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KATA PENGANTAR 

Dalam rangka mewujudkan program inovasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten 

Way Kanan, maka diperlukan berbagai upaya demi tercapainya program dimaksud. Untuk 

meningkatkan sinergitas Sekretariat DPRD dan Masyarakat dalam penyediaan  dan 

pemanfaatan intervensi berbagai permasalahan. Salah satu upaya yang dilakukan Sekretariat 

DPRD Kabupaten Way Kanan mencoba menggunakan melakukan inovasi  RUPUK “Ruang 

Pelayanan, UMKM dan Konsultasi” sebagai soluasi strategi serta diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. 

Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan agar  

ditindaklanjuti dengan kegiatan. 

          Blambangan Umpu,         Januari 2021  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 
 

Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan selain unit kerja penyedia pelayanan publik, 

juga sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan 

yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan 

DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, 

administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan 

serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta peningkatan UMKM yang ada di 

Kabupaten Way Kanan, maka Sekretariat DPRD perlu meningkatkan penyiapan sarana dan 

prasarana pendukung yang memadai dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat 

ini sebagai sarana Promosi agar semua dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat luas.. 

Dengan demikian upaya yang perlu dilakukan dalam memberikan keluaasan kepada 

masyarakat dengan Menciptakan Sarana dan Prasarana sebagai pendukung peningkatan 

layanan informasi yang representatif dengan penyediaan Sarana dan Prasarana yang  dikelola 

dengan profesional, didukung SDM   pengelola yang sudah baik sehingga dari segi Pelayanan 

& Konsultasi publik dalam kondisi Up to date dan dari sektor UMKM untuk diberikan 

peluang bagi masyarakat dan mitra – mitra UMKM demi mensuport visi misi Bupati “ 

Menjadikan Kabupaten Way Kanan yang Unggul dan Sejahtera.” Untuk itu Inovasi RUPUK 

“Ruang Pelayanan, UMKM , dan Konsultasi” solusi strategis serta memberikan manfaat 

yang sangat besar bagi masyarakat. 

 
1.2 Tujuan  
 

Tujuan dari Inovasi RUPUK adalah : 
 
1) Meningkatkan dan Mendorong tersusunnya standar pelayanan Publik. 

2) Menjaring, Mendokumentasikan, Mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi 

sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik. 

3) Meningkatkan Citra penyelenggaran Pelayanan Publik. 

 



4) Meningkatkan Sinergitas  Sekretariat DPRD dan Masyarakat dalam penyediaan dan 

pemanfaatan data atau  informasi untuk intervensi berbagai permasalahan yang berkaitan 

dengan kebijakan – kebijakan pemerintah daerah atau sektor lainnya. 

5) Memberikan akses inforamsi kepada media dan masyarakat terkait kegiatan anggota 

DPRD Kab. Way Kanan. 

6) Memberikan ruang dan peluang bagi masyarakat dan Mitra Kerja Terkait untuk 

berkreatifitas dalam memajukan UMKM. 

 
1.3. Sasaran  
 

 Sasaran Kegiatan RUPUK yaitu agar dapat memberikan keluaasan kepada masyarakat 

dengan Menciptakan Sarana dan Prasarana sebagai pendukung peningkatan layanan 

informasi yang representatif dengan penyediaan Sarana dan Prasarana yang  dikelola dengan 

profesional, didukung SDM   pengelola yang sudah baik sehingga dari segi Pelayanan & 

Konsultasi publik dalam kondisi Up to date. 

 
 

1.4.  Pelaksana Kegiatan  

A. Kegiatan RUPUK yaitu : 

a) Menetapkan tim teknis dilingkungan Sekretariat DPRD, melalui surat keputusan 

Sekretaris DPRD; 

b) Menyusun Petunjuk Pelaksana (Juklak) sesuai kondisi daerah; 

c) Melakukan kegiatan sosialisasi, identifikasi, seleksi CP/CL dan penetapan kelompok 

sasaran oleh pemerintah daerah kabupaten; 

d) Melakukan konsultasi dan koordinasi kepada instansi terkait; 

e) Melakukan kegiatan bimbingan, pembinaan, pengawalan, dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan; 

f) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan; 

g) Membuat Laporan 

 

 

 

 
 



B. Masyarakat 

Masyarakat dapat melakukan konsultasi pada Ruang Pelayanan yang telah tersedia 

dengan berbagai fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan publik sehingga masyarakat yang 

memiliki Produk-produk juga dapat memasarkan Produknya melalui Ruang UMKM agar 

dapat berdaya saing dengan produk unggulan lainnya. 

 

1.5 Penutup 
 

1) Pelaksanaan RUPUK dapat memberikan solusi kepada masyarakat yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan publik dan UMKM. 

2) Bahwa dalam jangka pendek tersedianya RUPUK ini dapat menjadi wadah bagi 

masyarakat yang selama ini kesulitan dalam memasarkan produk-produknya. 

3) Tujuan jangka Menengah selain melakukan evaluasi pada tahap jangka pendek juga 

melakukan pengembangan terhadap Pelayanan UMKM yang lebih refresentatif, serta 

menambah daya saing dengan yang lainnya. 

 

 


