
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA 
PENGADILAN NEGER1 SIDIKALANG

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel 
yang berorientasi pada hasil, yang bertandangan di bawah in i:

Nama : FRANSLONDO OMPUSUNGGU, A.Md.
NIP : 19891220 201503 1 003
Jabatan : Bendaharawan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : CHAIRUL ABDILLAH, S.E.
NIP : 19840813 200912 1 005
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Sidikalang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kineija tahunan sesuai 
lampiran peijanjian ini dalam rangka mencapai target kineija jangka menengah seperti yang telah 
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kenerja 
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 
akuntabilitas kenerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG 
TAHUN ANGGARAN 2021

NO. SASARAN INDIKATOR KERJA TARGET
1. Peningkatan 

pelaksanaan anggaran
a. Gaji susulan

Persentase membuat gaji susulan 
pegawai yang sesuai dengan 
aplikasi gaji

- Persentase membuat faktur pajak/ 
surat setoran pajak

- Persentase koreksi daftar gaji dan 
kelengkapannya

b. Uang Lembur
Persentase membuat surat 
perintah lembur yang 
ditandatangani oleh KPA dan 
kelengkapannya.

c. Gaji ke-13
- Persentase membuat daftar gaji 

ke-13 Hakim dan Pegawai 
menggunakan aplikasi gaji dan 
kelengkapannya mengacu pada 
daftar gaji bulan juni , dan 
dilaksanakan setelah ada surat 
edaran Menteri Keuangan melalui 
kantor KPPN.

d. Rapel gaji dan beras
- Persentase membuat daftar rapel 

gaji dan beras Hakim dan 
Pegawai menggunakan aplikasi 
gaji, dan dilaksanakan setelah ada 
Surat Edaran Menteri Keuangan 
melalui kantor KPPN.

e. Pengelola Penerimaan Negara Bukan
Pajak

Persentase menerima, 
membukukan dan menyetorkan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

100%

100%

100%

100%

100%

A BAKARA. S.H. M.H.
9760219 200012 2 001


