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KATA PENGANTAR 

 

Sebagai insan yang selalu menyadari akan kekurangan dan kelemahan, maka 

patutlah kiranya untuk selalu menaikkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan 

Yang Maha Kuasa, yang telah memberi kemampuan kepada kami untuk membuat 

Perjanjian Kinerja Tahunan pada Pengadilan Negeri Donggala untuk tahun 2021. 

Perjanjian Kinerja Tahunan (PK) Pengadilan Negeri Donggala ini berisi 

perjanjian tertulis antara pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih 

rendah yaitu antara Pimpinan Pengadilan Negeri Donggala kepada 

Panitera/Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, dan 

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Donggala. Perjanjian Kinerja Tahunan 

merupakan komitmen psikologis dan tekad yang kuat untuk mewujudkan sasaran 

kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PK) 

Pengadilan Negeri Donggala tahun 2021 serta mewujudkan cita-cita yang tinggi dan 

mulia yaitu mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung pada Pengadilan Negeri 

Donggala. 

Perjanjian Kinerja Tahunan (PK) ini dibuat dan disusun untuk memenuhi Surat 

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 

November 2020 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP. 

Kami menyadari dengan sepenuh kesadaran bahwa Perjanjian Kinerja 

Tahunan (PK) ini tidak mudah untuk melaksanakannya karena banyak faktor yang 

menjadi tantangan dalam implemetansinya, antara lain faktor keterbatasan waktu 

dan SDM yang dimiliki dan perbedaan karakter dasar pekerjaan antara bagian 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan, untuk itu kami berharap kiranya ada masukan 

yang positif untuk lebih meyakinkan kami untuk menggoalkan apa yang telah dicita-

citakan. 

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu memberikan masukan, dan semoga  bermanfaat dan target yang telah 

ditentukan dapat tercapai. Semoga. 

 
 

PENGADILAN NEGERI DONGGALA 
Ketua, 

 
 

 

 
LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H. 

NIP. 19761106 200212 1 002 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1. Latar Belakang 

Setiap Instansi Pemerintah wajib membuat Perjanjian Kinerja Tahunan 

sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri 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 dimiliki 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 tali 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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BAB II 
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 

 
 

Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Donggala ini adalah merupakan 

tindak lanjut dari Penetapan Kinerja Tahunan dan dengan melalui Perjanjian Kinerja 

ini diharapkan terwujudlah komitmen penerima amanah untuk meningkatkan 

kinerjanya berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan dan sumber daya yang 

tersedia.  

Adapun Perjanjian Kinerja Tahunan tersebut adalah sebagamana terlampir. 

  



3 
 

BAB III 
PENUTUP 

 

  

Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Donggala untuk tahun 2020 ini, 

adalah perjanjian yang mengikat bagi Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala 

Sub Bagian, Panitera Pengganti, dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri 

Donggala sebagai pengemban tugas dan pemikul beban pekerjaan yang begitu 

berat dan dituntut 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 terwujud kesinambungan kinerja setiap 

tahunnya. 

Semoga bermanfaat adanya. 

 

PENGADILAN NEGERI DONGGALA 
Ketua, 

 
 

 

 
LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H. 

NIP. 19761106 200212 1 002 
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