
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

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

Nama
Jabatan

: Dra. Putnawati, M.Si
: Ketua KPU Kota Salatiga

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja jangka menengah
menjadi tanggung jawab kami.
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PERJANJIAN KINERJA

NAMA LEMBAGA
TAHUN

KPU KOTA SALATIGA
20L6

No Sasaran Program/ Keqiatan Indikator Kinerja Target
2 3 4

,l Meningkatnya Kinerja Manajemen Internal dalam
mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi KPU

Terwujudnya sistem pemutakhiran
data yang terintegrasi dengan dinas
terkait

l Dokumen

Prosentase terwujudnya SPIP
peningkatan kompetisi SDM

7Oo/o

Terwujudnya perencanaan dan
pengelolaan logistik pemilu dan
pemilukada

1 Laporan

z Tersusunnya pendokumentasian informasi
hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya,
dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan
pemilu

Terlaksananya penyediaan dan
penyajian dokumentasi dan informasi
hukum yang mutakhir

I Dokumen

Prosentase PPID sebagai sentra
layanan informasi publik dan
pendidikan pemilih

TOYo

Meningkatnya Partisipasi Pemilih
dalam penyelenggaraan Pemilukada

7sYo

PROGRAM
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan
Perbaikan Proses Politik

ANGGARAN

Rp 1,990,842,000

Rp 57,570,000

ar\ 2016
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

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

Nama
Jabatan
Selanjutnya disebut

Nama
Jabatan

JOKO BADRUN, S.Sos

Sekretaris KPU Kota Salatiga
pihak pertama

Dra. Putnawati, M.Si
Ketua KPU Kota Salatiga
pertama, selanjutnya disebut pihak keduaSelaku atasan pihak

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja jangka menengah menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, ...... Januari 2016
PIHAK PERTAIVIAKEDUA

Salatiga
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NAMA LEMBAGA

TAHUN

PERJANJIAN KINERJA

: KPU KOTA SALATIGA

.20L6

No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4

1 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan

Tersedianya laporan sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan

I laporan

Tersusunnya laporaJr pertanggungjawaban
penggunaan anggaran

Tersajinya laporan
pertanggungjawaban penggunaan
anggaran (LPPA)

I laporan

Meningkatnya krnerja pegawai Terbayarnya gaji, tunjanga! dan uang
makan pegawai tepat waktu

12 bulal layalan

2 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat
satker dalam mengelola logistik pemilu

Terlaksananya rapat koordinasi
pengelolaarr logistik pemilu dan
pilkada

I dokumen

Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan
logistik pemilu

Tersedianya fasilitasi pengadaan
logistik pemilu

I layanan
pengadaaan

Tersusunnya standar logistik pemllu Tersusunnya laporan stardar
pengiriman logistik pemilu yang

1 laporan

Tersedianya informasi dokumen pengelolaan
logistik pemilu

Jumlah inventarisasi logistik eks
pemilu dan pemilukada

3 Tersedianya dokumen perencanaan dan
penganggaran

Tersusunnya dokumen perencanaan
berupa rencana kerja dan anggaran

l dokumen

Terwujudnya sistem administrasi
penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektrf dan
efisien

Terpenuhinya layanan operasional darl
pelayararr teknologi informasi pemilu
2014

I bulan layanan

Tersedianya data, informasi dan sarana dan
prasarana teknologi informasi

Tersusunnya laporan pelaksanaan
kegiatan dan L" .KIP 2015 dan PK
2016, Laporan Rencana Aksi
Percepatan Anggaran dan Evaluasi

2 laporan

Terwujudnya dokumen pemutakhiran data
pemilih yang akurat

Terlaksaranya pemutakhiran data
pemilih

I dokumen

Tersusunnya rencana penerapan e-goverment
yang konkrit dan terukur

Jumlah sistem aplikasi yang
digunakan dalam penyelenggaraan
pemilu

I aplikasi

4 Meningkatnya tingkat ketepatan tertib
administrasi dan pengelolaan administrasi SDM

Terlaksananya penataan organisasi,
pembinaan dan pengelolaan
administrasi SDM

I laporan

Meningkatnya kompetensi SDM Pengiriman peserta diklat 2 orang

5 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan
barang milik Negara KPU Naslonal

Tersedianya dokumen penatausahaan
Barang Milik Negara

3 Dokumen

Terwujudnya pengelolaan persedraan (stock Opna Telaksananya Stock Opname
persedlaan tepat waktu

I Laporan

Meningkatnya akuntabilitas penataan,
pendataan dar penilaian arsip

Tersusunnya laporan pengelolaan
arsip yang al<untabel dan sesuai
aturan kearsipan

1 laporan

Meningkatnya kualitas pelayaan administrasi
perkantoran

Terpenuhinya sarana dan prasarana
administrasi penunjang kinerja

12 bulan layanan

6 Meningkatnya kualitas Laporan hasil evaluasi
LAKIP

Tersusunnya laporan hasil evaluasi
I,AKIP dengan nilai akuntabilitas kerja
minimal CC

I laporan

Tersusunnya laporan hasil review laporan
keuargan

Tersusunnya laporan keuangan sesuai
SAP

I Laporan



.7 Meningkatnya kualitas pertimbangan /opini
hukum dan penyelesaian sengketa hukum

Terselesaikannya sengketa hukum
yang dihadapi

I kasus

Meningkatnya kualitas pelayanan, dan kapasitas
penyelenggaraan Pemilihan Umum

Terlaksananya raker / r akor pengkaj ian
dan evaluasi pedoman teknis
administrasi kepemiluan

I Laporan

Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan
KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan
ketentuan pembentukan peraturan perundang -

undangan

Terlaksananya kegiatan mengikuti
penyuluhan peraturan perundang
undangan pemilu dan pemilukada
KPU propinsi

di

1 kegiatan

8 Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam
Pemilu Legislatif

jumlah proses PAW anggota DPRD
dalam 5 hari kerja

5 orang

Meningkatnya kualitas aparatur dalam
penyelenggaraan pemilukada

Pengiriman peserta untuk bimbingan
teknis penyelenggaraaan Pemilukada

I Aparatur
Pemilukada

Tersedianya dokumen Teknis Pemilu Legislatif,
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta

Tersusunnya dokumen inventarisasi
masalah terkait masalah teknis

1 Dokumen

Terbentuknya lembaga riset pendidikan pemilih Terlaksananya riset dan pemetaan
tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemilu

I Paket

Meningkatnya tingkat partisipasi pemilih pada
pemilu dan pemilukada

Tersedianya informasi kepemiluan
untuk media cetak dan elektronik

I laporan

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

3

4

Kegiatan
I PelaksanaanAkuntabilitas Pengelolaan

Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen
KPU
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaaan,
Pendistribusian, dan inventarisasi Sarana dan
Pra Sarana Pemilu

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan
dan Administrasi kepegawaian
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU,
Sekretariat KPU Provinsi. dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan
KPU, 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

Salatiga

Anggaran
Rp 1,435,576,000

Rp 17,889,000

55,314,000

r,210,000

473,237,OOO

7,616,000

10,460,000

Rp 47,1 10,000

Salatiga, ...... Januari 2016
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