
NAMA UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN AGAM

TUGAS :

FUNGSI : 1.

: 2.

: 3.

: 4.

: 5.

NO. SASARAN ALASAN/SUMBER DAYA TARGET

1. 1. Persentase Ranperda yang disahkan menjadi Perda Jumlah Ranperda yang dibahas tahun berjalan dan yang disahkan 

menjadi Perda

90%

2. Persentase pelaksanaan Hearing Jumlah Permintaan Hearing dan Realisasi Pelaksanaan Hearing 85%

3. Agenda kerja daerah di DPRD terlaksana tepat waktu Jumlah Agenda Kerja Daerah di DPRD dan agenda yang 

dilaksanakan tepat waktu

95%

2. 1. Persentase keikutsertaan anggota DPRD dalam 

Workshop/Bimtek
Jumlah keikutsertaan anggota DPRD dalam workshop dan jumlah 

workshop yang direncanakan

100%

2. Produk legislasi DPRD sesuai dgn peraturan perundang-

undangan yg lebih tinggi

Jumlah Produk legislasi DPRD yang dilaksanakan sesuai ketentuan 95%

3. 1. Persentase Penyerapan aspirasi masyarakat melalui 

kegiatan reses sesuai ketentuan yang berlaku

Jumlah reses yang dilaksanakan dan jumlah kegiatan reses yang 

seharusnya dilaksanakan

85%

2. Persentase rekomendasi DPRD kepada Pemda dari 

hasil pelaksanaan kunker

Jumlah rekomendasi DPRD hasil Kunker yang disampaikan ke 

Pemda dan jumlah Kunker yang dilaksanakan 80%

4. 1. Persentase publikasi kegiatan DPRD melalui media cetak 

dan atau elektronik untuk dapat diakses oleh masyarakat
Jumlah kegiatan DPRD dan jumlah kegiatan yang dapat diakses 

masyarakat melalui media cetak/elektronik
90%

2. Jumlah kegiatan DPRD dan jumlah dokumen kegiatan DPRD yang 

dapat diakses masyarakat 95%

Meningkatnya harmonisasi hubungan antara 

eksekutif, legislatif dan muspida

Meningkatnya  pemahaman terhadap tugas pokok 

dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD

Meningkatnya peran alat kelengkapan dewan 

sesuai dengan tata tertib DPRD

Meningkatnya  informasi kegiatan DPRD  dan 

dokumentasi kinerja DPRD

Persentase Dokumentasi kegiatan DPRD melalui media 

cetak dan atau elektronik untuk dapat diakses oleh 

masyarakat

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta 

menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD

Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD

Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD

Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD


