RENCANA KINERJA TAHUNAN
Nama/Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Tahun
Sasaran Strategis

: 2020
Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya
kualitas Persentase partisipasi pemilih dalam
penyelenggaraan Pemilu pemilu dan pemilihan
Persentase pemilih perempuan dalam
pemilu

77,5%

Persentase pemilih disabilitas yang
terdaftar
dalam
DPT
yang
menggunakan hak pilihnya
Persentase pemilih yang berhak
Meningkatnya kapasitas memilih tetapi tidak masuk dalam
penyelenggara Pemilu
daftar pemilih
Persentase
KPPS
yang
telah
menerima perlengkapan pemungutan
dan penghitungan suara paling lambat
1 (satu) hari sebelum hari pemungutan
suara tepat jumlah dan kualitas
Persentase
ketepatan
waktu
pelaksanaan tahapan sesuai jadwal
Persentase
terpenuhinya
jumlah
pegawai organik kesekretariatan KPU

75%

Persentase
ketepatan
waktu
penyelesaian
administrasi
kepegawaian
Persentase pelanggaran kode etik
terhadap penyelenggara pemilu
Persentase kualitas SDM badan
penyelenggara adhoc
Meningkatnya
kualitas Persentase
partisipasi
pemangku
regulasi kepemiluan
kepentingan
dalam
pelaksanaan
regulasi
Persentase sengketa hukum yang
dimenangkan oleh KPU

75%

0,2 %

100 %

100 %
100%
100%

0%
100%
100%

100%
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RENCANA KINERJA TAHUNAN
Nama/Unit Organisasi

: Sekretariat KPU Kabupaten Demak

Tahun

: 2020
Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya sistem akuntansi Persentase tersusunnya laporan
dan pelaporan keuangan
sistem akuntasi dan pelaporan
keuangan dalam 1 laporan tiap bulan

100%

Tersusunnya
laporan Persentase penyampaian laporan
pertanggungjawaban
pertanggungjawaban
penggunaan
penggunaan anggaran
anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu
dan valid dalam 1 laporan tiap bulan

100%

Meningkatnya
akuntabilitas Persentase jumlah laporan keuangan
keuangan
dan
kualitas Hibah Pemilihan yang tepat waktu
pengelolaan Hibah Pemilihan

100%

Terlaksananya
pembayaran Persentase Pembayaran Gaji dan
honorarium, uang kehormatan, Tunjangan dengan tepat waktu
gaji dan tunjangan PNS KPU
dengan tepat waktu

100%

Terlaksananya
fasilitasi
pengelolaan
data
dan
dokumentasi
kebutuhan,
pengadaan,
pendistribusian,
serta
pemeliharaan
dan
inventarisasi
logistik
Pemilu/Pemilihan

Persentase
pengelolaan
data
kebutuhan dan anggaran logistik
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan
ketentuan, kebutuhan dan anggaran
yang tersedia

100%

Terwujudnya
perencanaan Persentase tersusunnya Dokumen
program dan anggaran yang Renja 2021 dan pengelolaan program
berkualitas
dan anggaran TA 2020 yang
ditetapkan dengan tepat waktu

100%

Terwujudnya
sistem Persentase laporan monitoring dan
administrasi penyelenggaraan evaluasi yang akuntabel dan tepat
pemilu yang tertib, efektif dan waktu.
efisien

100%

Terwujudnya
Pengelolaan Jumlah Laporan Barang Milik Negara 1
Barang
Milik
Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Dokumen
berdasarkan SAP
sesuai dengan data SAK
Terwujudnya dukungan sarana Persentase fasilitasi perkantoran
dan
prasarana
guna untuk mendukung kinerja pegawai
meningkatkan kelancaran tugas yang berfungsi dengan baik
KPU

100%

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya kualitas layanan Persentase permohonan informasi
informasi dan data yang cepat yang ditindaklanjuti melalui PPID
serta akurat
sesuai dengan SOP

100%

Terlaksananya
layanan Persentase proses PAW anggota
administrasi PAW tepat waktu DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan
dan sesuai aturan.
DPRD
Kabupaten/Kota
dapat
diselesaikan sesuai jadwal.

100%

Meningkatnya
kualitas Persentase penyampaian informasi
dukungan teknis dalam Pemilu dan publikasi serta sosialisasi pada
Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu dan Pemilukada
Pemilukada

100%

Terwujudnya penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Demak 2020 sesuai
jadwal

100%

Persentase
penyelenggaraan
tahapan pencalonan, kampanye, dan
pemungutan suara sesuai dengan
jadwal

Demak, 6 Januari 2020
Sekretaris
KPU Kab. Demak
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