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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 
Sekretariat DPRD 

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan permasalahan-permasalahan yang belum 
selesai dituntaskan serta isu-isu yang berkembang pada tahun berjalan merupakan basis data untuk 
merencanakan program dan kegiatan Renja SKPD selanjutnya. 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, untuk pencapaian tujuan dan 
sasaran secara operasional perlu adanya dukungan anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupat-
en Bandung Tahun 2017 yang merupakan dukungan untuk mengalokasikan dana/pembiayaan agar 
terlaksananya program serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten 
Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya.  

 
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017, pelaksanaan kinerja 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja 
Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib 
(Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut: 
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TABEL T-VI.C.6 
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN 

  KABUPATEN BANDUNG 
 

NAMA SKPD: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (Out-

came)/Kegiatan 

(Output) 

Target Capaian 
Kinerja Renstra 
SEKRETARIAT 

DPRD Tahun 2020 
(Renja th ke-1) 

 Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 

Kegiatan s/d 
Tahun 2017 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran 
Kegiatan SEKRETARIAT DPRD Tahun 2016 Target Pro-

gram/Kegiatan 
Renja SKPD Tahun 

2016 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Program/Kegiatan 

Renstra SEKRETARIAT DPRD 

s.d Tahun 2016 Cata-
tan 

Target  Realisasi 
Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi Ca-

paian 

Tingkat 

Capaian 

1 2 3 4       5    6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 

x xx 1   
Program Pelayanan 
Administrasi Perkantor-

an 

Prosentase 
pemenuhan 

operasional admin-
istrasi perkantoran  

100 % 
 

% 100 % 
 

% 
        

x xx 1 1 
Penyediaan jasa surat me-
nyurat 

Jumlah Pembuatan 
Surat Masuk dan 
Keluar (Buah) 

12 bulan 7500 Buah 5000 Buah 4500 Buah 90.00 - Buah 1,782 Buah 50.91 % 
 

x xx 1 2 

Penyediaan jasa komu-

nikasi, sumber daya air dan 
listrik 

Jumlah Penyediaan 
Tenaga Perbaikan 

Listrik, Penyediaan 
Listrik, Air Minum/Air 
Bersih, Telekomunikasi 
dan Internet. 

12 Bulan 
 

Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50.00 - Bulan 6 Bulan 50.00 % 
 

x xx 1 3 
Penyediaan Jasa Peralatan 
dan Perlengkapam Kantor 

Jumlah Penyedia Jasa 

Peralatan dan per-
lengkapan kantor 

8 jenis   jenis 8 jenis 4 jenis 50.00  jenis 4 jenis 50.00 %  

x xx 1 5 
Penyediaan Jaminan Barang 
Milik Daerah 

Jumlah Penyedia Jasa 
jaminan Barang Milik 
Daerah 

12 Bulan   Bulan  12 Bulan  6 Bulan 50.00  Bulan  6 Bulan  50.00 %  

x xx 1 8 
Penyediaan jasa kebersihan 
kantor 

Jumlah pelayanan 

kebersihan kantor dan 
halaman 

12 Bulan - Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 - Bulan 12 Bulan 100 % 
 

x xx 1 9 
Penyediaan jasa perbaikan 
peralatan kerja 

Jumlah penyediaan 

jasa servis peralatan 
kantor,dan pengadaan 
suku cadang. 

14 Unit - Unit 14 Unit 7 Unit 50.00 - Unit 7 Unit 50.00 % 
 

x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor 
Jumlah penyediaan alat 
tulis kantor 

61 Jenis - Jenis 61 Jenis 30 Jenis 50.00 - Jenis 31 Jenis 50.00 % 
 

x xx 1 11 
Penyediaan barang cetakan 
dan penggandaan 

Jumlah penyediaan 
bahan cetakan 

46 Jenis - Jenis 46 Jenis 23 Jenis 50.00 - Jenis 23 Jenis 50.00 % 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (Out-

came)/Kegiatan 

(Output) 

Target Capaian 
Kinerja Renstra 
SEKRETARIAT 

DPRD Tahun 2020 

(Renja th ke-1) 

 Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 

Kegiatan s/d 
Tahun 2017 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran 
Kegiatan SEKRETARIAT DPRD Tahun 2016 Target Pro-

gram/Kegiatan 
Renja SKPD Tahun 

2016 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Program/Kegiatan 

Renstra SEKRETARIAT DPRD 
s.d Tahun 2016 Cata-

tan 

Target  Realisasi 
Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi Ca-
paian 

Tingkat 
Capaian 

1 2 3 4       5    6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 

x xx 1 12 
Penyediaan komponen 
instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor 

Jumlah alat-alat listrik 
dan elektronik 

12 Jenis - Jenis 12 Jenis 6 Jenis 34.00 - Jenis 6 Jenis 100 % 
 

x xx 1 13 
Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor 

Jumlah peralatan dan 
perlengkapan kantor 

7 jenis - jenis 7 jenis - jenis 0.00 - jenis - jenis - % 
 

x xx 1 14 
Penyediaan peralatan ru-
mah tangga 

Jumlah penyediaan 
peralatan rumah tang-
ga 

12 Jenis - Jenis 12 Jenis - Jenis 0.00 - Jenis - Jenis - % 
 

x xx 1 15 

Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan perundang - 
undangan 

Jumlah penyediaan 

bahan bacaan 
15 

Srt 

kbr/mjlh 
- 

Srt 

kbr/mjl
h 

15 
Srt 

kbr/mjlh 
- 

Srt 

kbr/mjlh 
0.00 - 

Srt 

kbr/mjlh 
- Buku - % 

 

x xx 1 16 
Penyediaan Bahan logistic 

kantor 

Jumlah bahan logistic 

kantor 
9 jenis - jenis 9 jenis  - jenis 00.00 - jenis - jenis - % 

 

x xx 1 17 
Penyediaan makan dan 
MInum 

Jumlah Penyediaan 
Makan dan minum 
Tamu.Pimpinan dan 

Kegiatan 

12 bulan - bulan 12 bulan - bulan 00.00 - bulan - bulan - % 
 

x xx 1 18 
Rapat-rapat kordinasi dan 
konsultasi ke luar daerah 

Jumlah pegawai me-
menuhi undangan 
tingkat provinsi, luar 

kabupaten dalam 
provinsi dan ibukota 
negara dan luar 
Provinsi Jawa Barat 

dan Ibukota Negara. 

27 keg - keg 27 keg - keg 00.00 - keg - keg - %  

x xx 1 20 
Rapat - rapat Koordinasi 
dan Konsultasi Dalam Dae-
rah 

Jumlah pegawai me-

menuhi undangan dan 
kunjungan kerja ke 
dalam wilayah kabu-
paten 

156 HOK - HOK 156 HOK 2 HOK 1.28 - HOK 2 HOK 1.28 % 
 

x xx 1 22 
Penunjang Peringatan Hari-
hari Besar Bersejarah 

Jumlah keikutsertaan 
pegawai dalam 
peringatan hari besar 
daerah dan nasional 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (Out-

came)/Kegiatan 

(Output) 

Target Capaian 
Kinerja Renstra 
SEKRETARIAT 

DPRD Tahun 2020 

(Renja th ke-1) 

 Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 

Kegiatan s/d 
Tahun 2017 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran 
Kegiatan SEKRETARIAT DPRD Tahun 2016 Target Pro-

gram/Kegiatan 
Renja SKPD Tahun 

2016 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Program/Kegiatan 

Renstra SEKRETARIAT DPRD 
s.d Tahun 2016 Cata-

tan 

Target  Realisasi 
Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi Ca-
paian 

Tingkat 
Capaian 

1 2 3 4       5    6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 

x xx 2   
Program peningkatan 
sarana dan prasarana 

aparatur 

Prosentase 
pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 

Penunjang Aparatur 

100 % 
 

% 100 % 
 

% 0.00 
 

% - % - 
  

x xx 2 05 Pengadaan kendaraan Dinas Jumlah kendaraan 4 unit - unit 4 unit 4 unit 0.00 - Unit 4 unit 100.00 %  

x xx 2 22 
Pemeliharaan rutin/berkala 
gedung kantor 

Jumlah pemeliharaan 
gedung dan halaman 

kantor 

3 gedung - gedung 3 gedung 3 gedung 100.00 - gedung 3 gedung 100.00 % 
 

x xx 2 24 
Pemeliharaan rutin/berkala 
kendaraan di-

nas/operasional 

Jumlah pemeliharaan 
kendaraan roda empat 
dan kendaraan roda 

dua 

49 Unit - Unit 49 Unit  49 Unit  0.00 - Unit 49 Unit 100.00 % 
 

x xx 3   
Program peningkatan 
Disiplin  aparatur 

Prosentase 

pemenuhan Sarana 
dan Prasarana  
Disiplin  Aparatur 

100 %  % 100 % - % 0.00  % - % - %  

x xx 3 2 
Pengadaan pakain dinas 
beserta kelengkapannya 

Jumlah pakaian dinas 
beserta kelengka-
pannya 

3  jenis - % 3 jenis - % 00.00 - jenis 3 % 100.00 %  

x xx 3 3 Pengadaan Kerja lapangan 
Jumlah pakaian kerja 

lapangan 
20  stel - % 20  stel - % 00.00 - Stel 20 % 100.00 %  

x xx 3 5 
Pengadaan khusus hari-hari 
tertentu 

Jumlah Pakaian khusus 
hari tertentu ( pakaian 
olah raga ) 

76 stel - % 76 stel - % 00.00 - Stel 76 % 100.00 %  
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (Out-

came)/Kegiatan 

(Output) 

Target Capaian 
Kinerja Renstra 
SEKRETARIAT 

DPRD Tahun 2020 

(Renja th ke-1) 

 Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 

Kegiatan s/d 
Tahun 2017 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran 
Kegiatan SEKRETARIAT DPRD Tahun 2016 Target Pro-

gram/Kegiatan 
Renja SKPD Tahun 

2016 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Program/Kegiatan 

Renstra SEKRETARIAT DPRD 
s.d Tahun 2016 Cata-

tan 

Target  Realisasi 
Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi Ca-
paian 

Tingkat 
Capaian 

1 2 3 4       5    6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 

x xx 5   
Program Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur  

Prosentase Kapasi-

tas Sumber Daya 
Aparatur 

100 %  % 100 %  % 0.00  % - %    

x xx 5 4 Bimbingan dan konseling 
Jumlah kegiatan Bimb-
ingan dan konseling 

15 kegiatan - keg 15 keg 15 keg 00.00 - keg - keg - %  

x xx 6   

Program peningkatan 
pengembangan sistem 

pelaporan capaian kiner-
ja dan keuangan  

Prosentase keterse-
diaan pelaporan 

capaian kinerja dan 
keuangan 

100 % 
 

% 100 % 
 

% 0.00 
 

% - % - 
  

x xx 6 1 
Penyusunan laporan capaian 
kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

Jumlah Dokumen 

LAKIP, Laporan Ta-
hunan, Dokumen Ren-
ja, Laporan Kinerja 
SKPD Triwulanan (I s/d 

III), dan Dokumen 
Renstra. 

5 Laporan - 
Lapora

n 
5 Laporan 5 Laporan 50.00 - Laporan 5 Laporan 50.00 % 

 

x xx 6 2 
Penyusunan laporan keu-

angan semesteran 

Jumlah dokumen 
laporan keuangan 

semester I dan semes-
ter II 

2 Laporan - 
Lapora

n  
2 Laporan 2 laporan 0.00 - laporan 2 Laporan 50.00 % 

 

x xx 6 3 
Penyusunan pelaporan 

prognosis realisasi anggaran 

Jumlah dokumen 

laporan prognosis 
realisasi anggaran 

12 Laporan - 
Lapora

n  
12 Laporan 12 laporan 0.00 - laporan 12 Laporan 50.00 % 

 

x xx 6 4 
Penyusunan pelaporan 
keuangan akhir tahun 

Jumlah dokumen 
laporan keuangan akhir 

1 Laporan - 
Lapora

n  
1 Laporan 1 laporan 0.00 - laporan 1 Laporan 50.00 % 

 

            
           

- 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (Out-

came)/Kegiatan 

(Output) 

Target Capaian 
Kinerja Renstra 
SEKRETARIAT 

DPRD Tahun 2020 

(Renja th ke-1) 

 Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 

Kegiatan s/d 
Tahun 2017 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran 
Kegiatan SEKRETARIAT DPRD Tahun 2016 Target Pro-

gram/Kegiatan 
Renja SKPD Tahun 

2016 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Program/Kegiatan 

Renstra SEKRETARIAT DPRD 
s.d Tahun 2016 Cata-

tan 

Target  Realisasi 
Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi Ca-
paian 

Tingkat 
Capaian 

1 2 3 4       5    6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 

1       Urusan Wajib   
           

- 
    

x xx 15    
Program peningkatan 
Kapasitas lembaga per-
wakilan rakyat daerah 

Jumlah Peningkatan 

Kapasitas  lembaga 
Perwakilan Rakyat 
Daerah 

100 % 
 

% 100 % 
 

% 0.00 
 

% - % - 
  

x xx 15  01 
Pembahasan Rancanan 
raperda 

Jumlah keg pembaha-
san Raperda 

20 Raperda - 
Raper-

da 
20 Raperda - Raperda 0.00 - Raperda - Raperda - % 

 

x xx 15  03 
Rapar-rapat Alat kelngkapan 
Dewan 

Jumlah Keg Rapat AKD 37 Keg - Keg 37 Keg - Keg 0.00 - Keg - Keg - %  

x xx 15  04 Rapat-rapat Paripurna 
Jumlah Keg Rapat 
Paripurna  

26 Keg - Keg 26 Keg - Keg 0.00 - Keg - Keg - %  

x xx 15  05 Reses Jumlah Keg Reses 1 
Masa 

Sidang 
- 

Masa 
Sidang 

1 
Masa 

Sidang 
- 

Masa 
Sidang 

0.00 - 
Masa 

Sidang 
- 

Masa 
Sidang 

- %  

x xx 15  06 
Kunjungan  Kerja Pimpinan 

dan Anggota  dalam Daerah 

Jumlah Kunjungan ke 

daerah/kecamatan 
1 tahun - tahun 1 tahun - tahun 0.00 - tahun - tahun - %  

x xx 15  07 
Peningkatan kapasitas 

piminan dan anggota DPRD 

Jumlah kegiatan dalam 
peningkatan kapasitas 

Pimpinan dan Anggota 
DPRD 

9 keg - keg 9 keg - keg 0.00 - keg - keg - %  

x xx 15  09 
Penyediaan jasa tenaga ahli 
Fraksi 

Jumlah jasa penye-
diaan 

12 bulan - bulan 12 bulan - bulan 0.00 - bulan - bulan - %  

x xx  26   

Program Penataan Pera-

turan Perundang-
undangan 

 Jumlah penataan 
terhadap peraturan 

perundang-
undangan 

100 % - % 100 % 
 

% 0.00 
 

% - % - 
  

x xx 26  01 
Koordinasi kerjsama perma-
salahan peraturan perun-
dang-undangan 

Jumlah koordinasi 
kerjasama permasala-
han perundang-
undangan 

12 keg - keg 12 % 
 

keg 0.00 
 

keg - keg - 
  

x xx 26  06 

Kajian peraturan perun-
dang-undangan daerah 

terhadap peraturan perun-
dang-undangan  yang baru, 
lebih tinggi dan keserasian 
antar peraturan perundang-

undangan 

Jumlah Kajian yang 
dilaksanakan 

7 keg - keg 7 % 
 

keg 0.00 
 

keg - keg - % 
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan   

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang 
secara operasional kegiatan diperlukan dukungan pengalokasian dana/pembiayaan yang ber-
sumber dari APBD Kabupaten Bandung. Anggaran belanja yang dialokasikan untuk menunjang 
pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai 
oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung  terbagi dalam 8 program dan 42 kegiatan, adapun 
program dan kegiatan, secara rinci diuraikan dalam tabel di bawah ini : 

No Program Sasaran Indikator Kinerja Target Kegiatan 

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Peningkatan pela-
yanan administrasi 
terhadap Pimpinan 
dan Anggota DPRD 

Persentase pelayanan 
Administrasi per-
kantoran 

100% 

2 
Peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur 

Peningkatan sarana 
dan prasraana 

Jumlah sarana dan 
prasarana aparatur 

100% 

3 Peningkatan disiplin aparatur 

Terpenuhinya pakaian 
dinas penunjang 
Disiplin aparatur guna 
meningkatan kualitas 
kinerja 

Jumlah peningkatan 
displin aparatur 

100% 

4 
Peningkatan kapasitas sumber saya 
aparatur 

Tercapainya pening-
katan kelancaran tu-
gas secretariat dengan 
peningkatan kualitas 
sumber daya aparatur 

Jumlah  bimbingan 
dan konseling yang 
dilaksankaan 100% 

5 
Peningkatan pengembangan system 
pelaporan capaian kinerja dan keu-
angan 

Terselenggaranya 
evaluasi dan analisa 
pelaksanaan program 
yang telah ditetapkan 

Jumlah system 
pelaporan yang 
disusun 

100% 

6 
Peningkatan kapasitas lembaga per-
wakilan rakyat daerah 

Tercapainya pening-
katan kelancaran tu-
gas Anggota  Dewan 
dengan peningkatan  
Kapasitas Lembaga 
melalui Bimbingan 
Teknis 

Jumlaah  peningkatan 
fungsi lembaga per-
wakilan rakyat daer 

100% 

7 
Peningkatan kerjasama antar lembaga 
Daerah 

Terjalinya komunikasi 
dan sinkronisasi yang 
baik antara 
pemerintah dae-
rah,DPRD dan 
masyarakat 

Jumlah  kerjasama  
dengan pemerintahan 
daerah 

100% 

8 
Penataan peraturan perundang-
undangan 

Terciptaya pemaham-
an terhada perturan 
perundang-undangan 
yang berlaku 

Jumlah rancangan 
peraturan daerah 
yang tertata terhadap 
peraturan 

100% 

 

 
 

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi   

Isu yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun 
sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan 
pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap   yaitu : 

1. Masih terjadinya tumpang tindih waktu dalam penyelenggaraan kegiatan Lembaga DPRD; 
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2. Masih belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga DPRD; 
3. Masih belum tegas/jelasnya program kegiatan DPRD sehingga terdapat kegiatan yang 

perlu dilaksanakan, sedangkan dari sisi penganggaran belum teranggarkan; 
4. Sering munculnya program kerja baru yang harus didukung oleh pendanaan kegiatan; 
5. Sumber Daya Manusia Pegawai yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya; 
6. Kemampuan personil yang dirasakan masih kurang memahami tugas; 
7. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengeluarkan peraturan masih dianggap kurang 

jelas. 
 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

……Tahun ……., tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bandung. Sedangkan mengenai tugasnya diatur oleh Peraturan Bupati Bandung 

Nomor ………… Tahun ………….., tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.  

Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipim-

pin oleh Seorang Sekretaris  yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung-

jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggungjawab kepada Bupati me-

lalui Sekretaris Daerah.  

Selanjutnya, tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-
masing sub unit kerja, yaitu: 

(1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi 

kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, ser-

ta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam 

melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;  

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;  

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;   

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 

(3) Uraian tugas Sekretaris DPRD adalah sebagai berikut : 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan umum sekretariat yang meliputi 

kesekretariatan, umum, program dan keuangan, perundang-undangan, rapat dan 

risalah;  

b. menyelenggarakan perumusan sasaran dan rencana kerja yang meliputi 

kesekretariatan, umum, program dan keuangan, perundang-undangan, rapat dan 

risalah berdasarkan kebijakan teknis Sekretaris;  

c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana 

kerja strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan 

(RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar 

Pelayanan (SP) Sekretariat DPRD serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan in-

formasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala 
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Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan dokumen-

dokumen kinerja lainnya; 

d. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf; 

e. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tu-

gasnya; 

f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi 

terkait dalam lingkup tugasnya; 

g. menyelenggarakan asistensi, konsultasi dan fasilitasi terhadap unit kerja dan satu-

an kerja perangkat daerah lingkup tugas Sekretariat DPRD, secara teknis maupun 

administratif untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan urusan pemerinta-

han daerah; 

h. menyelenggarakan penjelasan atas perkembangan kebijakan dan prioritas kerja 

kepada staf;  

i. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung 

untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 

j. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier 

staf; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai 

(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta 

upaya tindak lanjut; 

l. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum  ditandatangani; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Sekretariat DPRD untuk menge-

tahui kesesuaiannya dengan rencana; 

n. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan;  

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang 

tugas dinas; dan 

p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Bagian adalah sebagai berikut: 

(1) Bagian Umum  

1) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan 

pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan 

protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan peg-

awai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaiann-

ya; 

2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Umum menyelenggarakan 

fungsi : 

a. penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kelem-

bagaan serta ketatalaksanaannya; 
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b. pengkoordinasian  urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehu-

masan, protokol, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan ad-

ministrasi kepegawaian;  

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi. 

Uraian tugas Kepala Bagian Umum adalah sebagai berikut : 

a. menyelenggarakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup tugas 

pokok bagian umum; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bagian umum dalam lingkup ta-

ta usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan aset  serta protokol berdasar-

kan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja sekretariat dewan 

perwakilan rakyat daerah;  

c. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam 

pelaksanaan tugas pokok bagian umum yang meliputi keprotokolan dan per-

lengkapan; 

d. menyelenggarakan fasilitasi evaluasi kinerja lingkup tata usaha, protokol dan 

perlengkapan; 

e. menyelenggarakan pelayanan ketatausahaan dan kepegawaian rumah tang-

ga, perlengkapan dan aset serta protokol; 

f. menyelenggarakan pembinaan teknis pelayanan ketatausahaan dan kepega-

waian, rumah tangga, perlengkapan dan aset  serta protokol; 

g. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan 

rencana kerja strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana 

Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional 

Prosedur (SOP),  Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan 

kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Per-

tanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD) dan dokumen-dokumen kinerja lainnya 

h. menyelenggarakan upaya penyelesaian yang berkaitan dengan pelaksanaan 

administrasi umum; 

i. menyelenggarakan tata naskah dinas, kehumasan dan protokol, kearsipan, 

kepustakaan, surat-menyurat, dan penyediaan perlengkapan kerja; 

j. menyelenggarakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset; 

k. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas; 

l. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan in-

ventarisasi serta penghapusan barang milik daerah/aset; 

m. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana; 

n. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan kea-

manan ruang kerja serta lingkungan; 
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o. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan 

data dan informasi; 

p. menyelenggarakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi pegawai 

di lingkungan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah; 

q. menyelenggarakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, 

peninjauan masa kerja serta pemberian pengharagaan; 

r. menyelenggarakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, sasaran kerja  pega-

wai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai gaji berkala 

dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 

s. menyelenggarakan penyiapan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian 

pegawai; 

t. menyelenggarakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan 

kepemimpinan, teknis dan fungsional; 

u. menyelenggarakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian di-

nas dan ijin / Tugas Belajar; 

v. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin 

pegawai; 

w. menyelenggarakan penyiapan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, 

evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 

x. menyelenggarakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian. 

y. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli fraksi, ke-

lompok pakar atau tim ahli; 

z. menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan serta mengumpulkan, mene-

laah dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan; 

aa. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam 

lingkup bagian umum; 

bb. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organ-

isasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

cc. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

dd. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

ee. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kes-

esuaiannya dengan rencana kerja;  

ff. menyelia kegiatan staf di lingkungan bagian umum untuk mengetahui kes-

esuaiannya dengan rencana kerja masing-masing Sub Bagian;  

gg. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan;  

hh. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai 

(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan ser-

ta upaya tindak lanjut;  

ii. memeriksa konsep-konsep surat dinas yang diajukan oleh staf untuk mem-

peroleh konsep surat dinas yang baik dan benar;  
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jj. melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan, tertulis, berkala maupun in-

sidental kepada pimpinan;  

kk. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan menyangkut bidang 

pemerintahan umum; dan 

ii. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

Selain mempunyai tugas pokok dan fungsi, Kepala Bagian Umum membawahi Kasub-

bagian adalah sebagai berikut :  

1). Sub Bagian Ketatausahaan. 

a. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok me-

nyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan Tatausaha dan Kepegawaian, surat 

menyurat, kearsipan, kepustakaan; 

b. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepega-

waian menyelenggarakan fungsi : 

 pengumpulan dan pengolahan bahan rencana teknis operasional pembinaan, 

pengembangan serta pengendalian tata usaha dan kepegawaian; 

 penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengen-

dalian tata usaha dan kepegawaian;  

 pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi; dan 

 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi; dan 

 pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

c. Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian adalah sebagai 

berikut: 

 menyiapkan bahan perumusan kebijakan kesekretariatan di lingkup kerjanya; 

 menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup sub bagian tata usaha 

dan kepegawaian; 

 menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja strategis 

(Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), 

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), 

Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP),  Standar 

Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi 

bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala 

Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan dokumen-

dokumen kinerja lainnya; 

 menyelenggarakan tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan dan surat-

menyurat; 

 melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, sasaran kerja  pegawai 

(SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai gaji berkala dan 

peningkatan kesejahteraan pegawai; 
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 melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pega-

wai; 

 menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli fraksi, ke-

lompok pakar atau tim ahli; 

 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup tata usaha 

dan kepegawaian; 

 melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi 

terkait dalam lingkup tugasnya; 

 mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

 memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

 memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kes-

esuaiannya dengan rencana kerja; 

 memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

 mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai 

(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan ser-

ta upaya tindak lanjut;  

 membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan 

untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

 melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebu-

tuhan kepada pimpinan; 

 memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tu-

gasnya; dan 

 melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

d. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, membawahkan: 

 Pengadministrasi Umum; 

 Pengelola Kearsipan; 

 Pengelola Administrasi Kepegawaian; 

 Pengelola SIMPEG; 

 Ajudan. 

 

(2) Sub Bagian Rumah Tangga 

a. Kepala Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas pokok menyusun dan 

melaksanakan pengelolaan urusan barang milik daerah/aset dan rumah tangga; 

b. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Rumah Tangga menyeleng-

garakan fungsi : 

 pengumpulan dan pengolahan bahan rencana teknis operasional pembinaan, 

pengembangan serta pengendalian kerumahtanggaan; 

 penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengen-

dalian barang milik daerah/aset;  
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 pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi; dan 

 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 

 pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

c. Uraian Tugas Kepala Subbagian Rumah Tangga adalah sebagai berikut : 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan teknis subbagian Rumah 

Tangga; 

 menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup sub bagian; 

 menyelenggarakan penyediaan perlengkapan kerja; 

 melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan in-

ventarisasi serta penghapusan barang milik daerah/aset; 

 melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;  

 melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi 

terkait dalam lingkup tugasnya; 

 mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

 memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

 memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kes-

esuaiannya dengan rencana kerja; 

 memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

 mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai 

(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan ser-

ta upaya tindak lanjut;  

 membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan 

untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

 melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebu-

tuhan kepada pimpinan; 

 memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tu-

gasnya;  

 melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

 menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas. 

 melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebu-

tuhan kepada pimpinan;  

d.  Kepala Subbagian Rumah Tangga, membawahkan : 

 Pemelihara Barang; 

 Pengelola Penyimpan Barang; 

 Pengadministrasi Keuangan; 

 Pengelola Gedung; 

 Pemelihara Kendaraan; 

 Pengadministrasi Umum; 



  

  

  Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 

 

 

 
Rencana Kerja SETWAN  Kabupaten Bandung Tahun 2017 

 

 

II-20 

 Petugas Keamanan; 

 Pengemudi; 

 Pemelihara Kebersihan Kantor. 

 

3)    Sub Bagian Humas dan Protokol 

a. Kepala Subbagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok menyiapkan 

bahan dan melaksanakan pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasili-

tasi, dan pembinaan teknis kehumasan dan keprotokolan; 

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Subbagian 

Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi : 

 pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai 

bahan pertimbangan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendali-

an, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi, pembinaan teknis 

kehumasan dan keprotokolan; 

 penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengembangan kapa-

sitas tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan; 

 pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas 

pokok Subbagian;  

 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagi-

an; 

 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian 

Keuangan. 

c. Uraian Tugas Kepala Subbagian Humas dan Protokol adalah sebagai beri-

kut : 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan teknis kehumasan dan 

keprotokolan; 

 mengumpulkan dan mengolah  data keprotokolan untuk  bahan pertim-

bangan keputusan serta kebijakan pimpinan; 

 menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam lingkup Subbagian ber-

dasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Sekretariat 

DPRD; 

 menyusun bahan komunikasi dan publikasi; 

 mengumpulkan dan mengolah  data kehumasan dan keprotokolan untuk  

bahan pertimbangan keputusan serta kebijakan pimpinan; 

 menyiapkan bahan, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pengel-

olaan kehumasan dan keprotokolan; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi jadwal/agenda 

kegiatan pimpinan; 

 menyiapkan bahan, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kehumasan dan 

keprotokolan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan; 
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 menyusun  dan mengolah data dalam rangka pengajuan usulan prioritas 

program kebutuhan kehumasan dan keprotokolan; 

 melaksanakan kegiatan protokoler untuk acara dinas DPRD sesuai ke-

tentuan yang berlaku; 

 melaksanakan  penataan dan pengelolaan acara yang dilaksanakan 

dan/atau diikuti oleh unsur pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan; 

 menyiapkan dan mengatur acara dinas yang diselenggarakan oleh DPRD 

termasuk penerimaan tamu; 

 melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lem-

baga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

 mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

 memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

 memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

 memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

 mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja peg-

awai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pem-

binaan serta upaya tindak lanjut;  

 membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawa-

han untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

 memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tu-

gasnya;  

 melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

 menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas;  

 melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan. 

d. Kepala Subbagian Humas dan Protokol, membawahkan:  

a) Pengelola Dokumentasi Informasi Publik; 

b) Pengelola Humas dan Protokol; 

c) Pengadministrasi Umum. 

 

(2) Bagian Program dan Keuangan 

1). Kepala Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan 

melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program, dan pengelolaan 

akuntansi dan verifikasi keuangan; 

2). Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Program dan Keuangan me-

nyelenggarakan fungsi : 

a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, eval-

uasi dan pelaporan dalam lingkup Bagian; 
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b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan lingkup tugas 

Bagian; 

c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran 

data dan informasi sebagai bahan sistem  pendukung keputusan dan pe-

rumusan kebijakan pimpinan; dan 

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bagi-

an. 

3).     Uraian tugas Kepala Bagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksa-

naan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup 

tugas pokok Bagian; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bagian dalam lingkup pro-

gram dan keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan 

program kerja;  

c. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam 

pelaksanaan tugas pokok Bagian; 

d. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam 

pelaksanaan fungsi Bagian; 

e. menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan program dan keuangan 

berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja; 

f. menyelenggarakan pelaksanaan teknis penatausahaan keuangan; 

g. menyelenggarakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan dae-

rah serta pembayarannya; 

h. menyelenggarakan perbendaharaan keuangan anggaran; 

i. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pem-

bukuan keuangan; 

j. menyelenggarakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran; 

k. menyelenggarakan Verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keu-

angan; 

l. menyelenggarakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ke-

tentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

m. menyelenggarakan penyiapan bahan pertanggungjawaban dan penyusu-

nan bahan evaluasi dan pelaporan; 

n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja da-

lam lingkup Bagian; 

o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ or-

ganisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

p. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

q. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

r. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja;  
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s. menyelia kegiatan staf di lingkungan Bagian untuk mengetahui kes-

esuaiannya dengan rencana kerja masing-masing Sub Bagian;  

t. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan;  

u. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja peg-

awai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pem-

binaan serta upaya tindak lanjut;  

v. memeriksa konsep-konsep surat dinas yang diajukan oleh staf untuk mem-

peroleh konsep surat dinas yang baik dan benar;  

w. melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan, tertulis, berkala maupun 

insidental kepada pimpinan;  

x. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan menyangkut bidang 

pemerintahan umum;  

y. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Selain mempunyai tugas pokok dan fungsi, Kepala Bagian   membawahi Kasubbagi-

an, adalah sebagai berikut :  

1). Sub Bagian Program 

a. Kepala Subbagian Program mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pela-

yanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program; 

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub-

bagian Program menyelenggarakan fungsi : 

 penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan 

dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja; 

 pengkoordinasian penyusunan rencana operasional kegiatan dan pro-

gram kerja Sekretariat DPRD; 

 pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan pro-

gram Sekretariat DPRD; 

 pelaksanaan penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD; 

 pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang – un-

dangan penunjang pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; 

 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

 pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

c.  Uraian tugas Kepala Subbagian Program adalah sebagai berikut: 

 menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian ber-

dasarkan program kerja yang telah ditetapkan program kerja Sekretariat 

DPRD; 

 menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

 mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 
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 mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

 mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

 memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

 memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 

 mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

 mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan 

pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

 mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja 

masing-masing Bagian pada Sekretariat DPRD; 

 mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan 

program dan kegiatan masing-masing bagian untuk bahan penyusunan 

prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan; 

 melaksanakan pendataan dan pengolahan data, pengolahan sistem in-

formasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman 

yang telah ditentukan; 

 menyusun perencanaan program kebutuhan DPRD dan Sekretariat 

DPRD; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra),  Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan 

(RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Ang-

garan (DPA) Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, Pengelolaan 

Data Kinerja serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang te-

lah ditentukan;   

 menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan rencana dan pro-

gram kerja diantaranya laporan triwulan, semesteran, tahunan serta 

dokumen-dokumen pelaksanaan evaluasi;  

 menyusun konsep naskah dinas dalam rangka meningkatkan kinerja 

pelaksanaan tugas;  

 memeriksa konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh 

konsep surat yang benar; 

 menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian untuk mengetahui kes-

esuaiannya dengan rencana kerja; 

 mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat DPRD se-

bagai bahan penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjannya dan sebagai ba-

han pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

 mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

 memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 
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 melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpi-

nan, sesuai dengan bidang tugasnya; 

 menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas 

 melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; dan 

 menginformasikan dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan tu-

gas. 

d.  Kepala Subbagian Program, membawahkan: 

 Penyusun Rencana Anggaran dan Program; 

 Bendahara Pengeluaran; 

 Pengadministrasi Keuangan; 

 Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan. 

 

 

2). Sub Bagian Akutansi 

a. Kepala Subbagian Akuntansi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan 

melaksanakan pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan serta fasilitasi, 

pembinaan teknis dan analisis pelaksanaan sistem kebijakan akuntansi. 

b.  Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Subbagian Akuntansi mempunyai fungsi: 

 pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai bahan 

pertimbangan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, peman-

tauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis 

pelaksanaan kebijakan dalam lingkup tugas pokok Subbagian akuntansi; 

 penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengen-

dalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas pokok Subbagian akuntan-

si; 

 pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas pokok 

Subbagian akuntansi; dan 

 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian 

akuntansi. 

c.    Uraian tugas Kepala Subbagian Akuntansi, adalah sebagai berikut: 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan teknis akuntansi; 

 mengumpulkan dan mengolah  data akuntansi untuk  bahan pertimbangan 

keputusan serta kebijakan pimpinan; 

 menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam lingkup Subbagian 

akuntansi berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja 

sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah; 

 mengumpulkan dan mengolah  data akuntansi untuk  bahan pertimbangan 

keputusan serta kebijakan pimpinan; 
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 menyiapkan bahan, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pelaksanaan 

akuntansi di lingkungan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah; 

 menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan 

akuntansi; 

 menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup Subbagian akuntansi; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan keu-

angan berbasis akuntansi pemerintah; 

 melaksanakan evaluasi dan pelaporan dalam lingkup akuntansi; 

 melaksanakan akuntansi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah; 

 menyiapkan dan menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; 

 mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 

 melaporkankan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 

 menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan; 

 menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan 

akuntansi sekretariat DPRD; 

 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian 

akuntansi; 

 meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran-langsung (SPP-LS) pen-

gadaan barang dan jasa yang diajukan oleh bendahara pengeluaran dan 

diketahui/disetujui oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK); 

 meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran-uang persediaan (SPP-

UP), surat permintaan pembayaran-ganti uang (SPP-GU), surat permintaan 

pembayaran-tambahan uang (SPP-TU) dan surat permintaan pembayaran-

langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang di-

ajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 

 melakukan Verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP); 

 melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi 

terkait dalam lingkup tugasnya; 

 mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

 memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

 memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kes-

esuaiannya dengan rencana kerja; 

 memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

 mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai 

(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan ser-

ta upaya tindak lanjut;  

 membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan 

untuk memperoleh konsep surat yang benar; 
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 melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebu-

tuhan kepada pimpinan; 

 memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tu-

gasnya. 

d.  Kepala Subbagian Akuntansi, membawahkan: 

 Penata Laporan Keuangan; 

 Pengelola Keuangan. 

 

3) Sub Bagian Verifikasi 

a.   Kepala Subbagian Verifikasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan 

melaksanakan pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi, dan pem-

binaan teknis Verifikasi; 

b.   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Subbagian 

Verifikasi menyelenggarakan fungsi : 

 pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai bahan 

pertimbangan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, peman-

tauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi, pembinaan teknis verifikasi; 

 penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, serta pengembangan kapasi-

tas tugas-tugas verifikasi; 

 pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas pokok 

Subbagian verifikasi; dan 

 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian 

verifikasi. 

c. Uraian tugas Kepala Subbagian Verifikasi adalah sebagai berikut: 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan teknis verifikasi; 

 mengumpulkan dan mengolah  data verifikasi untuk  bahan pertimbangan 

keputusan serta kebijakan pimpinan; 

 menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam lingkup Subbagian verifi-

kasi berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja 

sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah; 

 mengumpulkan dan mengolah  data verifikasi untuk  bahan pertimbangan 

keputusan serta kebijakan pimpinan; 

 menyiapkan bahan, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pelaksanaan 

verifikasi di lingkungan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah; 

 melaksanakan  evaluasi dan pelaporan dalam lingkup verifikasi; 

 menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan ver-

ifikasi; 

 meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran-langsung (SPP-LS) pen-

gadaan barang dan jasa yang diajukan oleh bendahara pengeluaran dan 

diketahui/disetujui oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK); 
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 meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran-uang persediaan (SPP-

UP), surat permintaan pembayaran-ganti uang (SPP-GU), surat permintaan 

pembayaran-tambahan uang (SPP-TU) dan surat permintaan pembayaran-

langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang di-

ajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 

 melakukan Verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP); 

 menganalisis pertanggungjawaban keuangan; 

 melakukan verifikasi harian atas pengeluaran sebagai dasar pengajuan SPP; 

 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian 

verifikasi; 

 melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi 

terkait dalam lingkup tugasnya; 

 mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

 memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

 memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kes-

esuaiannya dengan rencana kerja; 

 memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

 mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai 

(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan ser-

ta upaya tindak lanjut;  

 membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan 

untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

 melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebu-

tuhan kepada pimpinan; 

 memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tu-

gasnya; dan 

 melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

d. Kepala Subbagian Verifikasi, membawahkan: 

 Verifikator Keuangan. 

 

(3).  Bagian Perundang-undangan 

(1) Kepala Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pelayanan hukum 

dan perundang-undangan; 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bagian Perun-

dang-undangan menyelenggarakan fungsi : 

a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan dalam lingkup bagian perundang-undangan; 
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b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan lingkup tugas bagian 

perundang-undangan; 

c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data 

dan informasi dalam pelaksanaan fungsi perundang-undangan; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja bagian 

perundang-undangan. 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

 menyelenggarakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup tugas pokok 

Bagian Perundang-undangan; 

 menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bagian Bagian Perundang-

undangan dalam lingkup perundang-undangan, dan dokumentasi berdasarkan 

sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja sekretariat DPRD; 

 menyusun rencana kerja bidang tugas Bagian Perundang-undangan berdasar-

kan kebijakan dan sasaran kerja bagian persidangan dan perundang-undangan 

serta sesuai dengan rencana kerja dewan perwakilan rakyat daerah dan dinamis 

masyarakat;  

 melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak terkait dalam rangka fasilitasi 

rencana kerja alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah;  

 menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam 

lingkup Bagian Perundang-undangan; 

 menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lem-

baga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

 mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

 memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

 memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kes-

esuaiannya dengan rencana kerja;  

 menyelia kegiatan staf di lingkungan bagian Perundang-undangan untuk menge-

tahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing Sub Bagian;  

 mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana 

kerja yang telah ditetapkan;  

 mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai 

(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta 

upaya tindak lanjut;  

 memeriksa konsep-konsep surat dinas yang diajukan oleh staf untuk mem-

peroleh konsep surat dinas yang baik dan benar;  

 melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan, tertulis, berkala maupun in-

sidental kepada pimpinan;  

 memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan menyangkut bidang 

pemerintahan umum; dan  

 melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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(4) Kepala Bagian Perundang-undangan, membawahkan :  

 Subbagian Perda Inisiatif; 

 Subbagian Produk Hukum; 

 Subbagian Dokumentasi. 

 

Selain  mempunyai tugas pokok dan fungsi, Kepala Bagian Perundang-undangan 

membawahi Kasubbagian, adalah sebagai berikut : 

 

1).   Sub Bagian Perda Inisiatif 

(1) Kepala Subbagian Perda Inisiatif mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan 

dan pengembangan penyusunan Perda Inisiatif DPRD. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian 

Perda Inisiatif menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbagian Perda 

Inisiatif`; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perda Inisiatif; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tu-

gasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian 

Perda Inisiatif. 

(3)    Uraian tugas Kepala Subbagian Perda Inisiatif adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbagian 

Perda Inisiatif; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis data Subbagian Perda Inisiatif sebagai bahan penyusunan 

rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Perda 

Inisiatif berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program 

kerja; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. melakukan kajian terhadap rencana penyusuna Perda Inisiatif DPRD; 

l. memverifikasi, mongkoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan 

Naskah Akademik; 
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m. memverifikasi, mongkoordinasikan dan mengevaluasi pengumpulan ba-

han penyiapan draft Perda Inisiatif DPRD; 

n. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventarisir 

Masalah (DIM); 

o. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

p. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian untuk mengetahui kes-

esuaiannya dengan rencana kerja; 

q. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja; 

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

s. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

t. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpi-

nan, sesuai dengan bidang tugasnya; 

v. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

w. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan. 

(4)   Kepala Subbagian Perda Inisiatif, membawahkan: 

a.    Pengelola Perda Inisiatif; 

b.    Pengadministrasi Umum. 

 

2).   Sub Bagian Produk Hukum 

(1) Kepala Subbagian Produk Hukum mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pela-

yanan dan pengembangan produk hukum di lingkungan DPRD dan Sekre-

traiat DPRD; 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub-

bagian Produk Hukum menyelenggarakan fungsi : 

a. pengumpulan dan pengolahan bahan rencana teknis operasional 

pembinaan, pengembangan serta pengendalian perundang-

undangan yang meliputi fasilitasi penyusunan dan perumusan 

produk hukum daerah dan produk legislatif serta dokumentasi dan 

bahan referensi kepustakaan lingkup perundang-undangan; 

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan ser-

ta pengendalian lingkup subbagian Produk Hukum;  

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi; dan 
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d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kiner-

ja Subbagian Produk Hukum. 

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Produk Hukum adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan kebijakan kesekretariatan di lingkup kerjanya; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup sub bagian 

Produk Hukum; 

c. menyusun dan menyiapkan bahan perencanaan, koordinasi dan fasili-

tasi pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat 

daerah dalam rangka pembahasan produk hukum daerah dan produk 

legislatif daerah; 

d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup 

Produk Hukum perundang-undangan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lem-

baga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

f. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

g. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tu-

gasnya; 

h. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk menge-

tahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

i. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tu-

gasnya; 

j. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasar-

kan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja 

pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai ba-

han pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

l. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh 

bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

m. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpi-

nan sesuai dengan bidang tugasnya. 

p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan. 

(4) Kepala Subbagian Produk Hukum, membawahkan: 

a. Pengelola Produk Hukum; 

b. Pengadministrasi Umum; 

c. Pengadministrasi Keuangan. 

 

3).   Sub Bagian Dokumentasi 
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(1) Kepala Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas pokok menyusun dan 

melaksanakan pengelolaan pendokumentasian hasil persidangan dan 

rapat-rapat alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah sebagai ba-

han penyusunan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pengelolaan 

risalah dan dokumentasi dewan perwakilan rakyat daerah; 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub-

bagian Dokumentasi menyelenggarakan fungsi : 

a. pengumpulan dan pengolahan bahan rencana teknis operasional 

pembinaan, pengembangan serta pengendalian dokumentasi yang 

meliputi dokumentasi risalah persidangan dan rapat alat kelengkapan 

dewan perwakilan rakyat daerah dan penyediaan bahan referensi 

kepustakaan lingkup dewan perwakilan rakyat daerah; 

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta 

pengendalian dokumentasi;  

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tu-

gas pokok dan fungsi; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja 

Subbagian Dokumentasi. 

(3)    Uraian tugas Kepala Subbagian Dokumentasi adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan kebijakan kesekretariatan dilingkup kerjanya; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup sub bagian 

dokumentasi; 

c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup sub 

bagian dokumentasi; 

d. menyusun dan menghimpun data perundang-undangan; 

e. menyusun dokumentasi perundang-undangan produk DPRD; 

f. mengolah dan menginventarisasi data kegiatan DPRD; 

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lem-

baga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

h. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

i. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tu-

gasnya; 

j. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk menge-

tahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tu-

gasnya; 

l. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasar-

kan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja 

pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai ba-

han pembinaan serta upaya tindak lanjut;  
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n. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh 

bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

o. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpi-

nan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(4) Kepala Subbagian Dokumentasi, membawahkan: 

a. Pendokumentasi Peraturan Perundang-undangan; 

b. Pengadministrasi Umum. 

 

(3).  Bagian Rapat dan Risalah 

(1) Kepala Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang fungsi 

dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian 

Rapat dan Risalah menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang 

dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, meliputi fasilitasi 

kegiatan alat kelengkapan DPRD, risalah dan peningkatan kapasitas 

DPRD; 

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang fasilitasi rapat dan risalah 

kegiatan alat kelengkapan DPRD, meliputi fasilitasi kegiatan alat 

kelengkapan DPRD, risalah dan peningkatan kapasitas DPRD; 

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

bidang fasilitasi rapat dan risalah kegiatan alat kelengkapan DPRD, 

meliputi fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD, risalah dan pen-

ingkatan kapasitas DPRD. 

(3)     Uraian tugas Kepala Bagian Rapat dan Risalah adalah sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Sekretariat DPRD bi-

dang dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang dukungan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD berdasarkan sasaran, ke-

bijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis 

masyarakat; 

c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang 

dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD; 
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d. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak terkait dalam rang-

ka fasilitasi rencana kerja alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat 

daerah; 

e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang 

dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD; 

f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lem-

baga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

g. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

h. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tu-

gas; 

i. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tu-

gasnya; 

j. menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang dukungan penyeleng-

garaan tugas dan fungsi DPRD untuk mengetahui kesesuaiannya 

dengan rencana kerja; 

k. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasar-

kan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

l. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata 

naskah dinas yang berlaku; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai ba-

han pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

n. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang dukungan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD secara lisan, tertulis, berkala 

atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan; 

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpi-

nan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(4) Kepala Bagian Rapat dan Risalah, membawahkan :  

a. Subbagian Alat Kelengkapan DPRD; 

b. Subbagian Risalah; 

c. Subbagian Peningkatan Kapasitas DPRD. 

 

Selain  mempunyai tugas pokok dan fungsi, Kepala Bagian Rapat dan Risalah 

membawahi Kasubbagian, adalah sebagai berikut : 

1). Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD 

(1) Kepala Subbagian Alat Kelengkapan DPRD mempunyai tugas pokok me-

rencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas pelayanan dan pengembangan kegiatan alat kelengkapan DPRD; 

(2)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub-

bagian Alat Kelengkapan DPRD menyelenggarakan fungsi : 
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbagian 

Alat Kelengkapan DPRD; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Alat 

Kelengkapan DPRD; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan ling-

kup tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub-

bagian Alat Kelengkapan DPRD. 

(3)  Uraian tugas Kepala Subbagian Alat Kelengkapan DPRD adalah sebagai 

berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbagi-

an Alat Kelengkapan DPRD; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pen-

golahan basis data Subbagian Alat Kelengkapan DPRD sebagai ba-

han penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Alat 

Kelengkapan DPRD berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi 

dan program kerja Sekretariat DPRD; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bi-

dang tugas masing-masing; 

g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pokok-pokok 

pikiran DPRD; 

l. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan 

KUA/PPAS 

m. menganalisis dan memfasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD; 

n. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

o. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Alat Kelengkapan 

DPRD untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

p. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja; 

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai ba-

han pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

r. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 
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s. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpi-

nan, sesuai dengan bidang tugasnya; 

u. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

v. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, 

berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan. 

(4)    Kepala Subbagian Alat Kelengkapan DPRD, membawahkan: 

(1) Pengadministrasi Panitia Adhoc dan Alat Kelengkapan; 

(2) Pengadministrasi Umum; 

(3) Pengadministrasi Keuangan. 

 

2). Sub Bagian Risalah 

(1) Kepala Subbagian Risalah mempunyai tugas pokok menyusun dan 

melaksanakan pengelolaan pendokumentasian hasil persidangan dan rapat-

rapat alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah sebagai bahan 

penyusunan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pengelolaan risalah de-

wan perwakilan rakyat daerah; 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Subbagian 

Risalah menyelenggarakan fungsi : 

a. pengumpulan dan pengolahan bahan rencana teknis operasional pem-

binaan, pengembangan serta pengendalian risalah yang meliputi teknis 

pengaturan risalah, penyusunan konsep risalah hasil persidangan dan 

rapat alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah; 

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta 

pengendalian risalah;  

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja 

Subbagian Risalah. 

(3)      Uraian tugas Kepala Subbagian Risalah adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan kebijakan kesekretariatan dilingkup kerjanya; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup sub bagian risa-

lah; 

c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup sub ba-

gian risalah; 

d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lem-

baga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

e. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

g. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 
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h. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

i. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

j. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang alat kelengkapan 

DPRD; 

k. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat alat kelengkapan 

DPRD; 

l. merancang bahan rapat alat kelengkapan DPRD; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja 

pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut;  

n. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawa-

han untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

o. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan; 

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tu-

gasnya; dan 

q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

(4)       Kepala Subbagian Risalah, membawahkan: 

(1) Pengadministrasi Risalah; 

(2) Pengadministrasi Umum. 

 

3). Sub Bagian Peningkatan Kapasitas DPRD 

(1) Kepala Subbagian Peningkatan Kapasitas DPRD mempunyai tugas pokok me-

rencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tu-

gas pelayanan dan pengembangan peningkatan kapasitas DPRD; 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Pasal ini Kepala Subbagian Peningkatan Kapasitas DPRD menyelenggarakan 

fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbagian 

Peningkatan Kapasitas DPRD; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Peningkatan Ka-

pasitas DPRD; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub-

bagian Peningkatan Kapasitas DPRD. 

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Peningkatan Kapasitas DPRD adalah sebagai 

berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbagian 

Peningkatan Kapasitas DPRD; 



  

  

  Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 

 

 

 
Rencana Kerja SETWAN  Kabupaten Bandung Tahun 2017 

 

 

II-39 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis data Subbagian Peningkatan Kapasitas DPRD sebagai bahan 

penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Pening-

katan Kapasitas DPRD berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi 

dan program kerja; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. merencanakan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD; 

l. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi; 

m. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan 

masyarakat; 

n. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tu-

gas; 

o. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Peningkatan Kapasitas 

DPRD untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

p. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan penyusu-

nan rencana kerja; 

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

r. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

s. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

u. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

v. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, 

berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan. 

(4) Kepala Subbagian Peningkatan Kapasitas DPRD, membawahkan: 

a. Pengadministrasi peningkatan kapasitas DPRD; 

b. Pengadministrasi umum. 

 

  

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat  menghadapi permasala-
han b 
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a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan 
perundangan-undangan yang digunakan. 

b. Keterlambatan materi Raperda dari Eksekutif untuk dibahas oleh DPRD 
c. Banyak kegiatan terfkus pada akhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terpro-

gram sesuai mekanisme anggaran yang ada 
d. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengruhi oleh kinerja kegiatan 
e.  Dinamika politik  yang berkembang di lembaga DPRD sangat mmepengaruhi, ikut mewarnai ke-

lancaan pengambilan keputusan. 
 

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2017 berkaitan dengan program dan 
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017. Rumusan kebutuhan program dan 
kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana 
yang dibutuhkan. 

Pada tahun anggaran 2017 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebu-
tuhan dapat disampaikan sebagai berikut:   
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TABEL T-VI.C.7 
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 

KABUPATEN BANDUNG 
 
              NAMA SKPD: SEKRETARIAT DPRD 

Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Pro-
gram /Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 
Pagu Indikatif 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program /Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 
Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 

Program Pelayanan Ad-
ministrasi Perkantoran 

Prosentase pemenuhan 
operasional admin-
istrasi perkantoran 

 
100 % 2.748.234.115 

Program Pelayanan 
Administrasi Per-
kantoran 

Prosentase 
pemenuhan 
operasional ad-
ministrasi per-
kantoran 

 
100 % 4.948 234.154  

 

Penyediaan jasa surat me-
nyurat 

Jumlah Pembuatan Surat 
Masuk dan Keluar (Buah) 

Kabupaten 
Bandung 

7500 Buah 125.865.000 
Penyediaan jasa surat 
menyurat 

Jumlah Pembuatan 
Surat Masuk dan 
Keluar (Buah) 

Kabupaten 
Bandung 

7500 Buah 130.317.000 
 

Penyediaan jasa komu-
nikasi, sumber daya air dan 
listrik  

Jumlah Penyediaan 
Tenaga Perbaikan Listrik, 
Penyediaan Listrik, Air 
Minum/Air Bersih, Tele-
komunikasi dan Internet 

Kabupaten 
Bandung 

12 Bulan 128.764.000 
Penyediaan jasa komu-
nikasi, sumber daya air 
dan listrik  

Jumlah Penyediaan 
Tenaga Perbaikan 
Listrik, Penyediaan 
Listrik, Air Mi-
num/Air Bersih, 
Telekomunikasi dan 
Internet 

Kabupaten 
Bandung 

12 Bulan 128.764.000 
 

Penyediaan jasa peralatan 
dan perlengkapan kantor 

Jumlah jasa peralatan 
dab perlengkapan kantor 

Kabupaten 
bandung 

6 jasa 50.018.000 
Penyediaan jasa 
peralatan dan per-
lengkapan kantor 

Jumlah jasa 
peralatan dab per-
lengkapan kantor 

Kabupaten 
bandung 

1 unit 79.676.000  

  Jasa jaminan barang milik 
daerah 

Persentase jumlah ja-
minan barang milik  
daerah 

Kabupaten 
bandung 

12 bulan 54.480.000 
  Jasa jaminan barang 
milik daerah 

Persentase jumlah 
jaminan barang 
milik  daerah 

Kabupaten 
bandung 

12 Bulan 50.048.000  

http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1904
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1904
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1904
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1904
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1904
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1904
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Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Pro-
gram /Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 
Pagu Indikatif 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program /Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 
Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 

Penyediaan jasa kebersihan 
kantor 

Jumlah pelayanan 
kebersihan kantor dan 
halaman 

Kabupaten 
Bandung 

12 Bulan 179.300.000 
Penyediaan jasa 
kebersihan kantor 

Jumlah pelayanan 
kebersihan kantor 
dan halaman 

Kabupaten 
Bandung 

12 Bulan 208.764.000 
 

Penyediaan jasa perbaikan 
peralatan kerja 

Jumlah penyediaan jasa 
servis pemeliharaan 
sarana kantor 

Kabupaten 
Bandung 

11 Unit 79.676.000 
Penyediaan jasa perbai-
kan peralatan kerja 

Jumlah penyediaan 
jasa servis pemeli-
haraan sarana 
kantor 

Kabupaten 
Bandung 

11 Unit 79.676.000 
 

Penyediaan alat tulis kantor 
Jumlah penyediaan alat 
tulis kantor  

Kabupaten 
Bandung 

61 jenis 
                 
271.509.000  

Penyediaan alat tulis 
kantor 

Jumlah penyediaan 
alat tulis kantor dan 
perangko 

Kabupaten 
Bandung 

61 Buah 
                 
271.509.000   

Penyediaan barang cetakan 
dan penggandaan 

Jumlah penyediaan 
bahan cetakan 

Kabupaten 
Bandung 

56 Jenis 
                 
182.633.000  

Penyediaan barang 
cetakan dan penggan-
daan 

Jumlah penyediaan 
bahan cetakan 

Kabupaten 
Bandung 

46 Jenis 
                 
282.633.000   

Penyediaan komponen 
instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor 

Jumlah alat-alat listrik 
dan elektronik 

Kabupaten 
Bandung 

12 Jenis 
                   
26.116.000  

Penyediaan komponen 
instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor 

Jumlah alat-alat 
listrik dan elektronik 

Kabupaten 
Bandung 

12 Jenis 
                   
26.116.000   

Penyediaan  jasa peralatan 
dan perlengkapan kantor  

Kabupaten 
Bandung 

4 jenis 
                  
50.048.000  

Penyediaan peralatan 
dan perlengkapan kantor  

Kabupaten 
Bandung 

4 jenis 
                
36.070.000  

Penyediaan peralatan ru-
mah tangga 

Jumlah Penyediaan 
Peralatan Rumah Tang-
ga 

Kabupaten 
Bandung 

12 Jenis 
                   
15.571.000  

Penyediaan peralatan 
rumah tangga 

Jumlah Penyediaan 
Peralatan Rumah 
Tangga 

Kabupaten 
Bandung 

12 Jenis 
                   
15.571.000   

http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1905
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1905
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1905
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1905
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1906
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1906
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1906
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1906
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1906
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1907
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1907
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1907
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1907
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Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Pro-
gram /Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 
Pagu Indikatif 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program /Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 
Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 

Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan perundang - 
undangan 

Jumlah penyediaan 
bahan bacaan 

Kabupaten 
Bandung 

26 jenis 395.000.000 
Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
perundang - undangan 

Jumlah penyediaan 
bahan bacaan 

Kabupaten 
Bandung 

26 jenis 395.000.000 
 

Penyediaan makanan dan 
minuman 

Jumlah penyediaan 
makanan dan minuman 
Rapat dan tamu 

Kabupaten 
Bandung 

8 keg 604.136.115 
Penyediaan makanan 
dan minuman 

Jumlah penyediaan 
makanan dan mi-
numan Rapat dan 
tamu 

Kabupaten 
Bandung 

12 bln 996.382.000 
 

Rapat-rapat kordinasi dan 
konsultasi ke luar daerah 

Jumlah pegawai me-
menuhi undangan tingkat 
provinsi, luar kabupaten 
dalam provinsi dan ibu-
kota negara dan luar 
Provinsi Jawa Barat dan 
Ibukota Negara 

Kabupaten 
Bandung 

21 keg 2.406.000.000 
Rapat-rapat kordinasi 
dan konsultasi ke luar 
daerah 

Jumlah pegawai 
memenuhi un-
dangan tingkat 
provinsi, luar kabu-
paten dalam 
provinsi dan ibukota 
negara dan luar 
Provinsi Jawa Barat 
dan Ibukota Negara 

Kabupaten 
Bandung 

22 keg 2.367.958.000 
 

Rapat - rapat Koordinasi 
dan Konsultasi Dalam Dae-
rah 

Jumlah pegawai me-
menuhi undangan dan 
kunjungan kerja di Wila-
yah Kabupaten Bandung 

Kabupaten 
Bandung 

150 HOK 25,000,000 
Rapat - rapat Koordinasi 
dan Konsultasi Dalam 
Daerah 

Jumlah pegawai 
memenuhi un-
dangan dan kun-
jungan kerja di 
Wilayah Kabupaten 
Bandung 

Kabupaten 
Bandung 

12 
buln 

HOK 1.562.693.000 
 

Penunjang Peringatan Hari-
hari Besar Bersejarah 

Jumlah keikutsertaan 
pegawai dalam 
peringatan hari besar 
daerah dan nasional 

Kabupaten 
Bandung 

5 Kali 25,000,000 
Penunjang Peringatan 
Hari-hari Besar Berse-
jarah 

Jumlah keiku-
tsertaan pegawai 
dalam peringatan 
hari besar daerah 
dan nasional 

Kabupaten 
Bandung 

5 Kali 25,000,000 
 

http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1908
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1908
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1908
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1908
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1908
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1908
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1915
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1915
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1915
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1915
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1915
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1916
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1916
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1916
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1916
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1916
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Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Pro-
gram /Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 
Pagu Indikatif 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program /Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 
Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 

Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Prosentase Pemenuhan 
Sarana dan Prasarana 
Penunjang Aparatur 

 
100 100 1.284. 

Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Prosentase 
Pemenuhan Sara-
na dan Prasarana 
Penunjang Apara-
tur 

 
100 100 770,000,000 

 

Pengadaan perlengakapan 
gedung kantor  

Kabupaten-
paten-

Bandung 
 1 keg 

 
Pengadaan Mebelair 

Jumlah  Pengadaan 
Mebelair  

 1 keg 235.000.000 
 

Pemeliharaan rutin/berkala 
gedung kantor 

Jumlah pemeliharaan 
gedung kantor 

Kabupaten 
Bandung 

1 Paket 250,000,000 
Pemeliharaan ru-
tin/berkala gedung kantor 

Jumlah pemeli-
haraan gedung 
kantor 

Kabupaten 
Bandung 

3 gedung 250,000,000 
 

Pemeliharaan rutin/berkala 
kendaraan di-
nas/operasional 

Jumlah pemeliharaan 
kendaraan roda empat 
dan roda dua 

Kabupaten 
Bandung 

26 Unit 220,000,000 
Pemeliharaan ru-
tin/berkala kendaraan 
dinas/operasional 

Jumlah pemeli-
haraan kendaraan 
roda empat dan 
roda dua 

Kabupaten 
Bandung 

26 Unit 220,000,000 
 

Pemeliharaan rutin/berkala 
mebeuler 

Jumlah Mebelair yang 
dipelihara 

Kabupaten 
Bandung 

75 unit 300,000,000 
Pemeliharaan ru-
tin/berkala mebeuler 

Jumlah Mebelair 
yang dipelihara 

Kabupaten 
Bandung 

75 unit . 
 

Program peningkatan 
disiplin aparatur 

Prosentase Penunjang 
Kerja Aparatur (%)  

100 % 100,000,000 
Program peningkatan 
disiplin aparatur 

Prosentase 
Penunjang Kerja 
Aparatur (%) 

 
100 % 100,000,000 

 

Pengadaan pakaian dinas 
beserta perlengkapannya 

Jumlah penyediaan 
Pakaian Dinas (Stel) 

Kabupaten 
Bandung 

51 stel 50,000,000 
Pengadaan pakaian 
dinas beserta perlengka-
pannya 

Jumlah penyediaan 
Pakaian Dinas 
(Stel) 

Kabupaten 
Bandung 

51 stel 50,000,000 
 

http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1917
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1917
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1917
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1917
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1918
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1918
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1918
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1918
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1919
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1919
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1919
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1919
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1919
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Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Pro-
gram /Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 
Pagu Indikatif 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program /Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 
Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 

Pengadaan pakaian khusus 
hari-hari tertentu 

Jumlah penyediaan 
Pakaian Olahraga (Stel) 

Kabupaten 
Bandung 

51 stel 50,000,000 
Pengadaan pakaian 
khusus hari-hari tertentu 

Jumlah penyediaan 
Pakaian Olahraga 
(Stel) 

Kabupaten 
Bandung 

51 stel 50,000,000 
 

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan  

Prosetanse Ketersedi-
aan Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

 
100 % 276.532.000 

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan  

Prosetanse 
Ketersediaan 
Pelaporan Ca-
paian Kinerja dan 
Keuangan 

 
100 % 579.083.000 

 

Penyusunan laporan ca-
paian kinerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja SKPD 

Jumlah Penyusunan 
Dokumen (LAKIP, Lap-
tah, Renja, dan Laporan 
Triwulanan) 

Kabupaten 
Bandung 

6 
Bu-
ku/lap 

61.371.000 

Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD 

Jumlah Penyusu-
nan Dokumen 
(LAKIP, Laptah, 
Renja, dan Laporan 
Triwulanan) 

Kabupaten 
Bandung 

8 Buku/lap 333.867.000 
 

Penyusunan laporan keu-
angan semesteran 

Jumlah dokumen laporan 
keuangan semester I dan 
semester II 

Kabupaten 
Bandung 

2 
Bu-

ku/lap 
59.944.000 

Penyusunan laporan 
keuangan semesteran 

Jumlah dokumen 
laporan keuangan 
semester I dan 
semester II 

Kabupaten 
Bandung 

2 Buku/lap 41.382.000 
 

Penyusunan pelaporan 
prognosis realisasi ang-
garan 

Jumlah dokumen laporan 
prognosis realisasi ang-
garan Tahun 2017 

Kabupaten 
Bandung 

2 
Bu-

ku/lap 
107.237.000 

Penyusunan pelaporan 
prognosis realisasi ang-
garan 

Jumlah dokumen 
laporan prognosis 
realisasi anggaran 
Tahun 2017 

Kabupaten 
Bandung 

1 Buku/lap 143.754.000 
 

http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1920
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1920
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1920
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1920
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1920
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1920
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1920
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1920
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1921
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1921
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1921
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1921
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Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Pro-
gram /Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 
Pagu Indikatif 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program /Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 
Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 

Penyusunan pelaporan 
keuangan akhir tahun 

Jumlah dokumen laporan 
keuangan akhir tahun 
2017 

Kabupaten 
Bandung 

1 
Lap//bu

ku 
47.980,000 

Penyusunan pelaporan 
keuangan akhir tahun 

Jumlah dokumen 
laporan keuangan 
akhir tahun 2017 

Kabupaten 
Bandung 

1 Lap//buku 60.080.000 
 

Jumlah Belanja Renja 
Rutin     

  
Jumlah Belanja Renja 
Rutin    

  2,280,925,700 
 

             

Urusan Wajib 

     
Urusan Wajib 

      

        
   

550,000,000 
 

Program peningkatan 
kapasitas Lembaga Per-
wakilan Rakyat Daerah 

 
Kabupaten 
Bandung 

   

Program peningkatan 
kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat 
Daerah 

 
Kabupaten 
Bandung 

   
 

Pembahasan rancangan 
peraturan daerah 

 
Kabupaten 
Bandung 

   
Pembahasan rancangan 
peraturan daerah 

 
Kabupaten 
Bandung 

22 raperda 5.178.869.000 
 

Rapat-rapat Alat Kelengka-
pan dewan 

 
Kabupaten 
Bandung 

   
Rapat-rapat Alat 
Kelengkapan dewan 

 
Kabupaten 
Bandung 

39 kegiatan 8.936.112.575 
 

Rapat-rapat Paripurna  
Kabupaten 
Bandung 

   Rapat-rapat Paripurna  
Kabupaten 
Bandung 

26 kegiatan 740.810.000 
 

Reses  
Kabupaten 
Bandung 

   Reses  
Kabupaten 
Bandung 

2 
Keg/masas

idang 
4.051.979.000 

 

http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1922
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1922
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1922
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1922
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1925
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1925
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Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Pro-
gram /Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 
Pagu Indikatif 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program /Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 
Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 

Kunjungan Kerja Pimpinan 
dan Anggota DPRD 

     
Kunjungan Kerja Pimpi-
nan dan Anggota DPRD 

 
Kabupaten 
Bandung   

320,000,000 
 

Peningkatan Kapasitas 
Pimpinan dan Anggota 
DPRD 

     
Peningkatan Kapasitas 
Pimpinan dan Anggota 
DPRD 

 
Kabupaten 
Bandung   

499,504,194 
 

Penyediaan Tenaga Ahli      Penyediaan Tenaga Ahli  
Kabupaten 
Bandung 

6 
Orang/bula

n 
216.000000 

 

Program Peningkatan Ker-
jasama Antar Pemerintah 
Daerah 

     
Program Peningkatan 
Kerjasama Antar 
Pemerintah Daerah 

 
Kabupaten 
Bandung 

12 bulan  
 

Penyebarluasan informasi 
Penyelenggaran 
Pemerintaha Dearah 

     
Penyebarluasan informa-
si Penyelenggaran 
Pemerintaha Dearah 

 
Kabupaten 
Bandung   

199,504,194 
 

Program Penataan Pertur-
an Perundang-undangan 

     
Program Penataan 
Perturan Perundang-
undangan 

 
Kabupaten 
Bandung   

300,000,000 
 

Koordinasi kerjasama per-
masalahan peraturan pe-
rundang-undangna 

     
Koordinasi kerjasama 
permasalahan peraturan 
perundang-undangna 

 
Kabupaten 
Bandung   

300,000,000 
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Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Pro-
gram /Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 
Pagu Indikatif 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program /Kegiatan 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 
Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 

Kajian peraturan perun-
dang-undangan daerah 
terhadap peraturan pe-
rundang-undangan yang 
baru,lebih tinggi dan 
keserasian antar pera-
turan perndang-undangan 
daerah. 

       
 

100 % 2,575,000,000 
 

Jumlah Belanja Renja 
Sektor     

7,899,504,100 
Jumlah Belanja Renja 

Sektor     
8,549,504,194 

 

Jumlah Belanja Renja 
Kewilayahan     

0 
Jumlah Belanja Renja 

Kewilayahan     
0 

 

             

Jumlah Total 
    

10,180,429,800 Jumlah Total 
    

10,830,429,894 
 

 

http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1935
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1935
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1935
http://rkpd.bandungkab.go.id/index.php?r=laporan/viewrenja&id=1935
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2017 merupakan rencana kerja tahunan 
penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKPD 
Kabupaten Bandung Tahun 2017 dan merupakan pelaksanaan tahun kedua pada RPJMD periode 
2016-2021. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2017 ini disusun dengan 
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.  

Dalam konteks perencanaan   Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu 
menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, 
melayani . Di sisi lain, dalam era globalisasi, Sekretariat DPRD dituntut untuk siap dan sanggup 
membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik  

Dalam renja tahun 2017, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung akan melaksanakan 
program/kegiatan sebagai berikut: 
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran. 

a. Penyediaan jasa surat menyurat 
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor 
d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
e. Penyediaan alat tulis kantor 
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
i. Penyediaan peralatan rumah tangga 
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
k. Penyediaan makanan dan minuman 
l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 
m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 
n. Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
c. Pemeliharaan Rutin Berkala/Bekala Mebelair 

3. Program peningkatan disiplin aparatur 
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 
b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 

4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatura 
a.Bimbingan dan Konseling. 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan 
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran 
c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 
d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

6. Program.peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 
a.pembahasan rancangan peraturan daerah 
b.rapat-rapat alat kelengkapan dewan 
c.rapat-rapat paripurna 
d.Reses 
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e.Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah 
f.Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 
g.Penyediaan Tenaga Ahli 

7. Program peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah 
a.Penyebarluasan informasi penyeenggaraan pemerintahan daerah 

8. Program penataan peraturan perundang-undangan 
a.koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundag-undangan 
b.kajian peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dan keserasian antar peraturan pe-
rundang-undangan daerah. 

 
Perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2017 sebagaimana 

diuraikan diatas, akan menyesuaikan dengan perubahan SOTK baru yang akan ditetapkan melalui 
perda pada tahun 2017. 

 

           


