
    
  

 
 
 
 

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Andika Yuliawan,ST 

Jabatan : Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama  : Drs. Sepala Hamdani,MM 

Jabatan : Sekretaris DPRD Kab.OKU TIMUR 

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 telah 

ditetapkan dalam dokurnen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut rnenjadi 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. 

 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Meningkatnya 

pengembangan sistem 

pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan 

Prosentase pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan 
100 % 

2. 

Meningkatnya 

pengembangan 

pengelolaan keuangan 

daerah 

Prosentase penyusunan rencana kerja anggaran 100 % 

 
No. Program Anggaran Keterangan 

1. 
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 

Rp.          20.100.000,- APBD 

2. 
Program Peningkatan dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

Rp.          17.225.000,- APBD 

Jumlah Rp.         37.325.000,- APBD 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Aswin Musriyanto, SIP 

Jabatan : Kasubbag  Perbendaharaan dan Pembukuan   

 Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama  : Andika Yuliawan,ST 

Jabatan : Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

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 telah 

ditetapkan dalam dokurnen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut rnenjadi 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. 

 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Tersedianya laporan 

keuangan  semesteran 

dan akhir tahun 

Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir 

tahun 
 2 laporan 

 
No. Kegiatan Anggaran Keterangan 

1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Rp.            5.750.000,- APBD 

2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rp.            7.600.000,- APBD 

Jumlah Rp.         12.350.000,- APBD 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Heri Susanto,SE 

Jabatan : Kasubbag Anggaran dan Verifikasi Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama  : Andika Yuliawan,ST 

Jabatan : Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

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 telah 

ditetapkan dalam dokurnen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut rnenjadi 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. 

 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Tersedianya laporan 

perencanaan dan evaluasi 

capaian kinerja dan 

keuangan 

Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi 

capaian kinerja dan keuangan 
 5 laporan 

2. 
Tersedianya dokumen 

Rencana Kerja Anggaran  
Jumlah dokumen rencana kerja anggaran 2 dokumen 

 
No. Kegiatan Anggaran Keterangan 

1. 
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja SKPD 

Rp.            6.750.000,- APBD 

2. Penyusunan RKA Rp.          17.225.000,- APBD 

Jumlah Rp.         23.975.000,- APBD 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
   

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Iwan Setiawan,SE, MM 

Jabatan : Kabag Umum Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama  : Drs. Sepala Hamdani,MM 

Jabatan : Sekretaris DPRD Kab.OKU TIMUR 

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 telah 

ditetapkan dalam dokurnen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut rnenjadi 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. 

 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. 
Meningkatnya pelayanan 

administrasi perkantoran 

Porsentase pemenuhan pelayanan administrasi 

perkantoran 
100 % 

2. 

Meningkatnya kapasitas 

sarana dan prasarana 

aparatur 

Porsentase kapasitas sarana dan prasarana 

aparatur 
100 % 

3. 
Meningkatnya disiplin 

aparatur 

Porsentase pengadaan pakaian untuk anggota 

DPRD 
100 % 

4. 
Meningkatnya kapasitas 

sumber daya aparatur 

Prosentase aparatur yang melaksanakan 

pendidikan dan pelatihan 
100 % 

5. 

Meningkatnya kapasitas 

lembaga perwakilan 

rakyat daerah 

Porsentase peningkatan kapasitas lembaga 

perwakilan rakyat daerah 
100 % 

6. 

Meningkatnya kerjasama 

informasi dengan mas 

media 

Porsentase penyebarluasan informasi kegiatan 

DPRD 
100 % 

 
No. Program Anggaran Keterangan 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.      3.430.419.800,- APBD 

2. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Rp.      1.117.650.000,- APBD 

3. Program peningkatan disiplin aparatur Rp.      1.530.000.000,- APBD 

 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

Rp.         679.780.000,- APBD 

4. 
Program peningkatan kapasitas lembaga 
perwakilan rakyat daerah 

Rp.    33.126.140.000,- APBD 

5. Program kerjasama informasi dengan mas media Rp.         590.000.000,- APBD 

Jumlah Rp.   40.473.989.800,- APBD 

 
 
 

  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Husni Tamrin, SE, MM 

Jabatan : Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan  

Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama  : Iwan Setiawan,SE, MM 

Jabatan : Kabag Umum Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

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 telah 

ditetapkan dalam dokurnen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut rnenjadi 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. 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Tersedianya jasa 

komunikasi, sumber daya 

air dan listrik 

Pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik 
12 bulan 

2. 
Tersedianya jasa jaminan 

barang milik daerah 

Jumlah kendaraan dinas yang dibayar premi 

asuransinya 

9 unit mobil 

12 unit 

motor 

3. 

Tersedianya jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan 

dinas/operasional 

Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak 

kendaraan 

9 unit mobil 

12 unit 

motor 

4. 
Tersedianya alat tulis 

kantor 
Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan 38 jenis 

5. 
Tersedianya barang 

cetakan dan penggandaan 
Jumlah berkas yang akan dicetak dan digandakan 15 jenis 

6. 

Tersedianya komponen 

instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

Jumlah jenis alat listrik yang dibutuhkan 20 jenis 

7. 
Tersedianya peralatan 

dan perlengkapan kantor 

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang 

dibutuhkan 
35 unit 

8. 
Tersedianya peralatan 

rumah tangga 
Jumlah jenis alat kebersihan yang dibutuhkan 40 jenis 

9. 
Tersedianya makanan 

dan minuman  

Pemenuhan makan dan minum rapat serta 

pimpinan DPRD 
12 bulan 

10. 

Tersedianya peralatan 

dan perlengkapan gedung 

kantor 

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan 

gedung kantor 
18 jenis 

11. 
Tersedianya sewa rumah 

jabatan 
Jumlah sewa rumah jabatan 1 Unit 

12. 
Terpeliharanya gedung 

kantor 
Jumlah gedung kantor yang dipelihara 5 gedung 

13. 
Terpeliharanya mobil 

jabatan 
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 5 unit 

14. 

Terpeliharanya 

kendaraan 

dinas/operasional 

Jumah kendaraan dinas/operasional yang 

dipelihara 

4 unit mobil 

12 unit 

motor 

15. 

Terpeliharanya 

perlengkapan gedung 

kantor 

Jumah perlengkapan gedung yang dipelihara 50 unit 

16. 
Terpeliharanya peralatan 

gedung kantor 
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 9 jenis 

17. 
Terpeliharanya mebeleur 

kantor 
Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara 3 jenis 

 
No. Kegiatan Anggaran Keterangan 

1. 
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 
dan listrik 

Rp.         241.200.000,- APBD 

2. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Rp.           81.000.000,- APBD 

3. 
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 
kendaraan dinas/operasional 

Rp.           26.250.000,- APBD 

4. Penyediaan alat tulis kantor Rp.           50.000.000,- APBD 



5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp.         121.338.000,- APBD 

6. 
Penyediaan komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan kantor 

Rp.         113.000.000,- APBD 

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp.      1.000.250.000,- APBD 

8. Penyediaan peralatan rumah tangga Rp.         132.491.800,- APBD 

9. Penyediaan makanan dan minuman Rp.         198.000.000,- APBD 

10. 
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung 
kantor 

Rp.           92.650.000,- 
APBD 

11. Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan Rp.           12.500.000,- APBD 

12. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp.         379.000.000,- APBD 

13. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Rp.         250.000.000,- APBD 

14. 
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional 

Rp.         257.500.000,- 
APBD 

15. 
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 
gedung kantor 

Rp.           50.000.000,- 
APBD 

16. 
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 
kantor 

Rp.           50.000.000,- 
APBD 

17. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rp.           26.000.000,- APBD 

Jumlah Rp.     3.081.179.800,- APBD 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
  

 
 
 
 

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Tri Linarwati,SE, MM 

Jabatan : Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian  

Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama  : Iwan Setiawan,SE, MM 

Jabatan : Kabag Umum Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

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 telah 

ditetapkan dalam dokurnen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut rnenjadi 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. 

 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. 
Tersedianya materai dalam 

surat menyurat 

Jumlah materai yang dibutuhkan dalam surat 

menyurat 
1200 materai 

2. 
Terbayarnya jasa 

administrasi keuangan 

Jumlah pejabat pengelola anggaran dan pengelola 

barang yang dibayar honornya 
19 aparatur 

3. 

Terbayarnya jasa 

pendukung 

administrasi/teknis 

perkantoran 

Jumlah pegawai honorer yang dibayar honornya 150 orang 

4. 

Terlaksananya pengadaan 

pakaian dinas beserta 

perlengkapannya 

Jumlah pengadaan pakaian dinas untuk anggota 

DPRD 
225 stell 

5. 

Terlaksananya pengadaan 

pakaian khusus hari-hari 

tertentu 

Jumlah pengadaan pakaian yang bercirikan khas 

daerah untuk anggota DPRD 
45 stell 

6. 

Terlaksananya pendidikan 

dan pelatihan sumber daya 

aparatur 

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan 

pelatihan 
45 orang 

7. 

Tersedianya jasa jaminan 

pemeliharaan kesehatan 

DPRD 

Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan medical 

cheak up 
45 orang 

 
No. Kegiatan Anggaran Keterangan 

1. Penyediaan jasa surat menyurat Rp.             5.940.000,- APBD 

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp.         242.100.000,- APBD 

3. 
Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis 
perkantoran 

Rp.         928.900.000,- APBD 

4. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp.      1.305.000.000,- APBD 

5. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Rp.         225.000.000,- APBD 

6. Pendidikan dan pelatihan formal Rp.         679.780.000,- APBD 

7. 
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 
DPRD 

Rp.         733.630.000,- APBD 

Jumlah Rp.     4.120.350.000,- APBD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Harlen,SE 

Jabatan : Kasubbag Humas dan Protokol  

Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama  : Iwan Setiawan,SE, MM 

Jabatan : Kabag Umum Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

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 telah 

ditetapkan dalam dokurnen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut rnenjadi 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. 

 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Tersedianya bahan bacaan 

dan peraturan perundang-

undangan 

Jumlah bacaan surat kabar/koran/majalah 3 exsemplar 

2. 

Terlaksananya rapat-rapat 

koordinasi dan konsultasi 

ke dalam/luar daerah 

Jumlah perjalanan dinas aparatur dalam dan luar 

daerah 
12 bulan 

3. 

Terlaksananya study 

banding anggota DPRD 

dalam rangka pembahasan 

rancangan peraturan daerah 

Jumlah perjalanan dinas anggota DPRD untuk 

pembahasan raperda 
4 kali 

4. 

Terlaksananya 

hearing/dialog dan 

koordinasi anggota DPRD 

Jumlah hearing/dialog dan koordinasi anggota DPRD 

dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh 

masyarakat/tokoh agama 

36 kali 

5. 

Terlaksananya kunjungan 

kerja pimpinan dan anggota 

DPRD dalam daerah 

Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota 

DPRD dalam daerah 
7 kali 

6. 

Terlaksananya workshop 

pimpinan dan anggota 

DPRD 

Jumlah workshop pimpinan dan anggota DPRD 4 kali 

7. 

Terlaksananya kunjungan 

kerja pimpinan dan anggota 

DPRD luar daerah 

Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota 

DPRD luar daerah 
10 kali 

8. 

Terlaksananya 

penyebarluasan informasi 

kegiatan DPRD 

Jumlah penyebarluasan informasi kegiatan DPRD 20 publikasi 

 

No. Kegiatan Anggaran Keterangan 

1. 
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 

Rp.         240.000.000,- APBD 

2. 
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar 
daerah 

Rp.           49.950.000,- APBD 

3. Pembahasan rancangan peraturan daerah Rp.      5.123.570.000,- APBD 

4. 
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat 
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh 
agama 

Rp.         118.800.000,- APBD 

5. 
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam 
daerah 

Rp.      3.723.610.000,- APBD 

6. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Rp.      4.146.760.000,- APBD 

7. 
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar 
daerah 

Rp.    19.279.770.000,- APBD 

8. 
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 

Rp.         590.000.000,- APBD 

Jumlah Rp.   33.272.460.000,- APBD 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Kasmir Syamsuddin,SE,MM 

Jabatan : Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama  : Drs. Sepala Hamdani,MM 

Jabatan : Sekretaris DPRD Kab.OKU TIMUR 

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 telah 

ditetapkan dalam dokurnen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut rnenjadi 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. 

 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Meningkatnya kapasitas 

lembaga perwakilan 

rakyat daerah 

Prosentase rapat-rapat alat kelengkapan dewan 100 % 

Prosentase rapat-rapat paripurna 100 % 

Prosentase kegiatan reses anggota DPRD 100 % 

 
No. Program Anggaran Keterangan 

1. 
Program peningkatan kapasitas lembaga 
perwakilan rakyat daerah 

Rp.      4.296.508.000,- APBD 

Jumlah Rp.      4.296.508.000,- APBD 

 
 
 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Vera Audizawati,SP 

Jabatan : Kasubbag Alat Kelengkapan DPRD Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama  : Kasmir Syamsuddin,SE,MM 

Jabatan : Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

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 telah 

ditetapkan dalam dokurnen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut rnenjadi 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. 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. 
Terlaksananya rapat alat 

kelengkapan dewan 
Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan 12 rapat 

2. 
Terlaksananya kegiatan 

reses anggota DPRD 
Jumlah kegiatan reses anggota DPRD 3 kali 

 
No. Kegiatan Anggaran Keterangan 

1. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rp.         391.612.000,- APBD 

2. Kegiatan Reses Rp.      2.962.530.000,- APBD 

Jumlah Rp.      3.354.142.000,- APBD 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Melly Agustina,SH,MM 

Jabatan : Kasubbag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama  : Kasmir Syamsuddin,SE,MM 

Jabatan : Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

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 telah 

ditetapkan dalam dokurnen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut rnenjadi 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. 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. 
Terlaksananya rapat-

rapat paripurna 
Jumlah rapat-rapat paripurna 12 rapat 

 
No. Kegiatan Anggaran Keterangan 

1. Rapat-rapat paripurna Rp.         942.366.000,- APBD 

Jumlah Rp.       942.366.000,- APBD 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Suprawijaya, SE 

Jabatan : Kabag Hukum dan Perundang-undangan  

Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama  : Drs. Sepala Hamdani,MM 

Jabatan : Sekretaris DPRD Kab.OKU TIMUR 

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 telah 

ditetapkan dalam dokurnen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut rnenjadi 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. 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Meningkatnya 

pengolahan data dan 

dokumentasi tentang 

peraturan perundang-

undangan dan produk 

hukum daerah 

Prosentase rancangan produk hukum daerah 

yang di hasilkan oleh anggota DPRD 
100 % 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : H. Restu Asmarullah,SH.,MM 

Jabatan : Kasubbag pengkajian hukum dan produk DPRD 

Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama  : Suprawijaya, SE 

Jabatan : Kabag Hukum dan Perundang-undangan  

Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

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 telah 

ditetapkan dalam dokurnen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut rnenjadi 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. 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Terlaksananya 

pembahasan  tentang 

peraturan perundang-

undangan dan produk 

hukum daerah 

Jumlah rancangan  produk hukum daerah yang 

dihasilkan oleh anggota DPRD 
8 raperda 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Harisando, SE 

Jabatan : Kasubbag Pengelolahan Data dan Dokumentasi  

Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama  : Suprawijaya, SE 

Jabatan : Kabag Hukum dan Perundang-undangan  

Sekretariat DPRD Kab.OKU TIMUR 

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 telah 

ditetapkan dalam dokurnen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut rnenjadi 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. 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Terlaksananya 

pengolahan data dan 

dokumentasi tentang 

peraturan perundang-

undangan dan produk 

hukum daerah 

Jumlah rancangan  produk hukum daerah yang 

dihasilkan oleh anggota DPRD 
8  raperda 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


