
wilayahnya.
pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Seksi Air Bersih dan tentang langkah
– langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Air Bersih sesuai dengan sumber data
yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai
bahan masukan bagi atasan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Air Bersih baik secara
tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas Bidang Pasar dan Air.
D. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah laporan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2018
yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2021, dan merupakan komitmen yang
akan dicapai dalam tahun 2018.
Maksud dari penysunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 ini adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 ini
adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan harus dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kinerjanya
E. SISTEMATIKA PENULISAN
Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memberikan penjelasan
mengenai pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama Tahun
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2018. Capaian kinerja Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun
2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap
rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi
perbaikan kinerja di masa datang.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS
Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu
berisi program yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan
prasarana dasar secara proposional disetiap wilayah sehingga mampu mendorong kreatifitas
sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti perumahan,permukiman,
gedung kantor dan fasilitas lainnya, hal ini dilakukan untuk mewujudkan Visi Rokan Hulu
“Bertekat mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui

peningkatan

pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan
agamis yang harmonis dan berbudaya’’
Pernyataan Visi tersebut mengandung makna yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah
Artinya penyedian gedung/kantor aparatur pemerintah dengan mempertimbangkan aspek
kelestarian, keselarasan dan keseimbangan yang mampu mendukung kenyamanan dalam
bekerja.
2. Lingkungan Pemukiman
Artinya kawasan pemukiman yang memenuhi standar kehidupan dan dapat dijadikan modal
investasi bilamana diperlukan, dengan lingkungan yang sehat dan nyaman termasuk
pelayanan air bersih, drainase, sanitasi, persampahan, jalan, pasilitas umum dan pasilitas
sosial yang terjangkau dengan kawasan pemikiman yang peduli terhadap keindahan
lingkungan, ketertiban masyarakat. Juga mengandung arti diwujudkanya sarana dan
prasarana dasar pemukiman dengan jalan mendorong kemadirian masyarakat untuk proaktif
dalam pembangunan pemukiman yang berwawasan lingkungan serta pemeliharaan sarana
dan prasarana pemikiman.
3. Handal
Handal menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang dapat melayani kebutuhan
masyarakat secara aman dan nyaman, yang dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat
sehingga dapat menumbuh kembangkan iklim usaha yang kondusif dalam rangka
mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu yang sejahtera yang mampu pada agribisnis berbasis
ekonomi kerakyatan dan optimalisasi pemantaan sumber daya alam
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4. Berkeadilan
Berkeadilan dalam arti terjaminnya hak yang sama bagi setiap penduduk untuk mendapatkan
pelayanan umum dan sekaligus mencegak menyebarnya tingkat kesenjangan antar wilayah
dengan mempertimbangkan skala prioritas.
Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan Misi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan pembangunan gedung/kantor
Artinya

Pembangunan/penyediaan

gedung/kantor

aparatur

pemerintah

dengan

mempertimbangkan aspek keuangan, kebutuhan, keserasian, keselarasan dan
keseimbangan yang mapu mendukung kenyamanan berkerja dalam rangka pelaksanaan
roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pemukiman yang berwawasan lingkungan dan
berdasarkan penataan ruang.
Artinya

pembangunan/penyediaan

sarana

dan

prasarana

pemukiman

dengan

mempertimbangkan aspek kawasan lingkungan yang bersih, sehat, asri dan manusiawi
3. Percepatan terpenuhinya kebutuhan perumahan dan pemukiman bagi seluruh lapisan
masyarakat
Artinya pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan ppemukiman bagi seluruh lapisan
masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat kan perumahan
yang sehat dan layak huni.
4. Penyediaan pasilitas sosial dan pasilitas umum dalam rangka pengembangan wilayah
untuk mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Artinya pemenuhan dan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam rangka
pengembangan wilayah untuk mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan
kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek rencana tata ruang wilayah
yang terintergritas, terencana dan terarah.
5. Meningkatkan kemampuan dibidang pelayanan publik, guna memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat
Artinya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat megacu pada prinsip pelayanan
prima yang terukur baik dari sisi administratif, waktu maupun biaya.
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B. Tujuan dan Sasaran
Sesuai dengan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu, maka
tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan pembangunan gedung/kantor
Misi ini dalam rangka memenuhi, mewujudkan dan meyelaraskan SKPD yang ada dengan
tupoksinya.
a. Melaksanakan pembangunan gedung/kantor pemerintahan
b. Memberikan masukan dan bantuan teknis kepada instansi nonteknis lainnya dalam
penyelenggaraan pembangunan gedung/kantor.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pemukiman yang berwawasan lingkungan

dan

berdasarkan penataan ruang
Misi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas pemukiman yang layak dan
sesuai dengan arah kebijakan pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam RTRW,
dengan sasaran pokok :
a. Mewujudkan lingkungan pemukiman yang sehat
b. Mewujudkan lingkungan pemukiman yang berwawasan lingkungan
c. Mewujudkan lingkungan pemukiman yang tertata sesuai dengan RTRW
3. Percepatan terpenuhinya kebutuhan perumahan dan pemukiman bagi seluruh lapisan
masyarakat
Misi ini bertujuan ubtuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang sehat
dan aman, dengan sasaran pokok :
a. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu akan perumahan yang layak hini
dan sehat
b. Membantu merenovasi atau merehab rumah masyarakat yang kurang mampu agar dapat
dihuni dan tercipta hunian yang aman
c. Salah satu cara pemerintah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan
4. Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam rangka pengembangan wilayah untuk
mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
a. Memperbaiki akses jalan keperkebunan masyarakat untuk mempermudah keluarnya hasil
kebun masyarakat
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b. Memperbaiki akses jalan antar desa dan dari desa menuju kekecamatan untuk
mempermudah masyarakat dalam urusan ke pusat pemerintahan baik itu ke kecamatan
ataupun ke kabupaten.
5. Meningkatkan kemampuan dibidang pelayanan publik, guna memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat
a. Mempermudah pengurusan segala macam perizinan dengan mengedepankan
profesionalisme kerja
b. Meningkatkan pelayanan dalam hal ketersedian air bersih bagi masyarakat
c. Melakukan peningkatan kinerja dalam hal kebersihan dilingkungan masyarakat
C. Strategi dan Kebijakan
1.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu dalam mewujudkan
misi penyelenggaraan pembangunan gedung/kantor dilakukan strategi sebagai berikut:
a. Pembangunan yang berkesinambungan dengan arah kebijakan :
- memprioritaskan pembangunan gedung/kantor yang tupoksinya melakukan
pelayanan kepada masyarakat
- membangun seluruh gedung/kantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu untuk mempermudah dalam pelayanan publik
b. Pemeliharaan gedung/ kantor yang telah ada, dengan arah kebijakan :
- melakukan pemeliharaan rutin terhadap gedung/kantor yang telah terbangun
dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur

2.

Untuk mewujudkan misi penyedian sarana dan prasarana pemukiman yang berwawasan
lingkungan dilakukan strategi :
a.

Melakukan Survei dan pendataan, dengan arah kebijakan :
- Mengutamakan pembangunan sarana dan prasarana pada daerah pemukiman
padat
- Memberikan perlakuan khusus terhadap pemukiman kumuh dalam hal
pembangunan

b.

Melakukan pemeliharaan rutin, dengan arah kebijakan :
- Prasarana yang telah tersedia dilakukan pengecekan ulang terhadap
kelayakannya
- Melakukan perbaikan terhadap prasarana yang telah rusak dan tidak dapat
berfungsi dengan baik
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3.

Untuk mewujudkan misi percepatan terpenuhinya kebutuhan perumahan dan pemukiman
bagi seluruh lapisan masyarakat, dilakukan strategi sebagai berikut :
a.

Memberikan fasilitas LISIBA, dengan arah kebijakan :
- Membuka lahan perumahan baru dengan sistemmkredit oleh pemerintah terhadap
keluarga/masyarakat ysng membutuhkan lahan hunian
- Membuka akses trasportasi terhadap wilayah-wilayah dipinggiran agar minat
masyarakat dalam membangun perumahan lebih termotivasi
- Memberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu

b.

Membangun saran dan prasarana umum, dengan arah kebijakan :
- Meningkatkan pelayanan air bersih dan penerangan bagi perumahan perumahan
yang telah tersedia
- Membangun sarana jalan lingkungan dan sistem drainase agar tercipta lingkungan
perumahan yang nyaman

4.

Untuk mewujudkan misi penyedian fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam rangka
pengembangan wilayah untuk mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan
kesejateraan masyarakat, dengan arah kebikan :
a.

Pengadaan fasilitas baru, dengan arah kebijakan :
- Membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan tujuan memberikan
pelayanan yang prima terhadap masyarakat, misalnya pengadaan telepon umum
dan pengadaan ruang publik atau ruang terbuka hijau serta pengadaan terminal
transportasi

b.

Pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada, dengan arah kebijakan :
- Melakukan perbaikan dan pengembalian fungsi fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang ada agar menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat

5.

Untuk mewujudkan misi penyelenggaraan pelayanan persampahan, dilakukan strategi
sebagai berikut :
a.

Menambah sarana dan prasarana persampahan , dengan arah kebijakan :
- Melakukan kegiatan rutin dalam hal kebersihan terhadap lingkungan oleh tenaga
kebersihan yang dibawahi oleh Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Mengadakan tempat sampah bagi rumah tangga yang akan memberikan
peningkatan terhadap PAD persampahan
- Menambah tempat pembuangan akhir
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b.

Melakukan pemeliharaan terhadap sarana yang ada, dengan arah kebijakan :
- Perawatan rutin terhadap tempat pembuangan akhir
- Melakukan pengecekan berkala terhadap fasilitas tempat sampah bagi rumah
tangga

6.

Untuk mewujudkan misi peningkatan kemampuan bidang pelayanan publik, guna
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dilakukan strategi sebai berikut :
a. Peningkatan kemampuan aparatur, dengan arah kebijakan :
- Mengikuti pelatihan-pelatihan yang bertujuan meningkatkan pelayanan aparatur
terhadap masyarakat
b. Mempertahankan kinerja, dengan arah kebijakan :
- Mempertahankan pelayanan terhadap masyarakat yang dinilai telah baik

D. Program dan Kegiatan
Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan penjabaran langkahlangkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah
kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program atau program kerja operasional merupakan
upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang meliputi proses penentuan jumlah
dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.
Penentuan jenis program disesuaikan dengan nama program yang telah ditetapakan dalam
nomenklatur penyusunan administrasi APBD yang menyangkut kewenangan Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu. Ada pun program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2018 sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan aparatur dengan tujuan meningkatkan
pelayanan terhadap masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

3.

Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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8.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

10. Penyediaan Makan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
12. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
13. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor
14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan aparatur dengan tujuan meningkatkan
pelayanan terhadap masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
1.

Pembangunan Rumah Dinas

2.

Pembangunan Gedung Kantor

3.

Pengadaan Mebeleur

4.

Pengadaan Peralatan Kerja

5.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

6.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

7.

Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas

8.

Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program ini bertujuan untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan
bentuk akuntabilitas tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran, yang berisi tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, dengan
kegiatan sebagai berikut :
1.

Penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

d. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas transportasi
darat, dengan kegiatan yaitu :
1.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.

Peningkatan jalan lingkungan
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e. Program Pengembangan Perumahan
Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang bersih,
aman, dan sehat terutama bagi masyarakat kurang mampu, dengan kegiatan yaitu :
1.

Penetapan kebijakan Strategis, dan Program Perumahan

2.

Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

f. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perumahan yang bersih dan bebas dari
segala macam genangan air kotor, dengan kegiatan yaitu :
1.

Pembangunan saluran drainase

g. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program ini bertujuan untuk Kepentingan Umum, dengan kegiatan yaitu :
1.

Perencanaan Pengadan Tanah bagi Kepentingan Umum

2.

Persiapan Pengadaan Tanah bagi kepentingan umum

h. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan rapi, indah, bersih dan bebas dari
segala macam bentuk kikisan tanah yang mengakibatkan tanah longsor, dengan kegiatan
yaitu :
1.

Pembangunan turap/talud/bronjong

i. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemakaman yang rapi, indah, dan tata
dengan baik, dengan kegiatan yaitu :
1.

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

j. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Program ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat dalam beraktifitas dengan keluarga mendukung program pemerintah dalam
penghijauan lingkungan, dengan kegiatan yaitu :
1.

Penataan RTH

2.

Pemeliharaann RTH

k. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan
Lainnya
Program ini bertujuan untuk meningkat ekonomi masyarakat yang bersentuhan langsung
dengan air untuk menjalankan usaha, dengan kegiatan yaitu :
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1.

Pembangunan jaringan air bersih/air minum

2.

Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK)

l. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya
kebutuhan air bersih untuk kehidupan sehari-hari, dengan kegiatan yaitu :
1.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air

m. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya
kebutuhan air bersih untuk kehidupan sehari-hari, dengan kegiatan yaitu :
1.

Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

2.

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK REGULER dan DAK IPD)

E. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kineja Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman adalah lembar/dokumen yang
berisikan penugasan dari Bupati Rokan Hulu kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Kepala Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman dan Bupati Rokan Hulu atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas,
fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada
kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (Outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
NO
Sasaran
(1)
(2)
1 Meningkatnya Kualitas
Jalan
2 Meningkatnya
Ketersediaan Air
3

4

5

Meningkatnya
Ketersediaan Sanitasi
Dasar
Meningkatnya
Ketersediaan
RumahLayakHuni
Meningkatnya

Indikator Kinerja Utama
(3)
Jumlah Panjang Jalan lingkungan

Target
(4)
27.785 meter

Jumlah Ketersediaan Air Bersih

-12 Kegiatan
-5 Desa
-16 Unit BPAB
-18.160 meter
-16 Kecamatan

-Jumlah Panjang Drainase
-Jumlah Masyarakat yang Terlayani
Instalasi Air Limbah
Jumlah Rumah Layak Huni Terbangun

Jumlah Luasan RTH Publik yang
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6
7

Ketersediaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) Publik
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Pemerintah
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Sosial
Kemasyarakatan

Terbangun dan Terpelihara

-6 Kecamatan

Jumlah Bangunan Pelayanan
Pemerintah yang Terbangun
Jumlah Bangunan Pelayanan Sosial
Kemasyarakatan yang Terbangun

9 Unit

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

35 Unit

37

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rokan Hulu

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran
ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi
pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dimana hasil akhirnya adalah
terciptanya pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pengukuran kinerja, pemerintah akan
dapat menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi
dengan kinerja yang diharapkan dimana pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan
kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.
A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan atas capaian sasaran yang dipengaruhi oleh
pelaksanaan kegiatan. Adapun cara yang dipergunakan dengan membandingkan indikatorindikator sasaran yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana
kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang
dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian
dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang
diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan.
No

Indikator kinerja

Satuan

target

Realisasi

% capaian

utama
1
2

Jumlah Panjang
Jalan lingkungan
Jumlah
Ketersediaan Air
Bersih

meter

27.785 meter

17.812,57

64,10

Jiwa

27.744

-29 kegiatan

77,30

-24 desa
-16 Unit BPAB
(21448)

3

Jumlah Panjang
Drainase

meter

18.160

14.266,09 meter

78,55

4

Jumlah Masyarakat
yang Terlayani
Sanitasi Dasar

Jiwa

8.609

7.347

5,80
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5

6

7

8

Jumlah Rumah
Layak Huni
Terbangun
Jumlah Luasan RTH
Publik yang
Terbangun dan
Terpelihara
Jumlah Bangunan
Pelayanan
Pemerintah yang
Terbangun
Jumlah Bangunan
Pelayanan Sosial
Kemasyarakatan
yang Terbangun

Unit

50

681

1362

Hektar

63,87

67,03

104,94

Unit

9 Unit

7 Unit

77,80

Unit

35 Unit

25 Unit

71,42

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu merupakan satuan
kerja perangkat daerah yang memiliki Misi “Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan
dari desa ke kota guna membuka bagi peningkatan aksebilitas produksi perekonomian
masyarakat pedesaan”
Capaian sasaran ini diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja utama yang
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu sebagai berikut :
Tabel perbandingan capaian terhadap target pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
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Capaian indikator di atas terutama dicapai melalui 13 (tiga belas) Program Utama dan 40
(empat puluh) Kegiatan Utama, yaitu sebagai berikut :
Daftar nama program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 adalah sebagai berikut :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
10. Penyediaan Makanan dan Minuman;
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
12. Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah;
13. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor;
14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
1. Pembangunan Rumah Dinas
2. Pembangunan Gedung Kantor
3. Pengadaan Mebeleur
4. Pengadaan Peralatan Kerja
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
7. Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas
8. Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan
C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
1. Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
D. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
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1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2. Peningkatan Jalan Lingkungan;
E. Program Pengembangan Perumahan;
1. Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan
2. Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
F. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong;

1. Pembangunan Saluran Drainase;
G. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatann Tanah;

1. Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
H. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong;

1. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong;
I.

Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman;

J. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

1. Penataan RTH;
2. Pemeliharaan RTH;
K. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringgan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya;
1. Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum;
2. Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAK);
L. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku;

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air;
M. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;

1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum;
2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK REGULER dan DAK IPD);
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Tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2018 yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :
1. Jumlah panjang jalan lingkungan pemukiman yang dibangun.
Kegiatan ini dilaksanakan pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, dan
pada bidang pemerintahan yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya pada
kegiatan peningkatan jalan lingkungan dengan target kinerja dalam Renstra pada tahun
berkenaan (Tahun 2018) adalah 26.786 meter dengan hasil kinerja 17.812,57 meter, atau
mendapatkan capaian kinerja mencapai 66.50%.
2.

Jumlah Ketersediaan Air Bersih
Kegiatan ini dilaksanakan pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, dan
pada bidang pemerintahan yaitu perkerjaan umum dan penataan ruang, khususnya pada
kegiatan pembangunan jaringan air bersih/ air minum dengan target kinerja adalah 46 kegiatan
(6 unit, 23 kegiatan, 7 pemb. sarana prasarana dan 10Dokumen) dengan hasil realisasi kinerja
sebanyak 42 kegiatan (6 unit, 20 kegiatan, 7 pemb. sarana prasarana dan 9 dokumen), atau
mendapatkan capaian kinerja mencapai 91.30%.
Kegiatan Pamsimas terdapat pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib pelayanan dasar
dan pada bidang pemerintahan yaitu perkerjaan umum dan penataan ruang, khususnya pada
kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air, dengan target kinerja
adalah 4 desa dengan tingkat capaian kinerja 4 desa, atau mencapai 100%.
Kegiatan ini dilaksanakan pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, dan
pada bidang pemerintahan yaitu perkerjaan umum dan penataan ruang, khususnya pada
kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dengan target kinerja
adalah 16 unit dengan tingkat capaian kinerja 16 unit, jika dipresentasikan maka capaian
kinerjanya adalah 100%.

3.

Jumlah panjang saluran drainase lingkungan pemukiman.
Kegiatan ini dilaksanakan pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, dan
pada bidang pemerintahan yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya pada
kegiatan pembangunan saluran drainase dengan target kinerja dalam Renstra pada tahun
berkenaan (Tahun 2018) adalah 17.936 meter dengan tingkat capaian kinerja 14.266,09 meter,
atau mendapatkan capaian kinerja mencapai 79.54%.

4.

Jumlah Masyarakat yang terlayani sanitasi dasar
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Kegiatan ini dilaksanakan pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, dan
pada Program pengembangan kinerja pengolaan air minum dan air limbah. Untuk tahun ini
ditargetkan terlayani 8.609 jiwa, dan realisasinya sebanyak 500 orang, atau 5,80%
5.

Jumlah pembangunan perumahan murah dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan
rendah.
Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan
kawasan permukiman oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada Tahun 2018,
pelaksanaan kegiatan mendapat sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan juga dari APBN.
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan
pada Tahun 2018 di Kabupaten Rokan Hulu dengan realisasi jumlah Kecamatan yang
mendapat bantuan ini adalah sebanyak 11 (sebelas) Kecamatan dengan distribusi Desa
sebanyak 18 Desa dan total BSPS tersebut dapat dinikmati 527 unit rumah masyarakat yang
kurang mampu atau berpenghasilan rendah yang meliputi pekerjaan rehab, baik rusak ringan,
rusak sedang ataupun rusak berat atau sekitar capaian kinerja sebesar 319,3%. Sumber dana
dari APBD Provinsi adalah bantuan pembangunan rumah layak huni berjumlah 156 unit yang
tersebar di 16 (enam belas) Desa di 9 (sembilan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan
Hulu dengan nilai Rp. 8.585.000.000,-. Sedangkan dana bersumber dari APBD Rokan Hulu
tidak ada dikarenakan keterbatasan penganggaran.

6.

Jumlah Luasan RTH Publik yang Terbangun dan Terpelihara
Kegiatan ini dilaksanakan pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib pelayanan dasar,
khususnya pada urusan lingkungan hidup, yaitu pada kegiatan penataan dan pemeliharaan
RTH, dengan target 63,87 hektar dan terealisasi seluas 67,03 hektar atau 104,94 %.

7.

Jumlah gedung kantor dan rumah dinas aparatur pemerintah yang dibangun.
Kegiatan ini dilaksanakan pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, dan
pada bidang pemerintahan yaitu perumahan rakyat dan kawasan permukiman khususnya pada
kegiatan pembangunan rumah dinas & pada kegiatan pembangunan gedung kantor dengan
target kinerja adalah 32 kegiatan/ unit ( 3 dokumen, 18 kegiatan, 7 pemb.prasarana kantor dan
4 lanjutan pemb.kantor ) dengan realisasi kinerja 32 kegiatan/ unit ( 3 dokumen, 14 kegiatan, 7
pemb.prasarana kantor dan 4 lanjutan pemb.kantor ), atau tingkat pencapaian 87,5%.

8.

Jumlah rumah ibadah, surau suluk, balai adat, LKA, sarana dan prasarana yang dibangun.
Kegiatan ini dilaksanakan pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib pelayanan dasar,
dan pada bidang pemerintahan yaitu perumahan rakyat dan kawasan permukiman
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khususnya pada kegiatan pembangunan gedung sosial kemasyarakatan dengan target
kinerja adalah 30 unit dengan tingkat capaian kinerja 22 unit, jika dipresentasikan maka
capaian kinerjanya akan menjadi 73%.
Tabel perbandingan realisasi & capaian kinerja dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :
No

Indikator Kinerja Utama

Hasil 2017

Hasil 2018

1

Jumlah Panjang Jalan
lingkungan
Jumlah Ketersediaan Air Bersih

50.624 meter

17.812,57 meter

2

3

Jumlah Panjang Drainase

4

Jumlah Masyarakat yang
Terlayani Sanitasi Dasar

5
6
7

8

-29 kegiatan
-7 Kegiatan
-2 desa
-24 desa
-16 unit BPAB
-16 Unit BPAB
(7.750 jiwa)
(21.448 jiwa)
17.240 meter 14.266,09 meter

%
Capaian

35,19

V

82,75
88,78

Jumlah Rumah Layak Huni
165 unit
Terbangun
Jumlah Luasan RTH Publik yang 66,87 hektar
Terbangun dan Terpelihara
Jumlah Bangunan Pelayanan
4 unit
Pemerintah yang Terbangun

681 unit

412,72

67,03 hektar

100,23

7 Unit

175,00

Jumlah Bangunan Pelayanan
Sosial Kemasyarakatan yang
Terbangun

25 Unit

113,64

Keterangan :

22 unit

V

276,74

7.347 jiwa

8.275 jiwa

Tercapai/
Tidak

V
V
V
V
V

V

V = mencapai target,
X = tidak mencapai target,
= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja tahun lalu
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B. REALISASI ANGGARAN
Capaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan tahun 2018 dilingkungan Pemerintahan
Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Rokan Hulu mengalokasikan anggaran sebesar :
Belanja Tidak Langsung (BTL)

= Rp.

4.760.771.000,00

Belanja Langsung (BL)

= Rp. 108.113.585.450,38

Total BTL + BL

= Rp. 112.874.356.450,38

Kemudian dalam pelaksanaannya menyerap dana sebesar :
Belanja Tidak Langsung (BTL)

= Rp.

4.687.646.911,00

Belanja Langsung (BL)

= Rp.

88.471.870.405,96

Total BTL + BL

= Rp.

93.159.517.316,96

Apabila dihitung dengan persentase, maka jumlah keseluruhan penyerapan dana (BTL & BL)
yaitu sebesar

= 82,53 %.

Tabel perbandingan realisasi Belanja Langsung (BL) terhadap pagu pada tahun 2018 dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
No.

Kode
Rek.

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI
Rp.

%

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 PENATAAN RUANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
I

01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

108.113.585.450,38
8.861.383.100,00

88.471.870.405,96
8.500.596.522,00

81,83
95,93

Kegiatan :
01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional

01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4.137.000,00
326.100.000,00
30.380.000,00
162.835.000,00
72.013.800,00
45.657.100,00
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01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
undangan

01.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

01.18

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

01.19

Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah

01.20

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor

01.24

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

72.500.000,00
4.800.000,00
149.935.800,00
17.040.000,00
525.144.000,00
121.040.000,00
7.190.106.000,00
139.694.400,00
36.792.428.940,84

67.922.200,00
4.800.000,00
139.800.260,00
17.040.000,00
354.352.660,00
110.910.000,00
7.187.000.000,00
139.694.400,00
25.906.486.350,00

93,69
100,00
93,24
100,00
67,48
91,63
99,96
100,00
70,41

Kegiatan :
02.02

Pembangunan Rumah Dinas

02.03

Pembangunan Gedung Kantor

02.10

Pengadaan Mebeluer

02.11

Pengadaan Peralatan Kerja

02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.operasional

02.26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

02.41

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

02.45

Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan

01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

06.01

Kegiatan :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi
Kenerja SKPD

01.15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

460.000.000,00

-

18.422.214.971,84

13.068.178.150,00

127.380.000,00
309.513.200,00
269.624.800,00
239.534.000,00

126.460.000,00
286.900.000,00
208.571.600,00
200.716.000,00

2.397.020.000,00

2.228.346.200,00

14.567.141.969,00

9.787.314.400,00

10.207.500,00

10.207.500,00
18.569.021.770,00

10.207.500,00

10.207.500,00
17.742.938.870,00

70,94
99,28
92,69
77,36
83,79
92,96
67,19
100,00

100,00
95,55

Kegiatan :
15.06

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

15.08

Peningkatan Jalan dan Jembatan

01.15

Program Pengambangan Perumahan

51.430.000,00
18.517.591.770,00
440.230.000,00

39.720.000,00
17.703.218.870,00
91.186.180,00

77,23
95,60
20,71

Kegiatan :
15.01

Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

15.09

Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang
mampu

01.16

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Goronggorong

258.166.000,00
182.064.000,00

36.546.180,00
54.640.000,00

14.632.057.000,00

13.272.284.000,00

14.632.057.000,00

13.272.284.000,00

14,16
30,01
90,71

Kegiatan :
16.06

Pembangunan Drainase
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01.16

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Pengunaan
dan Pemanfaatan Tanah

133.695.800,00

-

-

Kegiatan :
16.10

Perencanaan Pengadaan Tanah bagi pemilik bangunan
untuk kepentingan umum

69.301.400,00

-

-

16.11

Persiapan pengadaan Tanah bagi pemilik bangunan untuk
kepentingan umum

64.394.400,00

-

-

16.12

Pelaksanaan pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum

-

-

16.13

Penyerahan hasil kegiatan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum

-

-

01.17

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

1.144.707.000,00

944.999.000,00

-

82,55

Kegiatan :
17.03

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

1.144.707.000,00

944.999.000,00

01.20

Program Areal Pemakaman

1.045.445.600,00

945.359.600,00

82,55
90,43

Kegiatan :
20.06

Pembangunan Sarana Prasarana Pemakaman

20.07

Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemakaman

01.24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

846.388.600,00
199.057.000,00

746.302.600,00
199.057.000,00

5.781.835.483,46

4.555.304.783,46

88,17
100,00
78,79

Kegiatan :
24.05

Penataan RTH

2.981.877.083,46

2.411.244.083,46

24.06

Pemeliharaan RTH

2.799.958.400,00

2.144.060.700,00

01.24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

6.915.567.056,08

4.587.791.539,00

80,86
76,57

66,34

Kegiatan :
24.05

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

5.613.393.056,08

3.530.911.100,00

24.20

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK)

1.302.174.000,00

1.056.880.439,00

01.25

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

1.378.750.200,00

1.124.601.900,00

62,90
81,16
81,57

Kegiatan :
25.05

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air

1.378.750.200,00

1.124.601.900,00

01.27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah

12.408.256.000,00

10.790.114.161,50

10.693.131.000,00

9.089.126.161,50

1.715.125.000,00

1.700.988.000,00

81,57
86,96

Kegiatan :
27.07

Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air
Minum

27.11

Penyediaan Prasarana dan sarana air limbah (DAK
REGULER dan DAK IPD)
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BAB IV
PENUTUP
Dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LAKIP juga berperan sebagai alat
kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Instansi
pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian dan tujuan sasaran strategis
organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat juga dipakai
sebagai umpan balik pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk
membuat langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.
Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama,
dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2018 secara keseluruhan bisa dikatakan cukup berhasil dengan nilai rata-rata capaian
kinerja sasaran strategis sebesar 95,5%. Adapun berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9
(sembilan) indikator kinerja utama (IKU), dapat disimpulkan bahwa sebahagian besar atau lebih dari
90% pelaksanaan kegiatan berhasil dilaksanakan.
Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rokan Hulu secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas pembangunan,
sehingga visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu dapat
terwujud.
Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh aparat Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Rokan Hulu untuk meningkatkan kinerjanya yaitu :
1.

Lebih meningkatkan disiplin yang mencakup kepada ketaatan terhadap ketentuan/ peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

2.

Lebih meningkatkan kecermatan dalam pembangunan yang diikuti dengan pengawasan yang
ketat agar pembangunan dari kegiatan yang ada dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

3.

Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai motor
penggerak pelaksanaan kegaiatan/ program dan lebih mengoptimalkan pemanfaatan sarana
dan prasarana yang tersedia;
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4.

Lebih meningkatkan ekonomi, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan kegiatan agar dapat
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pasir Pengaraian,

Januari 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HULU

ZULKARNAIN, ST., M.Si

Pembina Tk. I/ NIP. 19721026 200012 1 003
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