RENCANA KINERJA TAHUNAN
Unit Organisasi
Tahun Anggaran

No.
1

1

2

3

: KPU Kota Pontianak
: 2017

Sasaran Strategis
2

Terlaksananya permasalahan
pengelolaan keuangan

Tersusunnya laporan
pertanggungjawaban penggunaan
Anggaran

Indikator Kinerja

Target

3

4

Jumlah laporan pelaksanaan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan
yang tepat waktu

1 Dokumen

Jumlah laporan pertanggungjawaban
anggaran yang tepat waktu dan valid
1 Dokumen

Terlaksananya Layanan Perkantoran Persentase ketepatan pembayaran
gaji/honor/tunjangan pegawai
100%

4

5

Tersusunnya Perencanaan
kebutuhan Logistik

Tersedianya dokumen perencanaan
dan penganggaran, koordinasi antar
lembaga, data dan informasi serta
hasil monitoring dan evaluasi

Persentase jumlah, jenis, alokasi dan
peruntukan pemilu logistik pemilu yang
tepat

70%

Jumlah dokumen Renja K/L dan
RKA/KL yang ditetapkan dengan tepat
waktu

1 Dokumen

1 Dokumen
6

7

8

Tersedianya data, informasi dan
sarana dan prasarana teknologi
informasi

Persentase Pemutakhiran data pemilih
di tingkat kelurahan

Terwujudnya sistem administrasi
Jumlah Laporan Monitoring dan
penyelenggaraan pemilu yang tertib, Evaluasi yang akuntabel dan tepat
efektif dan efisien
waktu

90%

2 Dokumen

Terlaksananya diklat teknis dan diklat Jumlah orang yang mengikuti DIKLAT
struktural
3 Orang

No.
1

9

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

2

3

4

Terwujudnya pengelolaan persediaan Jumlah laporan hasil pelaksanaan
(Stockopname)
(Stockopname)
1 Dokumen

10

11

12

13

14

15

16

Meningkatnya akuntabilitas
penataan, pendataan dan penilaian
arsip

Jumlah laporan hasil penataan,
pendataandan penilaian arsip

Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran

Persentase kebutuhan sarana dan
prasarana administrasi penunjang
kinerja pegawai yang dipenuhi

95%

Persentase KPU Provinsi dan kota yang
mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja
minimal CC

60%

Tersusunnya laporan hasil evaluasi
LAKIP

1 Dokumen

Meningkatnya pemenuhan peralatan Persentase pemenuhan dukungan
dan fasilitas perkantoran
sarana dan prasarana meubuler dan
elektronik kantor KPU

90%

Meningkatnya kualitas
pertimbangan/opini hukum dan
penyelesaian sengketa hukum

Persentase penyelesaian sengketa
hukum yang dimenangkan
85%

Meningkatnya kualitas pelayanan,
pengelolaan dokumentasi dan
informasi hukum

Terlaksananya penyediaan dan
penyajian dokumentasi dan informasi
hukum yang mutakhir

Meningkatnya kualitas dukungan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota
teknis dalam pemilu legislatif, pemilu yang mengikuti bimtek pemilukada
presiden dan wakil presiden serta
pemilu kepala daerah dan wakil
kepala daerah
Jumlah kegiatan pendidikan pemilih

95%

15 orang

30%
Persentase penyelenggaraan tahapan
pemilukada

Pontianak, 08 Maret 2017
KPU Kota Pontianak
Sekretaris,

Ana Suardiana

20%

