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Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Pengadilan Negeri 

Donggala telah dapat menyelesaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) pelaksanaan 

tugas tahun 2016

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Donggala merupakan tindak lanjut dari Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi 

Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia (Menpan dan RB) Nom or: 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini merupakan gambaran tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan 

oleh Pengadilan Negeri Donggala dan sebagai pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Donggala 

untuk dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Mahkamah Agung RI yang 

berisi informasi mengenai capaian kinerja yang diukur dengan cara membandingkan antara realisasi 

pelaksanaan program/ kegiatan dengan target yang telah direncanakan pada tahun 2016.

LKjIP ini dibuat dan disusun selain untuk menindaklanjuti Perpres dan Permenpan dan RB 

diatas disamping itu pula adalah untuk menindak lanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016 Tanggal 17 November 2016, Hal : Penyampaian LKjIP Tahun 

2016 Dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 .

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Donggala ini masih 

belum sempurna, oleh Karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan, demi 

penyempurnaan penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Donggala di masa yang akan datang.

Semoga bermanfaat adanya.
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P E N D A H U L U A N

$8P

Perjalanan reformasi birokrasi sudah memasuki tahun kesembilan, yakni 

pembentukan p ilo t pro ject reformasi birokrasi (2007-2025), dimana Mahkamah Agung dan 

lembaga pengadilan di bawahnya menjadi salah satu p ilo t project tersebut. Untuk itulah, 

Pengadilan Negeri Donggala, sebagai salah satu unit kerja Mahkamah Agung di tingkat 

peradilan pertama, dimana d itun tu t juga harus menyiapkan diri demi terwujudnya suatu 

sasaran reformasi birokrasi.

Dari penilaian organisasi atau Organizational Diagnostic Assessment (ODA) pada tahun 

2007, kinerja lembaga peradilan dimana mendapat sorotan dari berbagai kalangan, antara 

lain mengenai informasi proses peradilan yang tertu tup, biaya perkara yang tinggi, masih 

sulitnya terakses masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta proses penyelesaian perkara 

yang memerlukan waktu yang cukup lama. Berbagai dinamika yang secara intensif 

berkembang yang harus dihadapi dengan langkah persuasif, antisipatif dan jika perlu, 

dengan tindakan korektif.

Menyingkapi tun tu tan tersebut, Pengadilan Negeri Donggala terus berupaya 

melakukan perbaikan kinerja dan meningkatkan produktivitas Sumber Daya Aparatur yang 

transparan dan akuntabel, serta telah memiliki SOP (Standar Operating Procedure) yang 

sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga 

mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan 

perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah untuk pembaruan dengan 

berbagai metode yang sistematis dan taktis.

Perbaikan kinerja ini, atau sebut saja pembaruan di Pengadilan Negeri Donggala, 

dapat dikatakan sebagai implementasi bentuk Perencanaan Strategis (Renstra) dari Cetak 

Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung RI dan di tingkat unit kerja 

peradilan tingkat pertama, dan sekaligus merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang 

telah menjadi agenda nasional yang pada tataran unit kerja di tingkat Pengadilan Negeri 

Donggala.
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Pengadilan Negeri Donggala (PN Donggala) adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman 

pada peradilan tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila , dengan tugas pokok 

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang 

diajukan kepada PN Donggala dan tugas lain yang di berikan kepada PN Donggala 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Selain menjalankan tugas pokok tersebut, PN Donggala diberi suatu tugas 

dan kewenangan lain berdasarkan undang- undang , antara lain memberikan 

keterangan -  keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada 

lembaga/instansi di wilayah hukum PN Donggala yang meliputi wilayah adm inistratif 

Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi apabila diminta.
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PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari 

pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya 

pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan 

keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan 

sistematis. Perencanaan kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran 

kinerja Pengadilan Negeri Donggala

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen 

pertanggung jawaban, perencanaan kinerja merupakan suatu langkah awal untuk 

melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Pengadilan Negeri 

Donggala. Perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Donggala merupakan integrasi antara 

keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan 

perkembangan zaman secara nasional, global serta tetap berada dalam tatanan sistem 

manajemen nasional.

Perencanaan kinerja adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang 

telah ditetapkan dalam rencana strategis dan akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri 

Donggala melalui berbagai kegiatan tahunan dan ingin diwujudkan pada tahun 2016. 

Perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Donggala memuat seluruh rencana dan target yang 

ingin dicapai yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja yang strategis dan relevan. 

Dengan demikian semua kegiatan yang direncanakan dalam perencanaan kinerja harus 

dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan terukur.

Pertanggung jawaban kinerja dimaksud kemudian dituangkan dalam bentuk 

Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut dari Perencanaan Kinerja yang berisi 

tentang komitmen penerima amanah untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan tugas, 

fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia.

Adapun ikhtisar perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Donggala tahun 2016 adalah 

sebagai b e r ik u t:
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P E R J A N J IA N  K IN E R J A  T A H U N  2 0 1 6

Unit Kerja Pengadilan Negeri Donggala

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatkan penyelesaian perkara 

Tepat waktu
- Prosentase penyelesaian perkara 

antara yang masuk dan yang 
diputus

- Prosentase penyelesaian perkara 
tepat waktu dan tidak lebih dari 
5 bulan

100%

100%

2. Meningkatkan administrasi perkara 
tepat waktu

- Prosentase minutasi perkara 
pidana tidak lebih dari 7 hari 
sejak putusan.

- Prosentase minutasi perkara 
perdata tidak lebih dari 14 hari 
sejak putusan.

90%

90%

3. Meningkatkan putusan yang 
berkualitas, akuntabel dan bertanggung 
jawab

- Prosentase putusan yang 
diterima dan diajukan upaya 
hukum.

100%

4. Meningkatkan disiplin kerja pegawai 
Pengadilan Negeri Donggala

- Prosentase jumlah pegawai 
yang masuk dan yang alpa.

- Prosentase jumlah pegawai 
yang masuk tepat waktu dan 
yang lambat masuk

- Prosentase jumlah pegawai 
yang pulang tepat waktu dan 
yang cepat pulang

- Prosentase jumlah pegawai 
yang ikut apel dan yang tidak 
ikut apel pada hari Senin pagi.

- Prosentase jumlah pegawai 
yang mengikuti apel dan yang 
tidak ikut apel pada hari Jum’at 
sore.

100%

100%

100%

100%

100%

5 Meningkatkan pelayanan hukum bagi 
masyarakat pencari keadilan di wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Dongala

- Prosentase pengaduan yang 
ditindak lanjuti semakin 
meningkat daripada yang 
ditindak lanjuti

- Prosentase permohonan 
informasi Yang semakin 
meningkat daripada yang tidak 
ditindak lanjuti.

- Jumlah bantuan hukum bagi 
masyarakat Miskin dan 
terpingirkan semakin 
meningkat.

100%

100%

100 orang

6 Meningkatkan transparansi Pengadilan 
Negeri Donggala

- Prosentase rasio penanganan 
perkara dan Up date data 
CTS/SIPP semakin meningkat

Level 
90- 100 
(Hijau)
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- Prosentase putusan yang 
dimuat semakin meningkat 
daripada yang tidak dimuat 
dalam website/directory putusan

69,55 %

7 Meningkatkan pelaksanaan anggaran 
yang akuntabel dan bertangggung 
jawab

- Prosentase anggaran yang 
terealisasi semakin meningkat 
daripada yang tidak terealisasi.

100%

- LPJ/LRA keuangan yang 
disampaikan tepat waktu.

Tepat
waktu

8. Meningkatkan sarana dan prasana - Prosentase pengadaan yang 
diusulkan dan disetujui semakin 
meningkat daripada yang tidak 
disetujui

100%

9. Peningkatan Budaya bersih dan bersih 
Lingkungan Pengadilan Negeri 
Donggala

- Prosentase jumlah pegawai 
yang anti Korupsi, pungli, dan 
narkoba.

100%

- Prosentase jumlah pegawai 
yang cinta lingkungan. 100%
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

i S H H  wmm

A. Pencapaian kinerja organisasi 

Pencapaian kinerja

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam perencanaan 

kinerja. Perencanaan kinerja yang terd iri dari kebijakan dan program yang merupakan 

rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi 

penetapan kebijakan dan program. Kesalahan penetapan strategi akan membawa dampak 

dengan tidak mencapainya target yang telah ditetapkan. Cara penetapan pencapaian 

kinerja Pengadilan Negeri Donggala adalah dengan cara membandingkan antara target dan 

realisasi kinerja tahun yang bersangkutan, yakni tahun 2016.

Adapun pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Donggala tahun 2016 adalah sebagai 

b e r ik u t:

1. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu Indikatornya adalah :

a. Prosentase penyelesaian perkara antara yang masuk dan yang diputus. Target 100%, 

yang dicapai adalah 93,75 %

b. Prosentase penyelesaian perkara tepat waktu dan tidak lebih dari 5 bulan. Target 100% 

yang dicapai adalah 100 %

2. Sasaran peningkatan administrasi perkara tepat waktu. Indikatornya adalah :

a. Prosentase perkara pidana yang diminutasi tidak lebih dari 7 hari sejak putusan 

semakin meningkat. Target 100 %, yang dicapai adalah 90 %.

b. Prosentase perkara perdata yang diminutasi tidak lebih dari 14 hari sejak putusan 

semakin meningkat, Target 100 %, yang dicapai adalah 90 %
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3. Sasaran peningkatan putusan yang berkualitas, akuntabel dan bertanggungjawab.

Indikatornya adalah :

a. Prosentase putusan yang diterim a semakin meningkat daripada yang diajukan upaya 

hukum. Target 100 %, yang dicapai adalah 100 %

4. Sasaran peningkatan disiplin kerja pegawai Pengadilan Negeri Donggala Indikatornya

adalah :

a. Prosentase jum lah pegawai yang masuk/hadir semakin meningkat daripada yang alpa. 

Target 100 %, yang dicapai adalah 100 %

b. Prosentase jum lah pegawai yang masuk tepat waktu semakin meningkat daripada 

yang lambat masuk. Target 100 %, yang dicapai adalah 100 %

c. Prosentase jum lah pegawai yang pulang tepat waktu semakin meningkat daripada 

yang cepat pulang. Target 100 %, yang dicapai adalah 100 %

d. Prosentase jum lah pegawai yang hadir dalam apel pada hari Senin pagi semakin 

meningkat dari pada yang tidak hadir. Target 100 %, yang dicapai adalah 90,32 %

e. Prosentase jum lah pegawai yang hadir dalam apel pada hari Jum"at sore semakin 

meningkat daripada yang tidak hadir. Target 100 %, yang dicapai adalah 90, 32 %

5. Sasaran peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam

wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala. Indikatornya adalah :

a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti semakin meningkat daripada yang tidak 

ditindak lanjuti. Target 100 %, yang dicapai adalah 100 %

b. Prosentase permohonan informasi yang ditindak lanjuti semakin meningkat daripada 

yang tidak ditindak lanjuti. Target 100 %, yang dicapai adalah 100 %

c. Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpingggirkan semakin 

meningkat. Target 100 orang, yang dicapai adalah 100 %
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6. Sasaran peningkatan transparansi Pengadilan Negeri Donggala. Indikatornya adalah :

a. Prosentase rasio penanganan perkara dan up date data CTS/SIIP semakin meningkat. 

Target mencapai level 50 - 90 (Kuning), yang dicapai adalah level 50 -  90 (Kuning).

b. Prosentase putusan yang dimuat dalam website/directory putusan semakin meningkat 

daripada yang tidak dimuat. Target 69, 55%, yang dicapai adalah 45,08 %

7. Sasaran peningkatan pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan bertanggungjawab.

Indikatornya adalah :

a. Prosentase anggaran yang terealisasi semakin meningkat dari pada yang tidak 

terealisasi. Target 100 %, yang dicapai adalah 100 %

b. LPJ/LRA Keuangan yang disampaikan tepat waktu. Target tepat waktu, yang dicapai 

adalah tepat waktu

8. Sasaran peningkatan sarana dan prasarana Indikatornya adalah :

a. Prosentase jum lah pengadaan yang diusulkan dan disetujui semakin meningkat 

daripada yang tidak disetujui. Target 100 %, tidak tercapainya kegiatan ini karena 

Pengadilan Negeri Donggala tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan 

pengadaan sarana dan prasarana.

9. Sasaran Peningkatan Budaya Bersih dan bersih lingkungan indikatornya adalah :

a. Prosentase jum lah pegawai anti korupsi suap, sogok, narkoba semakin meningkat 

target 100% yang dicapai adalah 100 %.

b. Prosentase jum lah pegawai yang aktif dalam kerja bakti ( cinta lingkungan ) semakin 

meningkat target 100 % yang di capai adalah 100 %

Pengukuran kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Donggala tahun 2016 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi capaian sasaran, 

sesuai dengan masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan 

metode/cara sebagai b e r ik u t:
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1. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.

2. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan 

beberapa tahun terakhir.

3. Menganalisa penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja serta mengambil langkah 

a lternatif yang diperlukan

1. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini 

m eliputi 2 indikator, yaitu ( 1 )  prosentase penyelesaian perkara antara yang masuk dan 

yang diputus dan ( 2 ) Prosentase penyelesaian perkara tepat waktu dan tidak lebih dari 

5 bulan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 untuk perkara 

pidana dapat digambarkan sebagai b e r ik u t:

Indikator
f ' '

2016

: ■ ■
. • • . ■ 

2016 2016
■ '• v,
’’ ' % ; %• v'

RG 3iisas

2015 2014

0/
/o

Prosentase 

penyelesaian perkara 

antara yang masuk 

dan yang diputus

100 93,75 93,75 76,31 97,58

Prosentase 

penyelesaian perkara 

tepat waktu dan tidak 

lebih dari 5 bulan

100 100 100 93,75 96,43
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Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 untuk perkara 

Perdata dapat digambarkan sebagai b e r ik u t:

iiiuiivaivv!

■ -

2016

T%

Capaian

2016

%

2015

Realisasi

>■; - % ■

Prosentase 

penyelesaian perkara 

antara yang masuk 

dan yang diputus

100 93,75 93,75 76,31 97,58

Prosentase

penyelesaian perkara 

tepat waktu dan tidak 

lebih dari 5 bulan

100 100 100 93,75 96,43

Tabel keadaan perkara Pidana.

~

. .  .v ' 'V

2014

Sisa

44

Masuk
**

210

Putus

v: - -  -Z 

207

V a j * , . ’4

i .  -—
diputus

47

Keterangan j

2 2015 45 256 260 32

3 2016 32 256 245 43
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Tabel keadaan p e rka ra  P erd a ta

- Sisa Masuk Putus'

Belum

diputus

1 2014 9 40 42 7 Cabut 1

2 2015 6 32 29 9 Cabut 1

3 2016 17 31 16 28 Cabut 4

Tabel perkara pidana yang diputus lebih dari 5 bulan

• _ *• '• :

Perkara vang
diputus

• ■  ■■ j

Putus tepat
••. ? -■ -:0 :V .' :..

waktu

• ■ a. ,  . y V . - U  .,fj
Putus lebih dari 5 bulan

Keterangan■
y f i l g g ;

1 2014 207 207 -
2 2015 260 258 2

3 2016 245 245 -

Tabel perkara perdata yang diputus lebih dari 5 bulan.

'•’*•>«vipss• • r- ■
Perkara yang 

diputus

Keadaan Perki 

Putus tepat 

waktu

Putus lebih dari 5 

bulan

■ • v '  • |

Keterangan

1 2014 35 35 -

2 2015 29 27 2

3 2016 1 1 -
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2. Sasaran peningkatan administrasi perkara tepat waktu.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini m eliputi 2 

indikator, yaitu (1) prosentase minutasi perkara pidana tidak lebih dari 7 hari sejak putusan 

semakin meningkat dan (2) prosentase minutasi perkara perdata tidak lebih dari 14 hari 

sejak putusan semakin meningkat.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 dapat digambarkan 

sebagai b e r ik u t:

I . . i. 1 .
, ... v  . ■ -
Indikator 2016

• ■ £ ’ ' ■ g .

.

2016 : j
i. P t „ :

%

Capaian

%

201S
S, L r t ■

rit ^%

Realisasi
.

2014

Prosentase 

minutasi perkara 

pidana tidak lebih 

dari 7 hari sejak 

putusan semakin 

meningkat

100 100 100 95,07 90,47

Prosentase 

minutasi perkara 

perdata tidak lebih 

dari 14 hari sejak 

putusan semakin 

meningkat

100 100 100 97,32 96,80
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Tabel keadaan m in u ta s i pe rka ra  Pidana

§1 Putus

Jumlah

Minutasi “  m u
1 2014 207 202 5

2 2015 260 215 85

3 2016 245 245 -

Tabel keadaan minutasi perkara Perdata.

Putus Minutasi

ra
.............

Sisa belum
■.  '  * ■

minutasi
■V" . \  ■ \  ■ '■ '  „ . ' '  ■ J'.

’ rt v '  - v ;.'.v  ‘ '

Keterangan

1 2014 35 34 1

2 2015 30 25 5

3 2016 16 16 -

3. Sasaran peningkatan putusan yang berkualitas, akuntabel dan bertangggung jawab.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 

1 indikator, yaitu ( 1 )  prosentase putusan yang diterima dan yang diajukan upaya hukum
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Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 untuk perkara 

pidana dapat digambarkan sebagai b e r ik u t:

putusan yang 

diterima semakin 

meningkat 

daripada yang 

diajukan upaya 

hukum banding 

atau kasasi

Tabel keadaan perkara pidana yang diputus dan yang diajukan upaya hukum :

1 2014

Putus

203

Jumlah F

Banding

9

’erkara

Kasasi

6

PK

_____--------—------i

Diperbaiki

2 2015 260 9 4 -

3 2016 245 18 11 -
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Tabel keadaan p e rka ra  perdata yang d ip u tu s  dan yang d ia jukan  upaya huku m

putus

Jumlah P_ B. BMBB
Banding

erkara

Kasasi

— ----- . . _ .j-"'"-

PK : ' Diperbaiki

1 2014 35 3 “

2 2015 31 6 1

3 2016 16 4 4 2

4. Sasaran peningkatan disiplin kerja pegawai Pengadilan Negeri Donggala

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 

indikator, yaitu (1) Prosentase jumlah pegawai yang masuk/hadir semakin meningkat 

daripada yang alpa. (2) prosentase jumlah pegawai yang masuk tepat waktu semakin 

meningkat daripada yang lambat masuk. (3). Prosentase jum lah pegawai yang pulang tepat 

waktu semakin meningkat daripada yang cepat pulang. (4). Prosentase jum lah pegawai yang 

hadir dalam apel pada hari Senin pagi semakin meningkat daripada yang tidak hadir. Dan 

(5). Prosentase jum lah pegawai yang hadir dalam apel pada hari Jum"at sore semakin 

meningkat daripada yang tidak hadir.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 dapat digambarkan 

sebagai b e r ik u t:

Indikator

. ! *~v ' v:';

-  .
vH' Jf iy

2016
'■■‘'/i

/0

Realisasi

2016
f t k  .y.-,; a & g  

' %

2016

0/
■ ■

2015
•T.

%
■m m

2014

2r 's ' ■ . 
/a

Prosentase jum lah 

pegawai yang 

masuk semakin 

meningkat 

daripada yang alpa

100 100 100 100 100



Halaman 16

Prosentase jum lah 

pegawai yang 

masuk tepat waktu 

semakin meningkat 

daripada yang 

lambat masuk

100 100 100 91,44 95,15

Prosentase jum lah 

pegawai yang 

pulang tepat waktu 

semakin meningkat 

daripada yang 

cepat pulang

100 100 100 99,4 98,50

Prosentase jum lah 

pegawai yang hadir 

dalam apel hari 

Senin pagi semakin 

meningkat 

daripada yang 

tidak hadir

100 90,32<=»
90,32 98,32 98,33

Prosentase jum lah 

pegawai yang hadir 

dalam apel hari 

Jum'at sore 

semakin meningkat 

daripada yang 

tidak hadir

100 90,08 90,08 96,08 95,54
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Tabel kehadiran pegawai (1).

Masuk

Pe

Alpa

gawai yang 1

Masuk

tepat

waktu

iadir

Lambat

masuk

Pulang

tepat

waktu

Cepat

pulang
d h # 
S

1 2014 8.628 kali 612 kali 8.821 kali 419 8.209 128

2 2015 8.585 kali 970 kali 7.850 kali 735 7.850 48

3 2016 6.406 kali 546 kali 6.621 kali 385 6.115 97

Tabel kehadiran pegawai (2).

;

Apel hari 

Senin pagi

n - .
egawaiy 

Tidak hadir 

apel

. j ,  
n - r

Apel Hari
.

Jum'at sore

| | § | | | § g i £ | £ y

Tidak hadir 

apel

i 2014 1.680 kali 144 kali 1.440 kali 384

2 2015 1.632 kali 240 kali 1. 344 Kali 336

3 2016 840 kali 72 kali 720 Kali 192

Keterangan : Renovasi gedung di m ulai tanggal 1 Agustus 2016 jadi apel ditiadakan

5. Sasaran Peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 

(2) indikator, yaitu : (1). Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti semakin meningkat 

daripada yang tidak ditindak lanjuti. (2). Prosentase permohonan informasi yang ditindak 

lanjuti semakin meningkat daripada yang tidak ditindak lanjuti. Dan (3). Prosentase bantun 

hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan semakin meningkat.
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Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 dapat digambarkan 

sebagai b e r ik u t:

i.-....;-. iarget 

’■ Indikator 2016

Realisasi

2016
■  ̂v!-»*

0//0

Capaian

2016
-£> ;J >.• • -

/o

2015

%
'

fReailsasi

2014

%

Prosentase 

pengaduan yang 

ditindak lanjuti 

semakin meningkat 

dari pada yang 

tidak ditindak 

lanjuti

100 100 100 100 100

Prosentase 

permohonan 

informasi yang 

ditindak lanjuti 

semakin 

meningkat 

daripada yang 

tidak ditindak 

lanjuti

100 100 100 100 100

Jumlah bantuan 

hukum bagi 

masyarakat miskin 

dan terpinggirkan

100 100 100 100 100



Halaman 19

Catatan :

1. Tabel pelayanan Hukum.

i -  7  e

Pelayan.

o h o n a n  in fo r

f|
g a s  ^ ± 1

D it in d a k

la n ju ti

' - 

■

jn hukum

m asi

®ij|
T id a k

d it in d a k
P* ’’

la n ju t i' f :

■'T f’
sk .

•

I 1 i* ’M
B a n tu a n

V.’,
h u k u m  b ag i 

m a s y . M is k in  

d a n

te rp in g g irk a n

v2 T / ''i v:
fe’. •

' :

r  -

1 2014 - - -

2 2015 - - -

3 2016 - - -

6. Sasaran peningkatan transparansi Pengadilan Negeri Donggala

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 

(2) indikator, yaitu : (1). Prosentase rasio penanganan perkara dan up data CTS/SIIP semakin 

meningkat mencapai level 90 -  100 (Hijau). (2). Prosentase Pemuatan putusan dalam 

website/d irectory putusan semakin meningkat daripada yang tidak dimuat.
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Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai 

b e r ik u t:

I Target j Realisasi I Capaian 

Indikator 2016 2016 2016

% ' % • %

Realisasi

2015

%

Realisasi

/O
■

Prosentase rasio 

penanganan 

perkara dan up 

date data CTS/SIPP 

semakin meningkat

90 -1 0 0  

(Hijau)

5 0 -9 0

(Kuning)

5 0 -9 0

(Kuning)

5 0 -9 0

(Kuning)

1 0 -5 0

(Merah)

Prosentase 

pemuatan putusan 

dalam

w ebsite/directory 

putusan semakin 

meningkat 

daripada yang 

tidak dimuat

69,55 69,55 69,55 45,08 48,68

Tabel keadaan perkara yang dimuat dalam website

j ; "  i «!
Putus

■ • - ; • -  ■ '■ ' ' ■  ' '
Yang dimuat —

1 2014 242 109 133

2 2015 266 59 207

3 2015 240 49 191

Catatan : Belum tercapainya target dalam kegiatan ini oleh karena Petugas IT/Admin 

masih kesulitan mendapatkan soft copy putusan dari majelis Hakim dan Petugas 

tersebut masih merangkap sebagai operator SIMAK-BMN
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7. Sasaran peningkatan pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan bertanggungjawab

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 

2 indikator, yaitu (1) prosentase anggaran yang terealisasi semakin meningkat daripada 

yang tidak terealisasi. Dan (2) LPJ/LRA Keuangan yang disampaikan tepat waktu

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 dapat digambarkan 

sebagai b e r ik u t:

■ j',.- * '.i •/; .y -j; •
indikator

■ y f i S S
-,dj * ••yy,''. '.y--‘‘/yy, - - jy

s

2016' . .. • . . 

/0

2016

%
" -

2016

%
■ • , ■

2015

%

2014
yljigi:

%
R H K S m h BI

Prosentase 

anggaran yang 

terealisasi semakin 

meningkat 

daripada yang 

tidak terealisasi

100 100 100 92,80 99,46

LPJ/LRA Keuangan

yang disampaikan Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat

tepat waktu waktu waktu waktu waktu waktu

Catatan :

-Tercapainya target dalam kegiatan ini oleh karena adanya kerjasama yang baik antara 

sesama pengelola anggaran
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Tabel Realisasi anggaran DIPA 01.

2016 5.766.657.000 5.571.516.316 195.140.684 96.62

Tabel Realisasi anggaran DIPA 03.

2015 43.335.000 41.295.950 2.039.050 95.29

2016 67.995.000 55.981.350 12.013.650 82.33

8. Sasaran peningkatan sarana dan prasarana

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini m eliputi 

1 indikator, yaitu prosentase pengadaan yang diusulkan dan disetujui semakin meningkat 

daipada yang tidak disetujui
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Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 dapat digambarkan 

sebagai b e r ik u t:

: 1 Target 1 Realisasi

... ■ . 1 . - . : . ' ■ ■ ■ • '

1 : - j '

Capaian .

2016
' "■

’ ' -H - <

.Realisasi
■ ■ ■ h B

2015
,

6/ • ’
i m & m m

^ P g n

2014

%
‘ •'

Prosentase 

pengadaan yang 

diusulkan dan 

disetujui semakin 

meningkat 

daripada yang 

tidak disetujui

100 0 0 0 75

Catatan :

1. Tidak tercapainya target dalam kegiatan ini oleh karena Pengadilan Negeri Donggala tidak 

berwenang untuk menentukan tentang pengadaan sarana dan prasarana.

2. Tabel sarana dan prasarana.

Catatan : 1. Tidak tercapainya sasaran peningkatan sarana dan prasarana sebesar 100% 

karena Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang menentukan pengadaan 

sarana dan prasarana tersebut.
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Realisasi anggaran

Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Negeri Donggala telah dilaksanakan secara baik dan 

tertib oleh Pejabat Pengelola Anggaran yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat 

Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran serta 3 orang staff 

sesuai dengan :

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggur.gjawab 

Keuangan Negara.

1. Belanja Pegawai

Untuk Belanja Pegawai (51) pada Pengadilan Negeri Donggala tahun anggaran 2016 dapat 

dilihat pada matrik berikut in i:
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REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI DONGGALA 

TAHUN ANGGARAN 2016

No.
PENGADILAN NEGERI 

DONGGALA
PAG U REALISASI SISA KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

1. Bel. Gaji Pokok PNS 1.022.558.000 1.173.233.340 150.695.340

2. Bel. Pembulatan Gaji 

PNS

22.000 14.812 7.188

3. Bel. Tunj. Suami/lstri 

PNS

66.891.000 82.974.610 16.083.610

4. Bel. Tunj. Anak PNS 21.233.000 23.316.168 2.083.168

5. Bel. Tunj. Sruktural PNS 20.410.000 26.130.000 5.720.000

6. Bel. Tunj. Funfsioanal 

PNS

1. 085.500.000 933.440.000

152.060.000

7. Bel. Tunj. PPh PNS 227.252.000 117.310.735 109.941.265

8. Bel. Tunj. Beras PNS 67.908.000 66.843.660

1.064.340

9. Bel. Uang Makan PNS 229.680.000 204.882.000 24.798.000

10. Bel. Tunj. Umum PNS 40.560.000 15.745.000 24.815.000

11. Bel. Tunj. Uang Lembur 

PNS

39.384.000 39.321.000 63.000
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12. Bel. Kemahalan Hakim 113.400.000 94.500.000 18.900.000

13. Bel. Tunjangan lain lain 

uang duka PNS

10.000.000 0 10.000.000

14. Bel. Honor yang terkait 

dengan operasional 

Satker

86.180.000 86.180.000

15. Bel. Pembinaan dan 

Konsultasi

34.140.000 33.900.000 240.000

4. Bel. Perjalanan 

Lainnya/Kimwasmat

880.000 300.000 580.000

2. Belanja Barang.

Untuk Belanja Barang (52) pada Pengadilan Negeri Donggala tahun anggaran 2016 dapat 

dilihat pada matrik berikut in i:

R E K A P IT U L A S I B E L A N J A  B A R A N G  P A D A  P E N G A D IL A N  N E G E R I D O N G G A L A

T A H U N  A N G G A R A N  2 0 1 6

No. PENGADILAN NEGERI DONGGALA PAG U REALISASI SISA KET

1 2 3 4 5 6

1. Bel. Modal Peralatan dan Mesin - - -

2. Bel. Penambahan nilai gedung dan 

bangunan

500.000 500.000

3. Bel. Penambahan nilai Jaringan 20.000.000

19.908.350

91.650

4 Bel. Pengadaan Pakaian Dinas 13.200.000 13.200.000 0

5. Bel.Toga/Sopir/Satpam/Tehnisi - - -
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Lainnya

6. Bel. Jasa Pos /G iro/ Sertifikat 10.000.000 6.475.640. 3.542.360

7. Bel. Perawatan Gedung dan Bangunan 41.256.000 39.008.500 2.246.500

8. Bel. Perawatan Rumah Dinas 31.350.000 28.944.000 2.401.000

9. Bel. Keperluan Perkantoran 169.520.000 168.619.000 901.000

10. Bel. Perawatan Kenderaan Roda 4 dan 

Roda 2

143.445.000 142.134.700 1.310.330

11. Bel. Langganan Daya dan Jasa 86.649.000 80.730.655 5.918.345

12. Bel. Perawatan Sarana Gedung 5.577.000. 4.797.000 780.000

14. Bel. Honor yang terkait dengan 

Oprasional Satker

46.230.000 46.230.000 0

15. Bel. Pembinaan dan Konsultasi 36.020.000 34.822.200 1.260.000

16. Bel. Perjalanan lainnya/Kimwasmat 880.000 600.000 280.000

17. Bel. Perawatan Inventaris Kantor 16.400.000 16.380.000 19.600

3. Belanja Modal.

Untuk Belanja Modal (53

) pada Pengadilan Negeri Donggala tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada matrik berikut 

in i:
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R E K A P IT U L A S I B E L A N J A  M O D A L  ( 5 3 )  P A D A  P E N G A D IL A N  N E G E R I D O N G G A L A

T A H U N  A N G G A R A N  2 0 1 6

No. PENGADILAN NEGERI DONGGALA PAG U REALISASI SISA KET

1 2 3 4 5 6

1. Belanja Penambahan nilai Gedung dan 

Bangunan

2.000.000.000 1.999.999.00

1

939

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 106.000.000 105.787.000 213.000

3. Belanja Penambahan Nilai Jaringan 20.000.000 19.908.350 91.650

4. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 150.000.000 149.300.000 700.000

4. Belanja pada DIPA03.

Untuk Belanja DIPA 03 pada Pengadilan Negeri Donggala tahun anggaran 2016 dapat dilihat 

pada matrik berikut ini :

R E K A P IT U L A S I B E L A N J A  D IP A  0 3  P A D A  P E N G A D IL A N  N E G E R I D O N G G A L A  

T A H U N  A N G G A R A N  2 0 1 6

No. PENGADILAN NEGERI DONGGALA PAG U REALISASI SISA KET

1 2 3 4 5 6

1. Operasional persidangan perkara pidana 49.695.000 39.747.350 9.947.650

2. Non Operasional Persidangan Perkara 

Pidana

18.300.000 16.234.000 2.066.000
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9 .  S a s a ra n  P e n in g k a ta n  b u d a y a  b e r s ih  d ir i  d a n  b e r s ih  l in g k u n g a n

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 

indikator, yaitu ( 1 ) prosentase jumlah pegawai anti korupsi, suap, sogok dan narkoba, dan ( 2 ) 

prosentase jumlah pegawai yang aktif dalam kerja bakti (cinta lingkungan)

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai

berikut:

Ind ikator T arget
2016

%

R ealisasi

2016
%

C apaian

2016
%

R ealisasi

2015
%

R ealisasi
2014

%
Prosentase
jumlah
pegawai
anti korupsi,
suap,
pungli&
narkoba

100 100 100 100 100

Prosentase 
jumlah 
pegawai 
yang aktif 
dalam keija 
bakti (cinta 
lingkungan)

100 100 100 100 100

Tabel keadaan pegawai anti korupsi, suap, sogok dan narkoba.

N o. T ah un P egaw ai
T id ak

terlibat
K eteranganJum lah T erlibat

1 2014 29 0 29

2 2015 29 0 29

3 2016 27 0 27

Tabel keadaan pegawai yang aktif dalam kegiatan kerja bakti.

No. T ah un P egaw ai
T idak

terlibat
K eteranganJum lah T erlibat

1 2014 29 0 29

2 2015 29 0 29

3 2016 27 0 27
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BAB IV 

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, merupakan media atau 

alat komunikasi pertanggungjawaban dan upaya peningkatan kinerja pemerintah, sebagai 

media komunikasi diharapkan dapat memberikan umpan balik dalam pengambilan 

keputusan sekaligus melakukan introspeksi dan refleksi dalam menentukan langkah-langkah 

perbaikan atau peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Sedangkan tujuan dan sasaran kegiatan strategis yang ditetapkan secara garis besar 

dapat dikatan berhasil. Kalaupun ada kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah 

ditetapkan tersebut itu disebabkan oleh karena variabel yang berada diluar kendali 

Pengadilan Negeri Donggala, seperti terbatasnya anggaran, kurangnya tenaga Hakim, 

Panitera Pengganti, Jurusita dan pegawai administrasi.

Walaupun kinerja Pengadilan Negeri Donggala sudah cukup baik, akan tetapi masih 

ditemukan sejumlah kendala yang dihadapi dalam beberapa kegiatan, yaitu :

1. Penyelesaian perkara tepat waktu tidak lebih dari 5 bulan belum mencapai 100 %

2. Penyelesaian minutasi perkara tepat waktu belum mencapai 100 %

3. Peningkatan disiplin pegawai belum mencapai 100 %

4. Pemuatan putusan dalam web site belum mencapai 100 %

B. Saran - saran

Walaupun pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Donggala cukup baik, 

namun hal tersebut bukan berarti tidak ada masalah yang muncul yang secara tidak 

langsung mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Masalah-masalah tersebut antara lain:

Kurangnya tenaga Panitera Pengganti

Tidak adanya Pejabat Jurusita, yang ada hanyalah 3 orang Jurusita Pengganti.

Kurangnya pegawai staff administrasi yang hanya berjumlah 4 orang.

Kurangnya sarana dan prasarana yang ada pada Pengadilan Negeri Donggala 

Terbatasnya ruangan.

Belum adanya pegawai yang berlatar belakang pendidikan kepustakaan/kerasipan
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Namun masalah masalah tersebut dapat di atasi dengan :

1. Penambahan tenaga Hakim sebanyak 3 orang

2. Penambahan tenaga Panitera Pengganti sebanyak 3 orang.

3. Penambahan tenaga jurusita sebanyak 2 orang

4. Penambahan pegawai administrasi sebanyak 7 orang, dengan perincian sebagai

b e r ik u t:

- Kepaniteraan Pidana = 1 orang

- Kepaniteraan Perdata = 3 orang

- Kepaniteraan Hukum = 1 orang

- Sub bagian Perencanaan,Informasi, tehnologi&Pelaporan = - orang

- Sub bagian Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana = 1 orang

- Sub bagian Umum & Keuangan = 1  orang

5. Penambahan jum lah sarana dan prasarana

Dengan adanya kendala/hambatan tersebut, maka Pengadilan Negeri Donggala 

merekomendasikan hal-hal sebagai b e r ik u t:

1. Mengusulkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk penambahan:

-H a k im  : 1 orang

-  Panitera Pengganti 2 orang

-Ju ru s ita  2 orang

-  Pegawai administrasi 10 orang

2. Memberikan formasi penambahan pegawai kepada Pengadilan Negeri Donggala 

pegawai yang berbasis kepustakaan, kerasipan dan IT.

3. Menyampaikan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Sulawesi 

Tengah agar dalam pengangkatan dan penempatan CPNS lebih mengutamakan 

honorer pada Pengadilan Negeri Donggala.

4. Mengusulkan kepada Mahkamah Agung RI agar menyetujui 100 % setiap usul 

Pengadaan sarana dan prasarana yang diajukan oleh Pengadilan Negeri 

Donggala.
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Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015 

untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Donggala, 19 Januari 2017
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B A B I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang.

Setiap instansi Pemerintah wajib membuat Perjanjian Kinerja Tahunan sebagaimana 

disebutkan dalam Peraturan M enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bahwa Pejanjian Kinerja Tahunan adalah dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk mewujudkan 

pencapaian kinerja secara maksimal. Perjanjian Kinerja ini dapat menjadi pemicu semangat 

kerja yang tinggi dan dapat pula menjadi alat yang dapat menggali semua potensi yang 

dim iliki oleh pejabat yang menerima penugasan dalam rangka meraih target yang telah 

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan.

2. Maksud dan tujuan

Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Donggala ini dibuat dengan

maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. Untuk lebih menjamin suksesnya kegiatan tahunan yang dilakukan.

b. Untuk menjadi ta li pengikat psikologis pejabat yang menerima penugasan agar betul 

betul serius melaksanakan kegiatannya.

c. Sebagai alat untuk memacu semua bagian, baik kepaniteraan maupun 

kesekretariatan untuk lebih terdorong dalam mencapai target yang telah ditentukan.

d. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan pejabat yang menerima tugas untuk 

mengembangkan potensi dirinya guna mewujudkan pencapaian kinerja yang telah 

ditentukan.
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B A B U

P E R J A N J IA N  K IN E R J A  T A H U N A N

Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Donggala ini adalah merupakan tindak 

lanjut dari Penetapan Kinerja Tahunan dan dengan melalui Perjanjian Kinerja ini diharapkan 

terwujudlah kom itmen penerima amanah untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan 

tugas, fungsi, wewenang dan dan sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahunan tersebut adalah sebagai b e r ik u t:
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah in i :

N a m a  : TAMRAN, SH

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Donggala

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian 

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan 

dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalaan pencapaiaan target kinerja tersebut menjadi 

tanggungjawab kami.
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PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DONGGALA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah in i :

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 seperti 

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 melakukaan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan daalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jabatan

Jabatan

N a m a

N a m a

: Tamran, SH

: Sekretaris Pengadilan Negeri Donggala 

Selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA 

: Djainuddin Karanggusi, SH.MH 

: Ketua Pengadilan Negeri Donggala

Donggala, 19 Januari 2017

NIP. 19630701 199003 1001

PIHAK KEDUA,
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Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Donggala untuk tahun 2016 ini, 

adalah perjanjian yang mengikat bagi Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Donggala 

sebagai pengemban tugas dan pemikul beban pekerjaan yang begitu berat dan d itun tu t 

untuk memegang tegung komitmennya dalam rangka pencapaian kinerja Pengadilan Negeri 

Donggala yang lebih baik.

Perjanjian Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas 

kegiatan tahun yang bersangkutan, akan tetapi termasuk kinerja kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga terw ujud kesinambungan kinerja setiap Tahunnya.


