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6A8 I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan roda pemerjitahan berupa pelaksafaai urusan wajrb

dan program bidang pemerint.han, pembaigunan dan kemasyarakaran

terma5uk pelak5anaa. refo.man birokrasr dan peningkatan pelayanan

pubh[ dalam ran9ka mewu]udkan tata kelola pemerintahan ya.g baih

lgood locol gorernancel pada Peheriftah Kabupaten Ba.dung,

drdasarkan pada Vrn dan Misl Bupati/WakrL B!pati Bandung Masa Jabatan

20ll-2015 lebngaLmaoa le(uang dalam Peraturan Daerah teniarg

Ren(.na Pehbanqunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gbupare.

Bandung 2011 2015, yang kemldran dljabzrkan ke datam Re.cana

Stratelis Pembangunan kbupaten Band!.g, Unruk mendlk!ng

rmplementasr dan vlsi dan Mrti Blpati/wakil Bupati Bandunc re6eb!!,
seturuh pera.gkat daerah perlu memiLiki Rencana srrateg6 (Rensr.a)

sesuai dengan biaang tugas masin8 masing sebagai penjabaran dan

Ren(ana Strategis (Renstra) penerintah Kab!pate. Ba.dung Iahon 2011-

2015.

2, visi dan Misi Kabupaten Eandung.

VE! dan Mi5r KabLpateF Bandung daLafr RPIMD kabupdten Eandung

Tahun 2011 Z01t yajtu :

.. Visi lGbupaten Bandung :

"'rerwujudnya xablpaten Bandlng yang

5aing, metalli Tata (elola Pemerintahan

Pembaneunan Pedesaan. berdasarkan

Berwawasan LnEkoneani.

Maju, Mandtrj dan Berdaya

yang Baik dan Pemantapan

ReUqius, Kultural dan



b. Misi Kab0paten Eandune :

1

2

3

Meningkatkan (eamanan dan (eterllban Witayah.

Meningkatkan Prof esionalisme 8tokra5i.

Memulihkan Keseimbangan LinS[unga. dan Menerapkan

Pembangunan Berkelanlutan.

Menhgkatkan Klalitas sDi (Pendidikan dan (esehatan)

yang Berlandaskan lman da. Takwa erta Melestarikan

Memantapkan Pembangunan Pedesaan.

Meninqkatkan Ketetsediaan lnfrastruktur dan (eterDaduan

5.

I

l

Tata Ruang wilayah.

7. Meningkatkan Ekonomi lGrakyatan yang Berdaya saing.

3. LANDASAN HUKUAA

Datam rangka penyosunan Rencana Strategis Sekretariat oPRD

Tahln 2010.2015 berpedoma. kepada :

1. Undang Undang Nomor l2 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapa., Tata

Cara Penyusunan, Penge.dalian dan EvaLuasj Pelakenaa. Rencana

Pembangunan 0aerah,

L Peratlran r'Gnteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 renra.g

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tenta.g

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evatuasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

4, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008, tentane Pembentokan

Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten

5, Perda tentan8 RPJMD

R8oc... &rD se*rdrn.t oPRD k



6. Kepuiusan Blpati Bandung Nomor 4 Tahun 2008, ienrang Rincran

Tugas Polrck, Fungsi Dan Tata Kerja Sekrelanat Daerah dan

sekreta.at DPRD lGbupaten Ba.dung

4.IAA(SUD OAII TUJUAN

Adapu maksud da. t!tuan penyusunan Rencana Kerla sekrela(at

DPRD Tahuo 701{ yait! :

Rencana strategis inidisusun dengan maksod:

' Menyearakan dokumen Rei.ana Kerla Sekretariat DPRD Tahun

20la yang digunakan 5ebaear pedoman datam rencana kerl.

tahunan Sekretariat DPRD.

- Memudahkan set!ruh Bagran.bagian pada sekrL'rariat DPRo dalam

melak5anakan tugas pokok dan fungsinya datam raigka

mend!kug kelancarai tug.s'tugas DPRD.

Rencara Xerja rnr dnutun denSan tuJlan :

. Merupakan bagiai dan Rencana Pembangunan Jangka l enengah

Daerah (RPJMD) (abupaten Bandung Tahun 2011.2015.

. Menyedlal,an pedoman untlk irengukur dan melakukan evatuasi

tah!a. Sekretariat DPR0.

. Memulahkan seLu.uh Bag6n pada s€kretamt 0pR0 CaLam

mencapar tujuan de.gan .ara menyusun pro8rah dan kegralan

secara terpadu, terarah da. terukur,



BAB II

GMBARAN UA4UM

TUGAs, FUNGSI OAN sTSUKTURORGANISASI

Dengan semangat dan prnip-prinsip UU Nohor 12 Tahun 2004,

kepada daerah drberikan otononi daerah dengan prinsip desentratisasi

yang luas, nyata dan bertanegLng jawab secar: proporsional, yang

diwljudkan dengai pengatura., penbagian, pemanlaatan sumber aaya

daerah serta permbangan keuanqan pusat dan daerah. ya.g

dilaksanakan dalam kerangka Negara (esaiuan Republik lndonesia.

Tugas penyelenggaraan otonomi daerah di atas, disamping untuk

me.ingkatkan nemokratiqsi, ke*lahteraan maiyarakat dan penrngkatan

pelayana. publil, drmaksudkan puta L.t!k menBhadapi perkemba.Ban

keadaan serta tanrangan persarngan gtobaL.

Untuk mewujudkan sehanqat dan pnisip UU Nomor 12 Tahun

2004 tersebut, tetah ditetapkan PP Nomor 41 Tahu. 2008 tentang

Pedoman Orgarrran Perangb! oa€(ah. se(reiaflat 0PR0 Kabuparen

Bandu.g diben!ul. berdasarkan Perda (abuparen 0and!ng Nomor 19

Tdhun 2008 te.rang Pehbent!ka.0rganisa! 5ekretariat Daerah dan

Sekretariat DPRD &bupaten Bandlng. Sedangkan mengenai tugat pokok

dan fu.gslnya dratur oteh (epltusan BLpatr Eandun8 Nomor .4 Tahun

2008 tentang Rrncian Tugas Pokok, Flfgsi Daf Tata Xerja sekretanat

Daerah dan Sekretariat 0PRD Kabupaten Baidung.

Sekretariar DPRD Kablpaten Eandung drprmprn oleh seorang

S€kretaris DPRo dengan susunan.rganiiasi sebagai berikut i

b. Bagran Umum, membawahi :

1) 5ub Bagian (etatausahaan.

i.i..na ke{: s.kcbn.r oPRo (



2) sub Bagian Rumah Taneea,

3) Sub Bagian Humas da. Protokol,

Bagian Persidangan, membawahi :

1) Sob Bagian Rapat lan Ritalah.

2) sub Baqian Proeram dan PetaDorai

3) sob Bagian Atat Ketengkapan 0PR0.

Bagian Hukum dan Perundang.Undangan, membawahi :

1) 5!b Bagian Pengotahan Data, Dokumentasi dan Perpusrakaan

2) 5!b Bagian Pengkajia. dan Pengembangan fuk!m.
3) 5!b Bagian Produk DPRD dan Perundang.Undangan.

Bagia. &uangan, membawahi :

1) 5!b Bagran Angearan.

2) Sub Bagian verifikasi.

3) S!b Bagian Akunransi,

6AGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT OPRO KABUPATEN SANDUNG

SEXREIARIS



2. &duduk.n, TuSas Pokok, d.n Fungli ma3in8-maring gagian :

Tugas pokok Bagian umum adalah melaksanakan pengeLoLaan

administrasi ketatausahaani rumah tanSga, prorokoler dan

kehumasaF. denga. rjncian progran seb.gar bedut:
r) Sub Ba8ian (e!atausahaan.

. Pengaturan dan petayanan ketatatulahaan untuk Plmpinan

dan A.ggota oPRD serb Sekretariat oPRD,

' Penerimaa^, pendirtnbu$an dan Pe.gmman surat.surat

naskah drnas, dan pengetolaan kearsipan serta pembuatan

dan pengadaan narkah djnas.

. Pengelolaan dai penyiapan bahan kearelpan, 5epertj

membuat kartu kendat!, menyiapkan rak rerta depo

penyimPanan arsip.

. Pengad.an, dan penyrmpanan dan pendistribusian alat tulis

. Pehb'raan peSawai, peigelolaan doklmentan kepegawaian

mengenai kenaikan pangkat peisiun dan *bagalnya.
i Menginmkan peserta untuk mengikuu Diktat.

Z) Sub Balian Runah Tanqea

r Pe.gurusan .unah tangga Sekretariat DPRD,

. Pemetiharaan dan perawatan bara.g inventans gedung,

kantor ke.daraan 5er(a lasilita5 Larnnya.

. Pengurusaan akomoda'l keSratan kepentingan DPRD.

. (odefikasi/inventarisan barang barang Sekretaria! 0PRD.

. Pengawasan, penjagaan keamanar, ketertrban, kebeBihan

kanto. dan kegi.tan DPRD deigan seqala fasilita5rya.

' Pengawiian, penertiban, pengamanan terhadap lam! dan

masyarakat.

. Membuar ladwaL jaqa piket.

R.n.an. x.4' sekrchn.tDPRD (



3) slb Bagian Protokol Dan Fumas

t Penyusuna. perencanaan teknis operasionat keh!masan dan

keprotokolan.

' Penyusunan rumusan kebijaksanaan di bidaig kehumasan da.

keproiokoLan.

. Memberl p€tayanan aspnasi terhadap masyarakat.

. Pengaturan waktu dan jadwat kesiatar DPRD.

. Petaksanaan pembe.itaan dan kehumasan Sekretariat dan

alat atat keLengkapan DPRD.

. Memfasilitasi kunjungan tamu,

b. Bagian Persidangan

Tugas pokok Basian Persidansan adatah merumuskan kebijakan

teknrs, mengkoo.drnasikan dan hengendalikan tLgas tugas dr bidang

pengkoordinasian pelayanan persidangan, yang meliputi peny!5unan

program dan peLaporan DPRD, p€layanan rapat dan risalah, serta

pelaya.a. administrasi alat ketengkapan DPRD,

1) 5!b Bagian Program dan Pelaporan

' Penyusunan perencanaan teknis ope.asional! penyusunan

proqram petaporan DPRD.

. Pengkoordinasian pelaya.an admi.istrasi kegiatan program

Komisi dan kepanitiaan.

. Evatlasi dan monitoring petaksanaan rencana dan program

kerja DPRD.

. Penyos!nan pelaporan kegiatan DPRD.

2) 5!b Bagian Rapat Dan Ritatah.

. Penyusunan perencanaan teknis operasionat petayanan

administrati rapat da. pengelotaan ritalah.

. Penyiapan dan peigadaan bahai rapai dan risalah/

persidangan DPRD,

. Pembuatan risatah hasit rapat serta penggandaan bahan

persidangan DPRD.

Re.ona x.rj:*kr4.riar DPRo x



t Pencatatan dalam kegiata. rapat dan risalah/persidangan

3) sub Bagian Atat Ketengkapan DPRD

. Penyusunan perencanaan teknis operasional pelayana.

adminisvasi dan pengembanean atat alat kelengkapa. 0PRD.

. Pelayanan administrasl terhadap alat.alat kelengkapao DPRD.

. Fasititasi pengembangan alat alat kelengkapan DPRD.

.. Bagja. Hukum Dan PerLndang-undangan

Tugas Pokok Bagian Hlkum dan Perundang lndangan adalah

mar rmJ5rdr leb'tatar tp,1 r. . engloo'drrdsrtdn

mengendalikan tugas petayanan di bidang hukum dan perundang.

Undangan meliputi pengotahan data, dokumentasl dan perp!stakaan,

pengkajla. dan pengembaigan huk!m, penyusunan produk DPRD dan

Peruidang.undangai, petayanan fasilitasi materj hukum bagi

1) sub Bagian Pengolahan oata, ookumentasi dan Perpustakaan.

. Penyajian daia yang lengkap dan akurat untuk bahan

kegiatan DPRo, bagl kepentjngan Pimpinan l(omisi, Panitia

Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan refereisi

bahan.bahai kepustakaan,

. Memberikan bahan ma5ukan dan telaahan data yang

berkaltan dengan aspnasi masyarakat terhadap hasil

pembanglnai, penyelenggaraan pemerintahan dan

kematyarakatan sebagai bahan pengambitan keputusan

. Menghimpun data hasil maslkan/inspirasi dari para Anggota

DPRD maupun dari atat alat ketengkapan DPRD Kabupaten

. Mengkoordinasikan penyalian data de.gan SkPD dan instansi

terkait dalam memberikan informasi/masukan data sebagai

bahan kegiatan DPRD.

R.i.,n: k.da s.krebnar DPRD x



2) Sub Bagian Pengkajian dan Pengembanean Huk!h
. Penckajian terhadap permasalahan baik yang masuk ke DPRD

maupun hat lain yang berkembang di masyarakat di

inventarisari pada lingkup bidang ideotogi, sosiaL, potitik,

budaya dan agama.

' Menyampaikan sLatu perlrmbangan terhadap m!nculnya

persoaLan dengan hemberikan atternatiiaLternatif
penyetesaian masalah yang harus ditangani dengan baik

berdasarkan ketentuan pe.aturan perundang.undangan,

r Pemberian pertlmbangan hukum atau konsultasi hagr Anggota

DPRD maopui alat kelengkapan DPRD dalam perumusan

kebijakan.kebi jakan stratesjs
. Metakukan p€igkajiao dan pengembangan terhadap rencana

kegiatan yang akan dan seda.g dilaksanakan meLalui

kerjasama dengan tembaga penelitian tain.

. Metakukan koordinasi dengan SkPD, in(a.si re.kait, dLl.

. Pengkalran terhadap iniormasl porenr daerah, kewena.gan

d.e-al'. p'odLt'rL!.- se,lo p.rarLra. arrr,d
. Evatuasi dan peigemba.gan terhadap produk hukum hasit

kegiatan DPRD.

. Pemberian pertimbangan hukum terhadap DPRD.

! lnventarisasi setiap hasil produk produk hukom DPRD.

3) 5ub Ba9,a. Produk DPRD dan PerLndanq-Undangan.

. FasiLitasi penyusu.an produk hukum daerah sebagai Hak

r Penyusunan prodlk DPRD datam be.tuk Keputusan DPRD,

(ep!tusan Pimpinan DPRD dan RekomendasiDPRD,

. Mengkoo.dinasikan penekajiai dai pengemba.gan produk

oPRD dan perundanq.!ndaigan denga. Slb Unit Kerja di

Lingkungan Sekrerariat DPRD.

R.nc.n. x.da serdaftr DFRo {



Tugas Pokok Bagian Keuangan adalah merumuskan kebijakan teknis,

menCkoordinasikan dan menyeLenggarakaf keglatan pengelolaan

anggaran, pembuklan dan verinkasi,

1) Sub Bagian Angearan,

. Penyusunan, perencanaan dan pengetotaan administran

a.eqara. DPRD dan Sekretariat DPRD.

. Pengaturan keuangan sesuai dengan posnya.

. Penyusunan an$ara. pasat.demi pasal.

. Kegiatan lainnya yang menyangkut anggaran-

2) Sub Bagian Ak!ntansi.

! Petaksa.aan, Pencatatan anggaran DPRD dan Sekretariat

DPRD.

. Neraca kelangan kegiatan Sekretariat da. DPRD.

. Penanqana. buku keuanean lai..va,

. Laporan penerimaan da. penqellaran anggaran Sek.etariat

dan DPRD Kabupaten Bandung.

3) sub Bagian Verifikasi.

. Penyusu.an pelaksanakan pemenksaan terhadap berkas

pertan$!nsjawaban keuanqaf dan ketuar masuk.ya

Pelakqnaan penyusunan dan pelayanan verilikasi anggaraf

' Metaksanakan evaluasi dan peLaporan.

Berb'cara mengenar kedldukan, tugas pokok, lungt dan

kewenangan sekretariat DPRD, sesuai dengan Peraturan Daerah

GbLpaten Bandung Nomor 19 Tahun 2008, Sekrelariat DPRD KabLpaten

Bandung mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi, serta kewenangan

r.non. x. d. s.rEr.rin DP RD x



1) Sekretanal oPRD merupakan !n.ur pelayanan terhadap DPRD

yane bertanggung jawab kepada Prmprnan DPRD dan secara

administratii dibina oleh 5ekretaris Daerah.

2J S€kretariat 0PRD dioimprFan oleh seor.ns 5ekretari5.

Tugas pokok sekretariat DPRD (abupatei Eandung adaLah

memberikan pelayanan admini5tratil kepada An8gota DPRD.

Sekretariat DPRD kbupaten Bandung secara kesetur!han mempunyar

iungsi sebagai berikut :

11. Penyelenggaraan rapat !an penyusunan n3alah.

Z). PenyeleogBaraa. dan pe.yLslna. rencana dan proSram kerla

l). Penyetenggaraan dan penylsunan keqatan keprorokolan dan

4), Penyelenggaraan, penyusunan dan penBotahan data.

5). Penyelenggaraan, penqkajian dan peigehbangan produk hukum.

6). Penyelenglaraan da. penyusunan prodlk DPRD da. perundang

7). Penyetenggaraan pembenan Layanan dan bantua. huklm kepada

para Anseota DPRD.

8). Petayanan ratlrtzsi matefl h!lum kegiat.. DPRD.

9). Penyele.Sgaraan dan penyusunan anggaran betanla dai

Perhitungan anggaran.

10),Penyelenggaraan dan penyulunan serta pengelolaan pemb!kua..

11) pe(aksanaanpengelolaan!rosankelalausahaan.

l2).Pelaksnaan pen8elolaan utusai rumah tangga.

ll). Pelaksanaan PengetoLaan ur!san keamanan.

l4l.Petak5anaan koordinasi/kerlasaha dan kem,traan de.gan !nr!
kerla/instansi/Lembaga atau prhak ketrpa.

R.n64a k.{: sekd.(n DPRo k



Wewenang merlp.ka. b.tasan .loritas datan ra.gka melaksanakan

tugas pokok dan tuogtr dari skPD. Sekretariar DPRD Kabupaten

Bandung *cara keteluruhar mempunyar wewenang sebagai berlku! :

1).,lie.dukong dan memfarLrtasi Lehbaga DPRD dalam

mengoptimatkan peLak5anaan ] (aga) flngenya yakni fungsl

Legistasi, fungsi Pengawasn dan fu.gsi Budgetan.

2). Mendukung dan memlarLilasi peningkatan koordinasi, integrasij

!nkronisasi dan simplifi[asi di lingkungan lembaga DPRD maupun

di luar tembaga.

3). Memfasititasi peringkat.n hobungan antar lembaga pemerintahan

dan kemasyarakat!n.

4), Memfasitilasi pengembanqan evaluasi kebijakan Pemerintah

Daerah lGbup3ten Eand!.9-

Tlgas terseb!r dr.tas menjadr totok ukur datam penyu5!nan

re.cana str.tegrt sekretanit DPRo kabupate. Bandu.g unruk 5 (Lrra)

lahun ke depan. Target sasaran yang.kan dicapai, drsusun berdasarkan

prioritat program yarg drtabarkan [e daLam rencana kerja rahunan

Sekretariat DPRo yang tentunyn memplnyai konsiltensi dan retevansi

denSan Visi dan Misi Sekreta at DPRD.

Petaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan baik apabita

dldukung oleh sumber daya yang ada dan memadai, baik personit,

anggaran, dai sarana prasarana kantor.

Berdasarkan data kepegawarr. pada Bagian Umuh Sekretariat

oPRD, jlmtah PNs di tingk!.gan Sekretariat DPRD diharapkan pada tahun

2014 berjumlah 56 o.ang dengan asunrsi tenaga ko.trak 1 orang dan

tenaqa honor dianqkat me.t.dr CPNS gaaa tah( n 2011

ll



4, KINERJA PELAYANAN sEKRETARIAT DPRD

Petaksa.aa. petayanan pada Sekrerarlat 0PRD umunya bereifat
petayanan administrasi dan pelayanan kegiatan kegjaran DPRD,

mitalnya : peLaksanaan rapat rapatj kunjunSa. kerja baik datam dan toar

daerah, maupun keqiatan Lain yang menu.ja.g pelaksanaan rugas DPRD.

- BeL!m optlhalnya sumbe. daya aparatLr Sekretariat DPRD dalam

menunjang kegratan DPRD,

. Dukunqai anggaran yang diperlukan tidak sesuai den8an cash

budget yang telah dtenrukan.

sesuai dergan kegiaran

dalam petaksanaannya-

Kurangnya sarana dan

yang merkipun terprogram namun tidak

DPRD menyebabkan kurangnya koordinasi

prasarana penduku.e dalam mehfasilitasi

Peningkatan anggaran Sekretariat DPRD dapat menunlang

kelancaran pelaksnaan administrasi dan fasilitati kegiatan DPRD.



1.VtSt

Visi Sekretariat DPRD adalah gambaran kondisi masa depan yang

rngin drcapai Sekretanat DPRD melalui penyelenggaraan tugas dan l!ng5

dalam kurun waktu 5 (tima) tahun yang akan datang adalah:

"Tewujudfya Tata Kelota Sekretariat DPRD yang Efektif, Efisie.,

Transparansi dan Akuntabititas dalam menunjang kemitraan antara

Eksekutif dai Legrslatll ".

2.MrSr

Misi Sekretariat DPRD merupakan rumusan !mum tentang upaya'

upaya yang akan dilak5anakan untuk mewujudkan visi Sekretariat DPRD,

Rumusan misi sangat penting daLam memberikai kerangka bagi tujuan

dan sasaran yang akan dicapai, dan menentukan jaian yang akai

ditempuh untok mencapai visi, denSan memperhatikan faktor lingk!ngan

strateqis yanq mempenearuhi.

8AB lll
vtstDAN l tsl sFt(RFTAnraT rrpeD

Sehubungai dengan hal tersebut, maka

Sekretariat oPRD adalah sebaqai beriklt :

administranf dan fasititasi

a. Meninekatkan upaya pencapaian kinerja secara optimat bagi oPRD

dan Sekreta.iat DPRD, dengan memegafg prinsip efektil, efisien,

transparan dan akuntabet.

b. i\endorong !paya pemberdayaan dan peningkatan klatitas anggota

R.non. k.d. s.kd.ri.t oPRD (



d. Menrngkatkaf kualitas somber Daya Manusia Sekretariat DPRD dari

asBek ioteleklual, adm(istan dan manaje'r:t

e. r enhqkatkan dukungan anggaran yang meoadai guna kebncara^

pelaksanaan kegiatan atat alat ketenekapai DPRo.

f, rrlenyediakan ruang publik sebaqa' sarana penvampaian informan

dan menam9unq asatrau Fasya.akat.

g. Penrogkatnn upaya upay. m€ndukudg ter.rptanv. hubuFgan vang

hahonis antara Eksek!tif dan Leqislatif.



KEBIJAl(AN pEl,lsltlGUNAN TAHIIN 20! 4

A. PROGRA'II/ KEGIATAN SEKRETAflIAT DPRD TAHUN 20I,i
Berdasarkan Visi dan Misi dr atas, maka disusun keb,j.kan dan Drogram

kerja Sekrerarlat oPRD yans selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan

tahu.an frelalui penalaman (uqas pokok lan lungsi b.q an bagian sebagai

z

l-,eDr&q5a

xehumasan dan protokoL

z.

l.

I Perencanaan D,dit Produl rrulum

l. Pei,,tu!.n Hak lnlaarlr

4, Penqeiolaan 0okumentar dan

PeLayanan alat ke(enqkapan 0PRD

Penyusunan Ran.anqan Proqram

t
l.

a1" ^
l

F.i.'i. k.d. ..rd.n.t omo &



BAS IV

PRIORITAS PE,\,IBANGUNAN TAHUN 2014

l,PRIORITAS PROGRAIII DAN KEGIATAN PEIIIBANGUNAN TAHUN 2014.

Pnoritas program dan kegiatan Sekreta.l.t oPRD Kabup.ten

Bandung pada tahun 2014, tidak terlepas dan RPJllo Kablpaten BaniunB

Tahun z01l2015. LJituk rahun 2014, p.ontas program dan kegiaran

djtiiikberatkan kepaia daya duklng alau upaya pen.apaian Program lGrja

DPRD lGbupaten Band!ry Tahun 2014 deryan kondor umum yaitu

Peraturan Menterj Dalam Neeeri Repubtjk ndonesja Nomor 1l Tahu. 2007

ientang Pedoman Pengelolaai Xeuangan oaerah yartu: Program

penlig(atai lGpasnar Lembaqa DPRo, dengan kegiata. sebagaj berjku! :

1, Pembahasan Rancangan Perat!ran 0aerah.

2. Rapat rapat Atar xelengkapan Dewai.

I Rapat.rapa!Parjpurna.

5. Ku.jungan keoa Prmpinan da. Anlgota DPRD Dalam Daerah.

6. Peningkatan kpasitas Pmpinan dan A.ggota DPRo.

7. Soslatjsasi P€raturan Perundan8-Undangan.

l.Rencana rcria Eaqian Keuancan, meliDuri:

a. Melayani administrasi dan keua.ean Anggota DPRD dalafr

menunjang laicariya ugas DpRD, seped pemberian gaji,

tunjangan kepada anqqota DPRDsebanyak 50 oranq Anggoia.

b. Metakukan peBlapan bahan penyusunan, perhrtuigai dan

perlbahan APBo 0pR0dan Se(retariat DPRD.

.. ,{elaksanakan ren.ana .n$aran oPRD dan Sekrebnat DPRD
sebesat. I Rp.12.211.995,-

d. Melaklka. pembe an lana jasa pengabdian kepada Angsota DPRD

yans akan berakhjr mas labatannya.



d ri{elatukan pesyutli.n laporan !.e!anB.. berdaradnn

kpmendagn omor 59T.hun 2007ian 5AP

2. Rencana Katj. Bogian Hukun :

.. penyusun h kepttlea DQRD sebooyok 1A b!an-,

b. Penyutunon Kepotosan Pinpinan sebonyok 10 boah,

c, Penwsonon Kojian HotM sebdnyak 5 buoh:

d. Pehyus@n Ropetda tnBiotil sebonyak 1A buoh;

.. (onsultdri hlkum d.l.n penyele5atan mnsoloh b.rl dengon

LeDbogD Yudikatjt maupun dengan Pemennrah Propr.r dan Pusat.

3. Rencana kerja Eagian Umuri meliputi

a. PenyeLenqqaraanrari(rtar rapar.rapat DpR0

b. D!kungin.dmlfklra5i b.g, keSlatai Prmprnan dan Anggora DPRD;

c. PeBelolaan adminst,asi kepqawaran, pembinaan pegawai,

peningkatan k!alitas S0M aparatur m€laluj pendidik n pelatihan,

bimbingan leknisi

d. ,lencrpl.kan [oidrj keamanan, lebeBrhai d.] kenyamanan

lingkunSan yang kondurl bagi le6eLenBqaranya kegratai DPRD.

2, RENCANA KEGIATAN LINTAS SEMTTARIAT OPRO, IINTAS PEL^(IJ DAN

LIX-IAs ULAYAH TAHUN 2014

1. Melakahakan k jian, penelnahan dan perundang.undangan, Raperda.

2. Melaksanakni klntungan 0pR0 ke Daerah Pehilihan dai penjarinqan

.spnri masyaiaial.

] [lemrasjt]ra, ku.jungan DPRD ke luar daerah dalam rangka study

. Memfasiljt5i l€glatan peFyetenggaraan rzpat rapat internat DPRD

naup( n l€gar:n.kgialar DPRo yang bertif.t (i a! witayah

R.ioi. &.la $kr.r.nat DPiD x



DRAFT I RENCANA KTGIATAN DPRD (ABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014

Rap.! Penjadwalan (egiatan oPRoMasa srdanE

tunjuns:n (erl3 Dalam oaerih
kunjungan (eria Banduns RaY.

kuijuncanKeriaLu Dacdh
P.nbaha$n RAPsD Iahun 2015

Kunluncan Kc.,a sandunB R.Ya
(unjunsin Ke.ra tuar DaerJh

Peniadwaran (esiatan DpRD Masa sidans n

(unruntioturjaLu Da.rah
(unrun8rf, (cr,a Banduns Ray.
(mruns (sjasandunsRaya
(uijun$i (e,ja Bandunc Raya

Pe{angsunBrawabai aPBD rahun 2013
Pci,b,ha$n KUA/PPAs rahun 201s

xunjunp,ai (c,ja Llar Dae.:h

(un,uneai x.rja ru,r Daer:h
Pcmbahasin K!a/PPAs P rahui 2014
(un,un3an xe,ia Banduis R:ya

xun,unean xerF tu, Dae€h
(un,unsan xeria Lu Da€rh

Pansus Non Raperda ta ffya
Paisus rvoi Raperda La iiya

P3nsu! Non Rapdrda L, iiya
PansusNonRaperda La iiya



P€.j.dwaran lGsiaran Dr,

Pembihii^RAP80 pr.r

(uquisanksF s dunsI
kunrutrsinKcrja turD..',

Kun,unBri (erF tua, pae,i

kunru^c.i kcrji Bandury I
(unjuneaix.,iaru Daer,

Kunrunsr^ krFb or"
K$,ui{}r hni: saidriBs

P:nsus Non Rape,d. ta nnya

Pansus Non R.o./da La nnya



Ren.ana Kerja tekretahat DPRD kbupaten Bandury tahun 2014,

merupakan k€$tuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam

raneka mencaDai tujua. Vir da. Misi Xabupaten Bandungyaitu

" Te.wujudnya liasyarakat lGbupaten Bandung yang [1aiu, Mandiri dan

Berdaya sain8, Melatui Taia Kelola Pemenntahan yang Baik dan Pemantapan

Pembangunan Pederaan, berdasarkan Religius, tutturat dan Beeawasan

Demikian Ren.ana Kerja Sekretariat DPRD &bupaten Bandune

Tdhrl uotr sebd8c.bd5dn Lajan da'ditarapLa_ dapa rFnoocn8 visi mBr

Pemerintah Kabupaien Bandung dan mempGlsikan dnl sebagai mitra t.rdepan

dari ekrekutif untuk memberjkan dukungan terhadap penyelensgaEan keglatan

sore.ng, Januan 20ll


