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PENETAPAN KINERJA
UNIT KERJA

: PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2015

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

3

4

- Tersajinya Kualitas Laporan Keuangan yang

a. Pembayaran Gaji/ Lembur /
Tunjangan.

100 %

b. Tersedianya obat-obatan.

100 %

c. Tersedianya pakaian dinas /
kerja hakim / pegawai.

100 %

d. Terselenggaranya pengelolaan perpustakaan / arsip /
Dokumentasi.

100 %

e. Tersedianya dana untuk
perawatan gedung kantor.

100 %

f. Tersedianya dana untuk
perawatan kendaraan dinas
roda 4 (empat).

100 %

nya pedoman pelaksanaan tuntutan ganti rugi
dan laporan, terlaksananya Bimbingan dan
Supervisi.

g. Tersedianya dana untuk
perawatan kendaraan dinas
roda 2 (dua).

100 %

h. Tersedianya dana pemeliharaan sarana gedung.

100%

- Meningkatkan PNBP Mahkamah Agung,
tersusunnya perencanaan, pemantauan dan
penelaahan perkembangan dan penggunaan
kembali PNBP yang tepat sasaran.

i. Tersedianya dana untuk daya
dan jasa.

100%

100 %

- Terselenggaranya pembayaran gaji, remune-

j. Tersedianya dana untuk
biaya pos / Sertifikasi.
k. Terlaksananya operasional
perkantoran dan pimpinan.

100 %

l. Terselenggaranya
pembinaan / koodinasi dan
konsultasi pengawasan.

100 %

m. Terselenggaranya Perawatan
Inventaris kantor

100 %

n. Terselenggaranya
nan jasa Internet

Langga-

100 %

o. Terselenggaranya
Web
Hosting / Domain Name.
a. Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum.
- Jumlah
penyelesaian
administrasi
perkara
(yang sederhana dan tepat
waktu) di Tingkat Pertama dan Banding di
Lingkungan
Peradilan

100 %

1.

sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah
(SAP) Tanggapan atas temuan Pemeriksa
Internal dan Eksternal, rencana tindak lanjut
temuan Pemeriksa melakukan Bimbingan
dan Supervisi, Evaluasi dan Laporan
Kegiatan.

- Persentase

(%) Penyerapan Anggaran
meningkat, tersusunnya standart pelaksanaan
pengelolaan anggaran, standart pembinaan
pengelolaan anggaran, monitoring, pembinaan dan pengembangan administrasi
keuangan.

- Terselesaikannya kerugian Negara, tersusun-

rasi tepat waktu, tersajinya petunjuk
perbendaharaan, penilaian, supervise ke
Satker, Tertib administrasi persuratan dan
kearsipan keuangan, pembinaan dan
pengembangan administrasi keuangan.

- Tersedianya Operasional / Pemeliharaan
Perkantoran Badan Usaha Administrasi dan
Daerah.

2.

- Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.
- Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara.

- Penyediaan

bantuan
hukum
untuk
masyarakat miskin dan terpinggirkan.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

100 %
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- Penyediaan Zetting Plaatz dan pelaksanaan
siding keliling untuk memberikan akses
kepada masyarakat terhadap keadilan.

Umum.
- Jumlah
penyelesaian
perkara yang kurang dari
6 (enam) bulan.
- Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK,
dan Grasi yang lengkap
dan tepat waktu.
b. Tersedianya

Operasional
peradilan.

dana untuk
persidangan

100 %

Sibolga, 18 Februari 2015
PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
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