








































































PERJANJIAN KINERJA 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

STAFF (PENATA LAPORAN KEUANGAN) 
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Tahun anggaran   : 2018 
 
No Uraian Target Satuan 

1  Penyiapan dokumen SPJ GU 13 Berkas 

2 Penata usahaan dan penyajian Laporan 

Keuangan dan secara administratif dan 

fungsional baik secara manual dan SIMDA 

48 Berkas 

3 Pengajuan pembayaran Gaji PNS serta 

pembayaran potongan gaji dan administrasi 

pembayaran 

12 Bulan 

4 Melaksanakan disposisi arahan tugas dan 

prosedur kerja sesuai peraturan perundangan 

yang berlaku terkait tata kelola keuangan 

daerah. 

36 Surat 

5 Melakukan pencatatan penerimaan dan 

pengeluaran keuangan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib 

administrasi penataan laporan keuangan 

120 Kali 

6 Melakukan pemeriksaan data-data keuangan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

memastikan laporan lengkap dan sesuai 

12 Kali 

7 Mendokumentasikan kelengkapan penerimaan 

dan pengeluaran keuangan melalui pencatatan 

dan penataan bukti-bukti pengeluaran dan 

penerimaan ke dalam format tertentu agar data 

tersimpan dengan baik 

12 Kali 

8 Menyiapkan bahan pengajuan dan pencairan 

anggaran berdasarkan data-data keuangan dan 

kelengkapannya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

200 Berkas 

9 Melakukan penataan laporan keuangan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka 

tertib administrasi Berkas 

32 Berkas 

10. Mengumpulkan dan menyajikan data dan 

informasi yang berkaitan dengan penataan 

laporan keuangan berdasarkan urgensinya 

dalam rangka kelengkapan pelaksanaan tugas 

lebih 

20  Berkas 

11 Menjaga keamanan dan kerahasiaan atas 

bahan, data dan dokumen hasil pengolahan 

data laporan keuangan yang diklasifikasi 

rahasia oleh pimpinan 

12 Berkas 

12 Menjaga dan merawat sarana dan prasarana 

kerja yang dipergunakan dengan baik serta 

memelihara kerapian dan kenyamanan 

suasana tempat kerja 

48 Kali 

 
Batu, 15 Januari 2018 

Penyusun Program 

Anggaran Dan Pelaporan, 

 

 

MARTI SUZANNA 

Batu, 18 Januari 2016 

Sekretaris, 

 

 

AGUNG SEDAYU,ST.MT. 
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