PERJANJIAN KINERJA

Nama / Unit Organisasi
Tahun

: Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri
: 2017

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

Jumlah laporan sistem
akuntansi dan pelaporan
keuangan.
Persentase KPU Kabupaten
Wonogiri dalam
menyampaikan laporan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran
(SIMONIKA) yang Tepat
waktu dan valid.
Persentase
penyelenggaraan dukungan
manajemen yang
profesional, akuntabel
(sesuai dengan peraturan
perundangan), efisien (tepat
sasaran), dan efektif (tepat
guna).
Persentase personil KPU
Kabupaten Wonogiri yang
mampu mengelola logistic
pemilu / pemilihan sesuai
dengan peraturan yang
berlaku.
Persentase personil KPU
Kabupaten Wonogiri yang
mampu mengelola logistik
pemilu / pemilihan sesuai
dengan peraturan yang
berlaku.
Persentase KPU Kabupaten
Wonogiri dalam
merencanakan program dan
anggaran tepat waktu
sesuai dengan siklus
anggaran.

2 Laporan

1

Terlaksananya sistem
akuntansi dan pelaporan
keuangan.
Tersusunnya laporan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran
(LPPA).

Terlaksananya layanan
perkantoran.

2

Terwujudnya data kebutuhan
dan anggaran logistik pemilu /
pemilihan.

Terlaksananya layanan
pengadaan logistik pemilu.

3

Tersusunnya dokumen
perencanaan anggaran.

Terwujudnya dokumen
pemutakhiran data pemilih.

Persentase pemutakhiran
data pemilih di tingkat
kecamatan di seluruh
Kabupaten Wonogiri.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

Persentase KPU Kabupaten
Wonogiri dalam
penyusunan LAKIP Tahun
2016 dan Perjanjian Kinerja
Tahun 2017.
Jumlah laporan barang
persediaan kotak suara dan
bilik suara berdasarkan
stock opname tepat waktu.
Jumlah laporan pengelolaan
dan penerapan kearsipan.
Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan pra
sarana untuk memenuhi
kebutuhan pegawai yang
berfungsi dengan baik.
Persentase KPU Kabupaten
Wonogiri dalam
melaksanakan evaluasi
laporan kinerja. (LAKIP).
Persentase KPU Kabupaten
Wonogiri dalam
melaksanakan evaluasi
laporan kinerja (LAKIP).
Tersedianya dukungan
sarana dan prasarana KPU.
Tercapainya pemahaman
yang sama terkait evaluasi
adminstrasi pelayanan
kepemiluan.
Kehadiran dalam rapat
koordinasi dengan KPU
Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka penyuluhan
peraturan KPU dan
keputusan KPU terkait
dengan pemilu dan
pemilihan.

100 %

Tercapainya analisis capaian
kinerja.

4

Tersusunnya laporan
pelaksanaan stock opname
kotak suara dan bilik suara.
Terbentuknya pengelolaan
dan penerapan kearsipan.
Meningkatnya layanan
perkantoran.

5

Meningkatnya laporan hasil
evaluasi LAKIP.

Tersusunnya laporan hasil
reviu laporan keuangan.

6
7

Terwujudnya peralatan dan
fasilitas perkantoran.
Terlaksananya advokasi dan
sengketa hukum.

Terlaksananya penyuluhan
peraturan perundangundangan pemilu dan
pemilukada.

8

Terwujudnya pusat pendidikan 1. Terfasilitasinya
Pemilih.
pendidikan pemilih.
2. Terbentuknya pusat
pendidikan pemilih.

2 unit

1 dokumen
100 %

100 %

100 %

1 unit
1 kasus

1 kegiatan

1 satker

