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Proses Penyusunan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus 
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diawah 
dengan pembentukan Tim Penyusun, orientasi mengenai renstra, 
penyusunan agenda kerja tim serta pengumpulan data dan informasi.Tim 
Penyusun Renstra SKPD dipersiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan 
diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan 
Kepala Daerah. Orientasi mengenai renstra digunakan untuk menyamakan 
persepsi dan mernberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan 
perundang - undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan 
nasional dan daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, 
teknis penyusunan dokumen, menganalisis serta menginterpretasikan data 
dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam 
penyusunan Renstra SKPD. Penyusunan agenda kerja digunakan un tuk 
membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan renstra SKPD 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD, 
antara lain dibutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disebut 
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 
2018 -2023. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
menyatakan bahwa RENSTRA merupakan suaru dokumen perencanaan 
jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan 
dicapai melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program 
dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun 
waktu 5 tahun, yang berpedoman pada Rencana Pernbangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018 -2023. 
Penyusunan Renstra digunakan untuk mengantisipasi masalah dan kendala 
yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, yang 
diperkirakan akan timbul pada 5 tahun ke depan sebagai akibat dan 
perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik lingkungan strategis di 
tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu 
SKPD penyelenggara pemerintahan daerah dengan mengemban tugas 
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan ,administrasi keuangan, 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan 
mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah. 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat 
dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) 
tahun. Renstra PD disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah ( RPJMD). 

PENDAHULUAN 
BAB I 
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Tahapan penyusunan Rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan 
dalam bagan alir sebagai berikut: 

Tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD meliputi tahap 
perumusan rancangan Renstra SKPD dan tahap penyajian rancangan 
Renstra SKPD. Perumusan isi clan substansi rancangan Renstra SKPD 
sangat menentukan kualitas dokumen Renstra SKPD yang akan dihasilkan. 
Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra 
SKPD adalah rancangan awal RPJMD yang me.nunjukkan program dan 
target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama 5 tahun, baik 
untuk mendukung visi, misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki 
kinerja layanan dalarn rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD. Hasil - 
hasil yang diperoleh dari kegiatan- kegiatan perumusan rancangan Renstra 
SKPD disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD 
dengan sistematika mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2018. 

dengan penyusunan RPJMD. Data dan informasi merupakan unsur penting 
dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen 
rencana pembangunan, oleh karena itu sangat diperlukan data dan 
informasi yang akurat, relevan serta akuntabel. 

Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
Kabupaten Kudus telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerah 
Kabupaten Kudus. Selain itu berdasarkan lnstruksi Meriteri Dalam Negeri 
Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang tindak lanjut Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah unruk segera 
melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah yang 
dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang 
Perangkat Daerah. 



Kudus 
bagan alir 

• Pendahuluan 
• C.ambuan petayanan SKPO 
• isu-isu strategis berdasa.rkan 

tugn pokok dan fungsJ 
• vhl, mlsl, tu1uan Gan sa.sa.t"a.n., 

st~te&• dan kebq_aun 
• renc~a program, "'&Q:Un. 

lndilu1tor ~erja. \te1ompo«. 
sawn.n dan pendarv_.n Uidic.at,f 
indikator kinel}i SKPO ~ng 
menga<.u pa~ ltzi'win tt.n 
~ RPJMO 

Rancangan 
Renstra-SKPD 

dengan 
sebagai 

Sekretariat DPRD Kabupaten 
dapat digambarkan dalam 

Renstra 
perencanaan lain dokurnen 

berikut: 

Keterkaitan 

Nota Dlnas Pengantar Kepala 
SKPO perihal penyampalan 
Ranc.angan Renstra·SKPO 

kepada Bappeda 

Perumusan 
indik.ator kinerja 

SKPD yang 
mengacu pada 

tujuan dan s.asaran 
RPJMO 

Perumusan 
rencana kegiatan, 

1ndlkator kintorja, 
kelompok sa~ran 

dan pendanaan 
indikatif 

berdasarkan 
rencana program 
prlorttas RPJMD 

Perumusan 
------~ Strategl dan 

ktbijakan 

Pengolahan 
data dan 
lnformasl 

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Kabupaten Kudus 

Gzambar 1.1 



a. Undang- Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
b. Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 
c. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

Dalam menyusun Reristra Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus mengacu 
pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu: 

1. 2. Landasan Hukum 

RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005 -2025 sebagaimana duetapkan 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 1 Tah'un 2008 
merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi 
acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJ~t:) . 
Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi 
permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan 
lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan 
berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinarnbungan dalarn rangka 
mewujudkan visi Kabupaten Kudus Tahun 2005 - 2025 sebagaimana yang 
tercantum dalarn RPJP yaitu " Kudus yang Religius, Maju dan Adil". 

Rensrra Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tahun 2018 - 2023 
merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018 - 
2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalarn Rencana Kerja 
Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus mulai tahun 2018 sampai dengan 
tahun 2023. 
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' 
d. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

.Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 700); 

e. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 
f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah 
beber.apa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang terakhir Nomor 9 
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 

J. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

k. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedomar. 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah 
terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; 

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 teruang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengenda!ian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provmsi Jawa Ter.gah 
Tahun 2005 - 2025; 

o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 65); 

p. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

) 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus; 
q. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2005-2025; 

r. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat daerah; 
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3) Memberikan bahan masukan dalam pengendalian dan evaluasi 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 tahun 

2) Sebagai pedoman/ acuan dalarn Penyusunan Rencana Kerja (RE. 'JA) 
tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus; 

mendatang; 

1) Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang 
mewujudkan keadaan yang diinginkan selama 5 (lima ) tahun 

"; 

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus 
Tahun 2018 - 2023 bertujuan untuk: 

b, Tujuan 

pembangunan daerah. 
kinerja evaluasi melakukan untuk indikator 6) Memberikan 

5) Menjarnin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, 
dan berkelanjutan; 

4) Mernberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke 
depan; 

'· 

3) Mewujudkan, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan 
kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat 
Daerah; 

sinergitas dan keberlanjutan antara 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

2018 - 2023 dengan Renstra Perangkat 

2) Mewujudkan sinkronisasi, 
Rencana Pembangunan 
Kabupaten Kudus Tahun 
Daerah Tahun 2018 - 2023; 

1) Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan untuk kurun 
waktu 5 (lima) tahun: 

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah : 

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah 
melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tah un 2004, 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 , dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. 

a. Maksud 

1.3. Maksud dan Tujuan 

s. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 - 2032; 

t. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2013 -2018. 

u. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pemhentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175) 



4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat 
DPRD 

TUJUAN DAN SASARAN BAB IV 

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan 
W akil Kepala Daerah Terpilih 

3. 4 Telaahan Renstra 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dari 
Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD 

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 
STR.\'!'EGJS ISU ISU DAN BAB III PERMASALAHAN 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 
Sekretariat DPRD 

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat 
DPRD 

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD BAB II 

1.4 Sistematika Penulisan 

.. 
1.3 Maksud dan Tujuan 

1.2 Landasan Hukum 

PENDAHULUAN BAB I 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017, sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat DPRD 
Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut: 

1.4. Sistematika' Penulisan 

1.1 Latar Belakang 
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BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII PENUTUP 
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2. Sub Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran 

2. Sub BagianAlat Kelengkapan 

3. Sub Bagian Perundang- Undangan dan Pengkajian 

d. Kepala Bagian Keuangan, membawahkan: 

1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah 

c. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan, 
· membawahkan : 

-3 .. $ub Bagian Humas dan Protokol 

1. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 

2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. 

b. Kepala Bagian Umum dan Humas membawahkan : 

a. SEKRETARIS DPRD 

Susunan organisasi SEKRETARIAT DPRD terdiri dari : 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD serta 
Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD 
dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara adminisitrasi 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD 

Gambaran umum pelayanan memuat informasi tentang peran (tugas dan 
fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas 
secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan 
tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian - capaian penting yang telah 
dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, 
mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui 
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan - hambatan 
utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD 

BAB II 
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Di Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, Sekretariat dipimpin 
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Bupati dan Pimpinan DPRD. Masing masing bagian dipimpin 
oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian - Sub Bagian masing 
- masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian, sedangkan struktur 
organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus dapat digambarkan 
sebagai berikut: 
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e. penyelenggaraan administratif di bidang administrasi 
kesekretariatan dan keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat 
DPRD, dan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan DPRD; 

f. fasilitasi pelajcsanaan tugas dan fungsi DPRD; 

~· pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 
di bidang administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, 
penyelenggaraan rapat DPRD, dan penyediaan tenaga ah.i 
yang diperlukan DPRD; dan 

d. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD. 
penyelenggaraan rapat DPRD, dan penyediaan tenaga ah.i 
yang diperlukan DPRD; 

b. penetapan kebijakan teknis dibidang administrasi 
kesekretariatan clan keuangan DPRD, penyelengga.:-aan rapat 
DPRD,dan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan DPRD; 

- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
administrasi kesekretariatan dan keuangan .JPRD. 
penyelenggaraan rapat DPRD, dan penyediaan tenaga ahl: 
yang diperlukan DPRD; 

a. perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi 
kesekretariatan dan keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat 
DPRD dan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan DPRD; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris 
DPRD menyelenggarakan fungsi: 

A. Sekretaris DPRD 

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis 
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangannya 
dapat dilihat dari tugas pokok masing - masing sebagai berikut: 

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan 
pem berian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, 
rapat DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, 
dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang 
diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah. 



h. .pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan 
oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(4) Uraian tugas Sekretaris DPRD : 

a. Merumuskan kebijakan daerah dalam ·rangka penyusunan 
RPJD,RPJMD, RKPD dan kebijakan daerah lainnya, 
menetapkan kebijakan teknis dan menyusun bahan untuk 
penetapan Standart Satuan Harga, Indikator Kinerja Utama, 
Perjanjian Kerja dan bahan lainnya di bidang administrasi 
kesekretariatan dan keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat 
DPRD serta penyediaan tenaga ahli yang diperlukan DPRD 
sesuai dengan kewenangannya; 

b. Merumuskan Renstra, Renja, Program Kerja dan kegiatan 
anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

c. Menyelenggarakan kebijakan daerah terkait bidang 
kesekretariatan DPRD, kelembagaan, ketatausahaan, 
kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pengelolaan barang; 

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan 
Sekretariat DPRD dan berkoordinasi dengan instansi atau 
lembaga terkait untuk mewujudkan sinkronisasi dan 
harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. Menyelenggarakan pengelolaan dan mengembangkan system 
informasi dan data di bidang kesekretariatan DPRD; 

f. Mengembangkan inovasi di bidang adrnimstrasi 
kesekretariatan DPRD menuju pelayanan public yarig 
berkualitas; 

g. Menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan 
di bidang kesekretariatan DPRD sebagai bahan perumusan 

.. kebijakan dan pelaksanaan tugas; 

h. Mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang rugasnya, 
serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan 
sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai 
dengan ketentuan peraruran perundang-uridangan yang 
berlaku; 

i. Mengkoordinasikan dan fasilitasi pengelolaan adrnimstras: 
kesekretariatan DPRD sesuai ketenruan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

J. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD .rneliputi 
Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Pimpinan 
DPRD, Rapat Fraksi, Rapat Konsultasi, Rapat Badan 
Musyawarah, Rapat komisi-komisi, Rapat gabungan kornisi, 
Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Pembentukan 
Peraturan Daerah, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Panitia 
Khusus, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat 
Urn um; 

k. Menyelenggarakan rapat koordinasi kinerja serta rapat-rapat 
lainnya di lingkungan Sekretariat DPRD; 



I_ __ 

13. 

(2) Kepala Bagian Umum dan Humas mempunyai tugas 
penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, 
pengkoordinasian; pembinaan dan fasilitasi 
adrninistrasi.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kebijakan di bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga 
dan perlengkapan, serta humas dan protokol ; 

(1) Bagian Umum dan Hu.mas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris D PRD. 

dilaksanakan; 

v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pirnpman 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

B. Bagian Umum dan Humas 

lingkungan 
yang telah 

tugas di 
kegiatan 

laporan pelaksanaan 
DPRD sesuai dengan 

u .. Menyusun 
Sekretariat 

1. Merumuskan dan menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD 
tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan 
Pemberian Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang 
diperlukan oleh DPRD berdasarkan usulan dari fraksi-fraksi 
DPRD; 

m. Memfasilitasi kegiatan konsultasi,studi banding,kunjungan 
kerja, public hearing dan reses guna kelancaran tugas-tugas 
di lingkungan DPRD; 

n. Memfasilitasi kegiatan audiensi , unjuk rasa dan penerimaan 
tamu Kunjungan DPRD; 

o. Mernfasilitasi penyusunan rancangan produk hokum, naskah 
akademik rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD, dan 
pengkajian peraturan perundang-undangan untuk 
pengembangan produk hukum DPRD; 

p. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan di lingkungan 
Sekretariat DPRD ; 

q. Menyelenggarakan fungsi kesekretariatan yang meliputi 
perencanaan,keuangan, urn um dan kepegawaian di 
lingkungan Sekretariat DPRD; 

r. Menyelenggarakan fungsi kesekretariatan yang rnelipuu 
perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian di 
lingkungan Sekretariat DPRD; 

s. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

t. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan di 
lingkungan Sekretariat DPRD meliputi pengawasan melekat, 
pemberian petunjuk, pemantauan , evaluasi dan pernbinaan 
pelaksanaan tugas bawahan agar mencapai tingkat kinerja 
yang optimal; 
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a.· Menyusun kebijakan daerah, merumuskan kebijakan tekrus 
dan menetapkan kebijakan operasional di bidang umum dan 
humas sesuai dengan kewenangannya; 

b. Menyusun rencana, program,kegiatan dan anggaran di 
Bagian Umum dan Hu.mas berdasarkan program kerja serta 
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan rugas; 

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk rnewujudkan 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan rugas; 

d. Menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan 
maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya 
se bagai bahan pelaksanaan tugas; 

e. Mempelajari clan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, 
serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan 
sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

f. Menyelenggarakan pelayanan ketatausahaan, kepegawaian, 
keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kearsi pan 
serta kerumahtanggaandi lingkungan Sekretariat DPRD ; 

(4) Uraian Tugas Kepala Bagian Umum dan Humas 

(3) Untuk menyelenggarakan tugasnya bagian umum dan Humas 
menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan daerah dibidang tata usaha dan 
kepegawaian, rurriah tangga dan perlengkapan, serta humas 
dan protokol; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang tata usaha dan 
kepegawaian, rumah tangga clan perlengkapan, serta humas 
dan protokol; 

c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
tatausaha dan kepegawaian, rumah tangga dan 
perlengkapan serta humas dan protokol; 

d. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidarigtata 
usaha dan kepegawaian , rumah tangga dan perlengkapan, 
serta humas dan protokol; 

e. pelayanan administratif di bidang tata usaha dan 
kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta humas 
dan protokol; 

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 
di bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan 
perlengkapan, serta humas dan protokol; 

g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 



c. pengkoordinasian 'dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
perencanaan dan anggaran, serta akuntansi dan 
perbendaharaan; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan 
anggaran, serta-akuntansi dan perbendaharaan; 

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan 
anggaran, serta akuntansi dan perbendaharaan; 

(3) Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala Bagian Keuangan 
rnenyelenggarakan fungsi : 

·(2) Kepala Bagian Keuangan mempunyai rugas penyusunan 
kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis. 

· pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi administrasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 
bidang perencanaan dan anggaran, akuntansi dan 
perbendaharaan 

(1) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 
DPRD. 

C. Bagian Keuangan 

g. Mengkoordinasikan dan menyusun konsep Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis 
pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

h. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/ kekayaan 
daerah dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat 
DPRD;· 

i. Melaksanakan pembinaan pegawai agar berdaya guna dan 
berhasil guna dalam melaksanakan tugas; 

J. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan rapat, audiensi, 
penerimaan tamu, akornodasi, transportasi dan kelengkapan 
yang berkaitan dengan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; 

k. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

1. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi 
pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pernantauan, 
evaluasi dan pembinaan di Bagian Umum dan Humas; 

m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan 
yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 
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(1) Bagian Persidangan clan Perundang -Undangan dipimpin oleh 
seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris DPRD. 

(2) Kepala Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, 
mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan ~ 
kebijakan teknis, -pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi 
administrasi,pemantauan , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kebijakan di bidang Persidangan dan Risalah, Alat Kelengkapan 
serta Perundang-Undangan dan Pengkajian. 

a. Menyusun kebijakaan daerah, merumuskan kebijakan teknis 
dan menetapkan kebijakan operasional di bidang keuangan 
sesuai dengan kewenangannya; 

b. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di 
Bagian Keuangan berdasarkan program kerja serta petunjuk 
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan rugas; 

d. Menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan 
maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya 
sebagai bahan pelaksanaan tugas; 

e. Mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang rugasnya, 
serta menyampaikan saran/ pertimbangan kepada pimpinan 
sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

· · berlaku; 

f. Mengkoordinasikan dan menyusun rancangan Renstra dan 
Renja serta menyiapkan bahan untuk penetapan Standar 
Satuan Harga, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kerja dan 
jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketenruan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

D. Bagian Persidangan dan Perundang - U ndangan 

( 4) U raian 1'ugas Kepala Bagian Keuangan : 

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 
bidang perencanaan dan anggaran, serta akuntansi dan 
perbendaharaan; 

d. pernbinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
perencanaan . dan anggaran, serta akun tan si dan 
perbendaharaan; 

e. pelayanan administratif di bidang perencanaan dan anggaran, 
serta akuntansi dan perbendaharaan; 

g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 
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pelaksanaan 
waktu (PAW) 

mengkoordinasikan dan memfasilitasi 
pelantikan DPRD dan pergantian antar 
Anggota DPRD dengan instansi terkait; 

8) 

1) menyusun kebijakan daerah, merumuskan kebijakan 
teknis dan menetapkan kebijakan operasiona1 dibidang 
persidangan dan perundang-undangan sesuai dengan 
kewenangannya; 

2) menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di 
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan berdasarkan 
program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

3) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unruk mewujudkan 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

4) menelaah dan mempedomani peraturan perundang 
undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas; 

5) mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang 
tugasnya, serta menyampaikan saran/ pertimbangan 
kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

6) menyusun rancangan rencana jadwal kegiatan rapat-rapat 
DPRD; -:. 

7) mengkoordinasikan pembahasan rancangan peraturan 
daerah Kabupaten Kudus; 

(4) Uraian Tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang - 
Undangan : 

e. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

(3) Untuk menyelenggarakan tugasnya Bagian Persidangan dan 
Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang persidangan dan 
risalah, alat kelengkapan, serta perundang-undangan dan 
pengkajian; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang persidangan dan 
risalah, alat kelengkapan, serta perundang-undangan dan 
pengkajian; 

c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
persidangan dan risalah, alat kelengkapan, serta perundang 
undangan dan pengkajian; 

d. pelayanan adminsitratif di bidang persidangan dan risalah, alat 
kelengkapan, serta perundang-undangan dan pengkajian; 
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NO. JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH PEGAWAI 

1. 82 1 

2. Sl/ Diploma 23 
., 

3. SMA . 14 I 
I 

4. SMP 1 I 
Jumlah 39 I 

I 

Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan 

Tabel: 2.2 

Untuk menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD 
didukung oleh sumberdaya manusia aparatur sebanyak 39 orang, 
yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

a. SurriberDaya Manusia Aparatur 

lain yang diberikan oleh 
peraruran perundang- 

17) melaksanakan tugas kedinasan 
pimpinan sesuai ketentuan 
undangan yang berlaku. 

2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD 

dengan 
benruk 

16) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai 
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai 
akuntabilitas kinerja; dan 

9) · menyusun bahan rancangan kajian peraturan perundang 
undangan sebagai bahan penyusunan produk hukum dan 
penyiapan naskah akademik untuk Rancangan Peraturan 
Daerah Prakarsa DPRD; 

10) menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat DPRD, penerimaan 
tarnu, kegiatan konsultasi, study banding, workshop dan 
kunjungan kerja DPRD; 

11) menyelenggarakan fasilitasi penyediaan tenaga ahli yang 
diperlukan DPRD; 

12) menyelenggarakan fasilitasi gugatan hukum terhadap 
DPRD; 

13) menyelenggarakan kegiatan dokumentasi hasil-hasil rapat 
DPRD dalam bentuk media cetak maupun elektronik; 

14) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

15) mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi 
pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, 
evaluasi dan pembinaan di Bagian Persidangan dan 
Perundang-undangan; 
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NO. GO LONGAN JUMLAH PEG AW AI 

1. IV 3 I 
2. III 28 

3. II 8 

4. I - 

Jumlah 39 

Jumlah pegawai berdasarkan golongan 

Tabel: 2.4 

NO. KEPANGKATAN JUMLAH PEGAWAI 

1. Pembina Utama Muda - 

2. Pembina Tk. I 3 
3. Pembina - 
4. P.enata Tk. I 16 

5. Pena ta 5 

6. Penata Muda Tk.I 7 

7. Penata Muda - 

8. Pengatur Tk. I 1 

9. Pengatur 4 

10. Pengatur Muda Tk I 1 I 
I 

1 1. Pengatur Muda 2 I 
12. Juru Tk I - I 
13. Juru - I 

Jumlah 39 I 
I 

Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan 

Tabel: 2.3 
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NO. RINCIAN JUMLAH RUANO 

1. Ruang Pimpinan 4 unit 

2. Ruang Sekretaris 1 unit 
1i . 

3. Ruang Bagian 4 unit I 
4. Ruang Fraksi 7 unit I 

Sarana ruangan 

Tabel: 2.7 

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan rugas dan fungsi 
Bappeda, tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut . 

b. Sarana dan Prasarana 

NO. RINCIAN JUMLAH PEGA WAI 

1. Sekretaris D PRD 1 
I 

2. Bagian Um um dan 21 
Humas 

3. Bagian Keuangan 8 

4. Bagi an Persidangan 9 
dan PerUU 

Jumlah 39 I 

Pendistribusian pegawai 

NO. ES ELON JUMLAH PEGA WAI 

1. II b 1 

2. III a 2 

4. IV a 8 

Jumlah 11 

Jumlah pegawai berdasarkan eselon 

Tabel : 2.5 

Tabel: 2.6 

' 
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NO. RINCIAN I JUMLAH RC:\_ "G 

1. Computer PC I 26 unit 

2. Lap top I 11 unit I 
3. Notebook 20 unit I 
4. lnstal wifi 1 unit I 
5. Printer 32 unit 

6. LCD proyektor 9 unit 

7. Overhear Proyetor 1 unit 
~ 

8. Screen Proyektor 5 unit 

9. kamera & attachment 22 unit 

10. Hand yearn 2 unit I 

Sarana 

Tabel: 2.9 

NO. RINCIAN JUMLAH l 
1. Mobil 14 unit I 
2. Motor 29 unit I 

Sarana mobilitas 

Tabel: 2.8 

5. Ruang Banmus 7 unit 
/Banggar 

6. Ruang Paripurna 1 unit 

7. Ruang Transit 2 unit 

8. Ruang Rapim 1 unit 

9. Ruang Pertemuan 1 unit 

10. Ruang VIP 1 unit 

11. Ruang Ra pat 1 unit 
Sekretariat 

Jumlah 30 unit 



NO. RINCIAN JUMLAH I 
1. Almari arsip kayu I 16 unit I 
2. Meja staf 34 unit 

3. Meja rapat 267 unit 

4. Meja podium 1 unit 

5. Meja reseptionis 2 unit I ~ 
6. Filling kabinet 50 unit I 
7. Brand kas 3 unit 

8. Almari besi 4 unit 

Mebeleur 

Tabel: 2.10 

·11. Wireless 1 unit 

12. Tape perekam 9 unit 

13. Amplifier 7 unit 

14. Sound System 3 unit 

15. Megaphone 1 unit 

16. Microphon tablestand 24 unit 

17. Mic conference 2 unit 

18. Facsmile 2 unit 

19. CCTV 2 unit 

20. Mesin ketik 4 unit 

21. Mesin fotocopy 2 unit 

22. AC split 70 unit 

23. AC Standing 13 unit 

24. TV 14 unit I 
25. Mesin hitung uang 1 unit I 
26. Loudspeaker 4 unit I 
27. Scanner I 2 unit 

I 



L 

23' 

I • 

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 

Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus merupakan salah saru 
SKPD yang berperan penting dalam memfasilitasi kegiatan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan rugas pokok dan 
fungsinya sebagai legislatif, budgeting dan controlling. Dirnana Sebagai 
fungsi Legislating, produk hukum yang dihasilkan DPRD sebagai acuar; 
perumusan kebijakan Pernerintah Kabupaten Kudus dalam mengarnbil 
langkah - langkah terbaik untuk Kabupaten Kudus. Sedangkan 
indikator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 
2013-2018 sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut : 

'9. Kursi rapat 448 unit 

10. Kursi tamu 142 unit 

11. Kursi lipat 339 unit 

12. Meja Eselon III 4 unit 

13. Meja Eselon IV 11 unit 

14. Meja komputer 10 unit 

15. Rak besi 12 unit 

16. Kursi eselon Ill 11 unit 

17. Kursi Eselon IV 2 unit 

18. Kursi staf 40 unit 

19. Rak 4 unit 

20. Meja rapat 15 unit 

21. Meja kursi tamu 14 set 

22. Kursi eselon II 11 unit I 
23. Meja rapat eselon II 1 unit I 
24. Lemari Kayu I 2 unit I 
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I Tahun 2017 
I I No. Indikator Tahun 2016 Tahun 2018 

1. Program Pelayanan 
Adrninistrasi Umum 

Indeks Kepuasan 80,76 80,76 80,76 
Masyarakat 

Dalam melaksanakan unsur pelayanan dan administrasi serta pembenan dukungan 
terhadap tugas dan fungsi DPRD ,Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus menggunakan 
iridikator IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat ) unruk Program Pelayanan Admirustrasi 
Umum. 
Berikut ini kami sajikan data selama 3 tahun terakhir sebagai benkut : 

Rencana kerja tahunan pada alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kudus yang telah 
tersusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat terintegrasi pada program kerja 
DPRD untuk rnelaksanakan fungsi pernbentukan Perda dan fungsi anggaran dalam 
dokumen RPJM, RKPD serta dokumen perencanaan dan anggaran Sekretariat :>PR:) 

No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Tersedianya Rencana Kerja Ada Ada Ada Ada Ada 
Tahunan pad a setiap Alat-alat 
Kelengkapan DPRD 
Provinsi/Kab/Kota 

2. Tersusun dan terin tegrasinya 
Program-program · Kerja DPRD Ada Ada Ada Ada Ada 
untuk rnelaksanakan Fungsi 
Pengawasan, Fungsi Pernbentukan 
Perda, dan Fungsi Anggaran dalam 
Dokumen Rencana Lima Tahunan 
(RPJM)) maupun Dokumen 
Rencana Tahunan (RKPD) I 

3. Terintegrasi program-program l Ada I DPRD untuk melaksanakan fungsi Ada Ada Ada Ada 
pengawasan, pembentukan Perda 
dan Anggaran ke dalarn Dokumen 
Perencanaan dan Dokumen 
Anggaran Sekretariat DPRD 

I 

Disamping tabel tersebut di atas, unsur pelayanan administrasi dan pemberian 
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, kinerjanya dapat dilihat sebagai berikut: 
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. ~ 
- Adanya perundang undangan yang mengatur hubungan 

kerjasama dalam pelaksanaan tugas; 

- Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan dinas instansi 
dan berbagai komponen lain yang terkait; 

- Adanya peraturan perundang - undangan yang memberi peluang 
untuk mengubah tata tertib ; 

- Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan ( diklat 
struktu:ral/fungsional) untuk meningkatkan wawasan 
pengalaman. 

- P.engembangan IT untuk fasilitasi kegiatan DPRD 

- Pemenuhan sarana prasarana DPRD sesuai ketentuan 

Peluang merupakan faktor positif yang muncul dari lingkungan 
dan memberikan kesempatan bagi suatu organisasi unruk 
memanfaatkannya. Peluang tersebut tidak hanya berupa kebijakan 
atau peluang dalam hal mendapatkan angaran, akan tetapi dapat 
berupa respon masyarakat dan isu -isu yang sedang berkembang. Hal 
hal yang dinilai sebagai peluang bagi Sekretariat DPRD Kabupaten 
Kudus adalah sebagai berikut: 

b. Peluang 

- Adanya keragaman latar belakang dan kepentingan anggota DPRD 

- Timbulnya sikap kritis masyarakat yang tidak percaya terhadap 
kemampuan DPRD, sehingga berpotensi timbulnya demo di 
masyarakat. 

- Adanya tuntutan masyarakat terhadap pertanggungjawaban kerja 
DPRD. 

a. Tantangan 

Tantangan yaitu analisis ancaman, cara menganalisa tantangan atau 
ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun 
organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang 
tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang 
menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera diatasi, ancaman tersebut 
akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik 
dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Tantangan dalam 
upaya pengembangan pelayanan kinerja pada Sekretariat DPRD 
Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut: 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD 

Adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari DPRD 
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-. 

- Dapat diadakannya tenaga ahli dalam menunjang tugas - tugas 
kedewanan; 

- Adanya kesamaan rnasalah yang dihadapi DPRD yang memerlukan 
solusi bersama ; 
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 
I 

1. Perbedaan Kurangnya Adan ya I 

Ke pen tingan antara pemahaman ke beragaman la tar 
Legislatif dan anggota DPRD belakang dan 
Eksekutif atas kepen tingan 

penyelenggaraan anggota DPRD 
Pemerin tahan 
Daerah 

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

Tabel 3.1. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, dapat 
kita identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: 

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 
Sekretariat DPRD 

Isu - isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan 
dalam proses kegiatan Sekretariat DPRD untuk melengkapi tahapan - tahapan 
yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat 
strategis dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat 
dipertanggungjawabkan. Seiring dengan perkembangan demokrasi politik, 
nuansa politik di tahun 2019 pasti akan lain dengan tahun 2014. Sekretariat 
DPRD sebagai Perangkat Daerah yang berperan dalam pelaksanaan pelantikan 
DPRD dan juga bersinggungan dalam membantu tugas kedewanan nantinya, 
tentunya akan menjadi beban tersendiri bagi Sekretariat DPRD, karena 
perbedaan karakter dan sumber daya manusia. Sehingga harus mampu 
menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi dari DPRD yang baru. 

Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD merupakan 
kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD 
dimasa datang. Suatu keadaan yang menjadi isu strategis adalah keadaan 
yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar 
atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang 
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

Isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal 
berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal 
berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa 
lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu - isu 
strategis berdasarkan tugas dan fungsi meliputi : 

PERMASAlAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD 

l 
I 
I 
I 

BAB III 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Religius. Religius merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang 
taat/ patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, 

Modern. Modern merupakan suatu sikap , cara berpikir, dan cara 
bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kabupaten modern adalah 
kabupaten yang memiliki daya saing dalarn mengoptirnalkan potensi 
yang dimiliki serta dapat menyelaraskan anrara sumber daya manusia 
dan sumber daya alarn dengan teknologi yang dikembangkan 
Penggunaan teknologi sebagai pendukung perkembangan suatu 
daerah dapat menjadikannya selalu up to date dalam segala informasi 
penggunaan teknologi untuk menjadikan kabupaten modem akan 
memudahkan pelayanan pada masyarakat. Kabupaten modem dapat 
menciptakan Kabupaten yang nyarnan, terdepan dan dapat 
meningkatkan perekonornian masyarakat. 

Bangkit. Bangkit merupakan suaru tindakan sernangat dari 
masyarakat untuk bangun menggugah dan mernajukan daerah 
Tindakan semangat yang ditimbulkan dapat memperkuat dan 
mengembangkan potensi daerah untuk bersaing dengan daerah lain. 
Daerah yang bangkit mampu memperbaiki permasalahan daerah dan 
menyej ah terakan masyarakat. 

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan 
se bagai beriku t : 

Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 dirumuskan dengan 
memperhatikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran umum 
pengelolaan keuangan daerah dan analisis isu strategis. Dengan 
memperhatikan dan mempertimbangkan hal - hal tersebut l maka visi 
Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 adalah : "KUDUS BANG KIT 
MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN 
S~AHTERA". Makna yang terkandung di dalam visi tersebut adalah 
agar Kabupaten Kudus menjadi pusat pembangunan daerah 
sekitarnya, yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung 
masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan sejahtera. 

a. Visi 

Telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang 
akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor - faktor 
penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat 
mempengaruhi .pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala 
daerah. 

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Terpilih 
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1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inouatif 
dengan memanf aarka,,n teknologi dan multimedia. 
Dengan program prioritas mewujudkan industri kerakyatan, 
pendidikan, kesehatan, gender, pemuda dan olahraga serta 
kesejahteraan sosial. Penggunaan dan penguasaan teknologi dan 
multimedia di era globalisasi menjadi basis dalam perkembangan 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan 
untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2018 
- 2023 adalah sebagai berikut: 

b. Misi 

Visi Kabupaten Kudus yang tercantum dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus 
Tahun 2005 - 2025 adalah " Kudus yang Religius, Maju dan Adil" 
Apabila visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 disandingkan 
dengan visi Kabupaten Kudus Tahun 2005 - 2025 maka dapat dilihat 
bahwa kedua visi tersebut mengarah ke saru tujuan yang sarna. Jika 
visi Ka bu paten Kudus Tahun 2018 - 2023 disandingkan dengan \·1s1 
Provinsi Jawa Tengah yang tercanrum dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005- 
2025 yaitu "Jawa Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Lestari", 
maka terlihat juga bahwa kedua visi terse but telah selaras dengan vis: 
Pernerintah Republik Indonesia dalam RPJM Nasional Tahun 2010- 
2014:dan RPJP Nasional Tahun 2018-2023 merniliki keterkaitan dan 
hubungan yang erat serta selaras dengan visi RPJD Kabupaten 
Kudus, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional Tahun 2010- 
2014 serta RPJP Nasional Tahun 2005-2025. 

Sejahtera. Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur dengan suatu 
tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materiil maupun 
spiritual. ' Keadaan sejahtera memungkinkan setiap anggota 
masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan 
kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga 
serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi serta 
kewajiban manusia. 

Cerdas. Cerdas berarti mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap dan 
kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan, 
intelektual, emosional dan spiritual. 

bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu 
menjalin kerukunan sikap antar pemeluk agama .Karakter religius 
sangat penting dalam kehidupan masyarakat, menjadi sikap hidup 
yang mengacu pada tatanan dan larangan dan tatanan sikap yang 
telah diatur dalam aturan agamanya. Sikap religius pada setiap 
individu akan menciptakan rasa aman, tentram, dan damai dalam 
kehidupan masyarakat. 
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3. Mewujudkan kehidupari yang toleran dan kondusif. 
Dengan program prioritas pendidikan karakter, berbagi sesama dan 
saling menghormati. Upaya mewujudkan kehidupan yang toleran 
dan kondusif dilaksanakan guna menciptakan daerah tanpa terjadi 
adanya kekerasan. Perwujudan kehidupan yang toleran dan kondusif 
dapat dilakukan dalam · berbagai aspek kehidupan seperti adanya 
toleransi antaragama dengan kebebasan beragama, tolerans: 
terhadap perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Hubungan baik, 
saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat 

2. Mewu.judkan pemerintahan yang semakin. handal untuk peninqkatan 
pelayanan publik. 
Dengan program prioritas menyangkut transparansi anggaran, 
akuntabilitas, manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan 
publik. Upaya peningkatan pelayanan publik dimaksudkan guna 
memberikan pelayanan publik yang bermutu untuk seluruh 
masyarakat. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang 
sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang. jasa, dan/ atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan pubhk. 
Pelayanan publik yang dimaksud termasuk pendidikan, kesehatan, 
jaminan sosial, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi, energi, 
perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor 
strategis lainnya. Maka dari itu, unruk meningkatkan kualitas dan 
menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan 

-perundangundangan yang berlaku dibutuhkan pernerintahan yang 
semakin handal. Keberhasilan mewujudkan pemerintah yang handal 

.tergantung kepada sumber daya manusia yang tersedia. M1s1 ini 
dilaksanakan dengan sasaran peningkatan kinerja SDL\1. 
Peningkatan kinerja SDM dilakukan dengan cara pendidikan dan 
pelatihan dengan harapan mampu memperbaiki manajemen 
pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. unruk 
melayani kepen tingan masyarakat. 

daerah. Dengan adanya pemanfaatan yang baik dari adanya 
teknologi dan multimedia diharapkan mampu menciptakan 
masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif. Berkualitas berarti 
adanya kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, sedangkan kreatif 
dan inovatif merupakan kemampuan untuk menciptakan serta 
memperkenalkan atau mengembangkan hal hal baru. 
Terbentuknya masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif 
diharapkan mampu .mewujudkan perubahan - perubahan sebagai 
langkah awal perkembangan daerah yang lebih baik. Misi ini 
dilaksanakan dengan sasaran pendidikan dan pelatihan teknologi 
dan multimedia bagi masyarakat terutama bagi generasi - generasi 
muda daerah. 
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4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunqqulari lokal dan 
membangun iklim. usaha yang berdaya saing. 
Dengan program prioritas akselerasi daya saing, pemberdayaan 
ekonomi lokal dan program produksi yang kreatif dengan 
membentuk sentra industri kecil. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan 
melalui keunggulan lokal dan pembangunan iklim usaha yang 
berdaya saing menjadi prioritas mengingat peran yang sangat pen ting 
dalam penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada kesejahteraan 
masyarakat. Sasaran yang dilakukan dengan peningkatan aktivitas 
perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata, peningkatan kapasi tas 
kelembagaan dan pemberdayaan terkait SOM, permodalan dan 
investasi serta akses terhadap produk yang akan dipasarkan dengan 
perbaikan prasarana dan sarana pendukung. Dengan memperkuat 
ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal maka 
perekenomian akan semakin tumbuh dan berkembang. Berbagai 
permasalah yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan teknologi 
dan informasi bagi masyarakat. Dengan demikian perlu adanya 
optimalisasi pemerintah sebagai penyedia (provider) menjadi 
regulator, fasilitator, motivator dan katalisator berbagai kegiatan 
ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu menciptakan 
kesejahteraan yang merata. 
Misi Bupati terpilih memperlihatkan pilar penting yang perlu 
diprioritaskan dalam proses pembangunan di Kabupaten Kudus, 
yang dikenal dengan 9 (Sembilan) Program Unggulan yairu: 

· 1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non P.:'{S di PAUD / 
TK/ MADIN/ RA/ TPQ/SD/SMP/SMA/MADRASAH 

.2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit 
kelas 3 dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian 
cair dalam satu hari lewat Desa 

3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru setiap 
tahun 

4. Bantuan sosial per bulan untuk khotib dan imam masjid z 
mushola serta semua pemuka agama /semua tempat ibadah 

5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit 
serta penguatan pemasaran hasil panen 

6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran 
bantuan usaha 

"'J 

7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk 
peningkatan sumberdaya manusia 

8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga 
melalui pelatihan khusus kewirausahaan 

merupakan beberapa sasaran yang dapat dilakukan. Disamping itu, 
juga diupayakan adanya kerjasama antara pemerintah dae~ah dan 
masyarakat untuk menjalin toleransi serta harmonisasi sekaligus 
perlu adanya perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia. 
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Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut perlu adanya 
telaah agar pencapaian visi dan misi dapat diperruhi.Faktor-faktor ini 
yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis 
pelayanan perangkat daerah. Telaah visi, misi dengan tugas pokok 
fungsi Sekretariat DPRD dapat disajikan dalam tabel berikut : 

Dari ke 4 misi tersebut Sekretariat DPRD masuk pada misi 
ke-2 yaitu Mewujudkan pemeri.ntahan yang semakiri handal untuk 
peningkatan pelayanan publik: 

9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi PUK/ SP/ SB, 
perusahaan dan pemerintahan daerah. 
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