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

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

Nama: Anita Rahma Diyani, S. HI.
Jabatan: Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sampit

Selanjutnya disebut pihak pertama,
Nama: Isnaniyah, S. Ag.

Jabatan: Sekretaris Pengadilan Agama Sampit
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 menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut 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.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
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manajemen peradilan agama
anggaran        peningkatan

a. Terlaksanya       penyerapan
Mahkamah Agung Rl
dan prasarana di lingkungan
anggaran pengadaan sarana

e. Terlaksananya    penyerapan
pemeliharaan kantor;
anggaran  operasional  dan

d. Terlaksanaya     penyerapan
opersional satuan kerja;

c. Terlaksanya pembayaran honor
tepat waktu;
uang makan pegawai secara

b. Terlaksanaya     pembayaran
waktu;
dan tunjangan pegawai tepat

a. Terlaksananya pembayaran gaji
BMN ke aplikasi KOMDANAS;

c.  Teruploadnya laporan SIMAK
BMN secara berkala;

b.  Terbuatnya  laporan  SIMAK
SAIBA;
internal SIMAK BMN dengan

a.  Terlaksananya    rekonsiliasi
aplikasi persediaan.
keperluan  pokok  ke  dalam

c.  Terupdatenya        barang
dengan baik.

b.  Tercatatnya   semua   aset
Ruangan.

a.  Terbuatnya  Daftar   Barang
kenyaman kantor

b.  Terlaksananya kebersihan dan
pagar kantor

a.  Terlaksananya   pengecatan
dengan baik dan efisien;
Barang Milik Negara (BMN)

b.  Terlaksananya    perawatan
Barang Milik Negara

a.  Terbuatnya rencana perawatan
rekomendasi persuratan

b.  Terkendalinya  disposisi  dan
keluar dengan baik dan efisien

a.  Terkelolanya surat masuk dan
Indikator Kinerja

04 Tahun 2018 secara efektif dan efisien
Mengendalikan pelaksanaan keuangan DIPA

01 Tahun 2018 secara efektif dan efisien
Mengendalikan pelaksanaan keuangan DIPA

sistematis dan tepat waktu
Membangun sistem pelaporan BMN secara

Barang Milik Negara dengan baik dan efisien
Membangun administrasi dan tata kelola

halaman kantor dengan baik dan efisien
Mengelola dan merawat gedung dan

Negara (BMN) dengan baik dan efisien
Mengelola dan merawat semua Barang Milik

yang rapi dan efisien
Terciptanya pengelolaan tata  persuratan

Sasaran Program/Kegiatan
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Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
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baik dan efisien.
keluar bagian keuangan dengan
Terkelolanya surat masuk dan surat

Komdanas.
DIPA 01 dan 04 ke Aplikasi
Realisasi   Anggaran  (LRA)

b. Teruploadnya        Laporan
04.
Anggaran (LRA) DIPA 01 dan

a. Terbuatnya Laporan Realisasi

bagian keuangan dengan baik dan efisien
Terciptanya pengelolaan tata  persuratan

transparan
Tahun  2018  secara   akuntabel  dan
Membuat laporan keuangan DIPA 01 dan 04
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