PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :
Nama

: KUSWANTO, S.H.M.H

Jabatan

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan
dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab
kami.

Sukoharjo, 4 Januari 2016
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

KUSWANTO, SH, MH

PERJANJIAN KINERJA
Nama Lembaga

: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo

Tahun

: 2016

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

`1.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

a. Meningkatnya

pemilu.

presentase

75 %

pemilih dalam pemilu
b. Presentasi

partisipasi

pemilih perempuan dalam
pemilu
c.

Presentase

pemilih

disabilitas

yang

terdaftar

dalam

DPT

yang

menggunakan hak pilihnya
2.

Meningkatnya

kapasitas

penyelenggara

pemilu

1) Presentase
jumlah

terpenuhinya

pegawai

80 %

organik

kesekretariatan KPU.
2) Presentase ketepatan waktu
penyelesaian

administrasi

kepegawaian.
3.

Meningkatnya

kualitas

kepemiluan

regulasi

1) Presentase

partisipasi

pemangku

kepentingan

85 %

dalam penyusunan regulasi
2) Presentase sengketa hokum
yang dimenangkan oleh KPU

Program

Anggaran

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Rp. 2.008.587.000,-

Teknis Lainnya KPU
2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan

Rp.

33.492.000,-

Proses Politik

Sukoharjo, 4 Januari 2016
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

KUSWANTO, SH, MH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :
Nama

: SUHADI, SH, MM.

Jabatan

: Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo

Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama

: KUSWANTO , SH, MH.

Jabatan

: Ketua Komisi Pemelihan Umum Kabupaten Sukoharjo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab
kami.
Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sukoharjo, 4 Januari 2016
Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo

Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo

KUSWANTO, SH, MH.

SUHADI, SH, MM

PERJANJIAN KINERJA
Nama Lembaga

: Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo

Tahun

: 2016

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

Jumlah
KPU
Provinsi
/
Kabupaten
Kota
yang
menyampaikan
laporan
pertanggung
jawaban
penggunaan anggaran (e-LPPA)
yang tepat waktu dan valid.

2 Laporan
12 bulan
layanan

Prosentase
jumlah,
jenis,
alokasi dan peruntukan logistik
pemilu yang tepat.

1 Dokumen
1 Layanan
Pengadaan
1 unit

Fasilitasi
pembentukan
lembaga riset kepemiluan
dan operasionalisasinya
Jumlah sistem aplikasi yang
digunakan
dalam
penyelenggaraan pemilu
Pengembangan
teknologi
informasi dalam kepemiluan
:a. kalian e-voting, ecounting
dan
erecapitulation b. penguatan
sarana
dan
prasarana
perangkat
teknologi
informasi kepemiluan
Presentase
kesesuaian
antara renstra dan renja K/L
dan RKAKL

5 Dokumen
1 Aplikasi

-

layanan
peningkatan
kompetensi SDM

1 Dokumen
2 Orang

-

penataan
organisasi,
pembinaan dan pengelolaan
administrasi sumber daya
manusia

-

presentasi
pengadministrasian
BMN
KPU Daerah (Prov, Kab,
Kota) ke dalam aplikasi
SIMAK
penataan, pendataan dan
penilaian arsip
layanan perkantoran

2 laporan
12 Bulan
Layanan
3 Satker

prosentase
masyarakat
lanjuti

2 Laporan

`1.

Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya (076.01.01)
a. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan
administrasi keuangan di lingkungan
setjen KPU

b. Pengelolaan
data,
dokumentasi,
pengadaan,
pendistribusian
dan
inventarisasi sarana dan prasarana
pemilu
c.

Pelaksanaan manajemen perencanaan
dan data

-

-

-

-

d. Pembinaan sumber daya manusia,
pelayanan
dan
administrasi
kepegawaian

e. Penyelenggaraan operasional
pemeliharaan perkantoran

dan

f.

Pemeriksaan di lingkungan setjen
KPU, sekretariat kpu provinsi dan
sekretariat KPU Kabupaten/Kota

-

pengaduan
yang ditindak

2.

Penguatan kelembagaan demokrasi dan
perbaikan proses politik (076.01.06)
a. Penyiapan penyusunan rancangan
peraturan
KPU,
advokasi,
penyelesaian
sengketa
dan
penyuluhan peraturan perundang
undangan yang berkaitab dengan
penyelenggaraan pemilu
b. Pedoman,
petunjuk
teknis
dan
bimbingan
teknis/supervise/publikasi/sosialisasi
penyelenggaraan
pemilu
dan
pendidikan pemilih

-

prosentase penurunan kasus
terhadap
penyelewengan
keuangan , pegawai

-

Terlaksananya pengelolaan
dokumen produk hokum
Terlaksanya
penyediaan
dan penyajian dokumentasi
dan informasi hokum yang
mutakhir

-

Jumlah provinsi dan kabupaten
kota yang mengikuti bimtek
pemilukada

Kegiatan
1.

A.

B.

C.
D.
E.
F.
2.

A.

B.

1 Kasus
1 Laporan
1 Provinsi

5 Orang
1 Dokumen
1 Satker
1 Laporan

Anggaran

Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan
administrasi
keuangan
dilingkungan
Setjen KPU
Pengelolaan
data,
dokumentasi,
pengadaan,
pendistribusian
dan
inventarisasi sarana dan prasarana
pemilu/ pilkada
Pelaksanaan manajemen perencanaan
dan data
Pembinaan
SDM,
pelayanan
dan
administrasi kepegawaian
Penyelenggaraan
operasional
dan
pemeliharaan perkantoran
Pemeriksaan dilingkungan Sekretariat
KPU Kabupaten Sukoharjo
Penyiapan penyusunan RPKPU, advokasi,
penyelesaian sengketa dan penyuluhan
peraturan perundang-undangan yang
berkaitan
dengan
penyelenggaraan
pemilu
Pedoman,
petunjuk
teknis
dan
bimbingan teknis/ supervisi/ publikasi/
sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan
pendidikan pemilih

Rp

1.546.486.000

Rp

11.348.000

Rp

58.994.000

Rp

1.330.000

Rp

382.317.000

Rp

8.112.000

Rp

11.390.000

Rp

22.102.000

Sukoharjo, 4 Januari 2016
Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo

KUSWANTO, SH, MH.

Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo

SUHADI, SH, MM

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :
Nama/Unit Organisasi

: Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tugas

:
 Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu/
pilkada;
 Memberikan dukungan teknis administratif;
 Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten
Sukoharjo dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pilkada;
 Membantu
pendistribusian
perlengkapan
penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah;
 Membantu perumusan dan penyusunan rancangan
keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo;
 Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa
Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah;
 Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan
kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten
Sukoharjo; dan
 Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

:
 Sebagai Pelaksana pada Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta
Pemilihan Gubernur Jawa Tengah
 Sebagai Penyelenggara pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Sukoharjo.

NO
1

URAIAN
2

CARA MENGHITUNG
3

1.

Jumlah KPU Provinsi / Kabupaten Kota
yang menyampaikan laporan pertanggung
jawaban penggunaan anggaran (e-LPPA)
yang tepat waktu dan valid.
Prosentase jumlah, jenis, alokasi dan
peruntukan logistik pemilu yang tepat

Jml KPUD yg
menyelesaikan e-LPPA/
548 x 100 %

-

-

Fasilitasi pembentukan lembaga riset
kepemiluan dan operasionalisasinya
Jumlah
sistem
aplikasi
yang
digunakan dalam penyelenggaraan
pemilu
Pengembangan teknologi informasi
dalam kepemiluan :a. kalian e-voting,
e-counting dan e-recapitulation b.
penguatan sarana dan prasarana
perangkat
teknologi
informasi

DPT Se Tiap + 2,5 %

SUMBER DATA
4

Data DPT Resmi dan
Surat Suara

-

kepemiluan
Presentase kesesuaian
antara
renstra dan renja K/L dan RKAKL

-

layanan peningkatan kompetensi SDM

-

penataan organisasi, pembinaan dan
pengelolaan administrasi sumber daya
manusia

-

presentasi pengadministrasian BMN
KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke
dalam aplikasi SIMAK
penataan, pendataan dan penilaian
arsip
layanan perkantoran

-

2.

Data Renstra dan Renja
dan RKA K/L

Neraca Simak – Barang
Konsumsi

-

prosentase pengaduan
yang ditindak lanjuti

-

prosentase penurunan kasus terhadap
penyelewengan keuangan, pegawai

-

Terlaksananya pengelolaan dokumen
produk hukum
Terlaksanya
penyediaan
dan
penyajian dokumentasi dan informasi
hukum yang mutakhir

Sejumlah produk hukum
yg terselesaikan
Sejumlah produk hukum
yg terselesaikan

Jumlah provinsi dan kabupaten kota yang
mengikuti bimtek pemilukada

Jml KPUD yg mengikuti
bimtek/ 269 x 100 %

-

masyarakat

RKA KL : Renja atau
Renstra x 100 %

Pengaduan yg masuk/
Jml yg ditindaklanjuti x
100 %

Data Hasil Pemilu-A1

