
PERNYATAAN PERIANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OI5

Dalanr rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektil transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang benanda tangan di bawah ini :

Nanla I tARItrA ARIANI, ST

Jabatan : Walil Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim

Selanjutnya disebut P111,41{ PERTA MA,

Nama I MaIAMAD ILASYMI, SH

Jabatan : P.mitera / Sekretaris Pe[gadilan Negeri Muara Enim

Selaku atasan pihak pertama, selaniutnya disebnt PIILAI< KEDAA

PihaL perrama berjanji akan mewujudkan targct kinerja yang seharusnya sesuai lzrmpiriur pe{anjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perenc'dnaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineda tcrscbut meniadi tanggu[gja$'ab k.uni.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta alian melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari pcrianjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam raflgka pembcrian penghargaan

dan sanksi.

Muara llnim, November 2015

PIHAK PERTAMA,

@,
YURIKA ARIANI. ST

NIP.1980072,1 2006{14 2003
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TINIT KERJA : PENGADILAII NEGERI MUARA ENIM

Dasnfan rroEr.IIr /
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1.

5.

7.

8.

Terwujudnya program ang8aran dalam
KL

RKA

Terwujudnya pelaksanaan program kerja
pengelolaan anggaran tahun berjalan

Terwujudnya pengelolaan surat masuk
yang tertib pada bagian kesekretariatan

Terwujudnya pengelolaan surat keluar
yang tertib pada bagian kesekretariatan

Terwujudnya pelaporan SIMAK dan SAKPA

Terlaksananya penilaian SKP dan DP3

Terwuiudnya pelaksanaan penyusunan

laporan LAKIP

Terwujudnya
pimpinan

pelakanaan perintah

Membantu Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) dalam penyusunan anggaran
(Rra Kr)
Mengumpulkan data untuk penyusunan

R(A KL

Menyusun rencana anggaran tahun
berjalan
Membuat time schedule pengelolaan

anggaran tahun berjalan
Mengadakan rapat antara kaur umum,
kaur keuangan, PPK dalam pelaksanaan

kegiatan pengelolaan anggaran

Mengkoordinasikan pendistribusian
pengelolaan slrat masuk dengan

sistem kartu kendali ke bagian umum,
keuangan, kepegawaian

Memeriksa dan menejiti surat surat
keluar yang dibuat di bagian umum,
keuangan, kepegawaian

Memeriksa laporan KOMDANAS dalam

hal SIMAK dan SAKPA

Menilai pelaksanaan pekerjaan

Mengkoordinir data untuk keperluan
pelaporan LAKIP

Membantu konsep pembuatan LAKIP

Berkoordinasi dengan setiap bagian

terkait untLrk pelaksanaan perintah
pimpinan

700 0a

100%

L00%

104%

100%

100%

7@%

lN%

100vd

1004/0

700%

100%

Muara Elim. Novcmber 20i5
Wakil Sekreta s
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Indikrtor Kineria Target



lerwuludnya proSram anggaran oaram hra
KL

Terwujudnya pelaksanaan program keria
pengelolaan anggaran tahun berjalan

Terwujudnya pengelolaan surat masuk
yang tertib pada bagian kesekretariatan

Ierwujudnya pengelolaan surrt xeluar
yang tertib pada bagian kesekretariatan

Terwujudnya pelaporan SIMAK dan SAKPA

Terlaksananya penilaian sKP dan DP3

rerrtsaund AI'BEd,dt,
(KPA) dalam penyusunan an8garan
(Rl(A r(ri
Mengumpulkan data untuk penyusunan

RKA KL

Menyusun rencana anggaran tahun
berjalan
Membuat time schedule pengelolaan

anggaran tahun berjalan

Mengadakan rapat antara kaur umum,
kaur keuangan, PPK dalam pelaksanaan

kegiatan pengelolaan anggaran

Mengkoord ina sika n pe ndistribusia n

pengelolaan surat masuk dengan

sistem kartu kendali ke bagian umum,
keLrangan, kepegawaian

Mcmerilsa dan menel;ti surat-surat
keluar yang dibuat di bagian umum,
keuangan, kepegawaian

Memeriksa lapora. KOMDANAS dalam

halSlMAK dan SAKPA

Menilai pelaksanaan pekerjaan

bawahan

Mengkoordinir data untuk keperluan
pelaporan LAKIP

Membantu konsep pembuatan LAKIP
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Terwujudnya pelaksanaan

laporan LAKIP

Terwuiudnva pelaksanaan
pimpinan

Berkoordinasi dengan setiap
terkait untuk pelaksanaan

penyusunan

perintah
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100%

100%
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