
PERJANJIAN KINERJATAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektlf, transparan dan akuntabel serta

berorientasE pada hasll, kami yang bertanda tangan dibawah Ini:

Nama    ; Suikhsan Arselan,  SE. SH

Jabatan   ; Kepala Sub Bagian Umum dan KeuangaP Pengadilan Negeri Bukittinggi

Selanjutnya dfsebut pihak pertama

Nama    ; Magdalena.SH

Jabatan   ; Sekretaris Pengadilan Negerf Bukittlnggi

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 sepeni yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasi lan dan kegagalan pencapalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawabkaml.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta  akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambll lindakanyang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100^

100%

Target

2. Laporan Keuagan beserta Calk dan
Data Dukung bulanan, semesteran

3. Laporan BMN semesteran dan tahu -

1. Laporan Realisasi  Anggaran Setiap

vikasi laporan keuangan dan umum

Bendahara pengeiuaran dan Bendaba -

Memeriksa, menganalisa dan mem

Menerbitkan dan menandatangani
SPM (surat perintah rnembayar)

Memeriksa, menganalisa dan melaku
kan pengujian atas kebenaran seluruh
dokumen SPP (surat permintaan pem
bayaran)

Mengefola Pendapata Negara Bukan
Pajak (PNBP) sesuai dengan keten -

Melaksanakan pembayaran atas hak-

bak pegawai dengan tepat waktu

Terlaksanannya kegiatan administrasi
spbagai penunjang terlaksananya
Tupoksi pengadiian Negeri Bkt

Membuat job description untuk sub
bagian umum dan keuangan

yang tertfb dan baik (arsip/persuratan)

Membuat dan melengkapi persyaratan
administrasi untuk pengelola keuang -
an dan pelaksanaan Anggaran

indikator kinerja

'ertanggungjawaban dan pelaporan

A     p   apatan dan
B         S

p              m nyurat, arsip
P    g               gga, keamanan

Mewujudkan tata kelola dan adminitrasl
pengelolaan keuangan pada sub bagran
keuangan tertib, efektif  efislen, transpa

ran dan akuntabel

SasaranProgram/Kegiatan
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