PAKTA INTEGRITAS
DAN
PERJANJIAN KINERJA

KELURAHAN ONATALI
KECAMATAN ROTE TENGAH
TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE TENGAH

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Eduard Pellondou, SH, Lurah pada Kelurahan Onatali menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri
dalam perbuatan tercela;

2.

Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak
langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kelurahan
Onatali Kecamatan Rote Tengah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Feapopi, 28 Januari 2020

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE TENGAH
FEAPOPI
Alamat Website : www.rotendaokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: Eduard Pellondou, SH
Jabatan
: Lurah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
: Marthen Muskanan, S.Sos
Jabatan
: Camat
Selaku atasan langsung 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 tanggungjawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
LURAH
KELURAHAN ONATALI KECAMATAN ROTE TENGAH
SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan tugas Pemerintahan,
Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan

TARGET
3

Persentase pelayanan surat menyurat yang
terselesaikan
Jumlah SKP, DUK, Kenaikan Berkala,
Kenailkan Pangkat yang terselesaikan
Jumlah RKA dan DPA Kelurahan Onatali
yang dikoreksi dan disempurnakan
Persentase fasilitasi pelaksanaan pengukuran
tanah masyarakat untuk proses sertifikasi
Pengadministrasian dokumen pertanahan di
Kelurahan Onatali
Pelaksanaan pendataan pajak tanah
masyarakat yang belum terdaftar
Monitoring pembangunan sarana dan
prasarana fisik di Kelurahan Onatali
Monitoring pembagian Rastra dan dana
bantuan sosial di Kelurahan Onatali
Pelatihan Ketrampilan Usaha bagi
masyaakat di Kelurahan Onatali
Persentase Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat

100 %

Persentase pengamanan peraturan
perundang-undangan dalam menumbuhkan
kesadaran masyarakat untuk mentaatinya
Pembagian tugas Linmas dalam penjagaan
di Kelurahan
Pendataan dan pelaporan terjadinya bencana
di Kelurahan Onatali

100 %

Program

Anggaran

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan

Rp. 1.233.186.000,-

4 Dokumen
2 Dokumen
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2 kali
100 %

100 %
100 %

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE TENGAH

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Philips M. Ledoh, Sekretaris Lurah pada Kelurahan Onatali menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri
dalam perbuatan tercela;

2.

Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak
langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kelurahan
Onatali Kecamatan Rote Tengah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Feapopi, 28 Januari 2020

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE TENGAH
FEAPOPI
Alamat Website : www.rotendaokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: Philips M. Ledoh
Jabatan
: Sekretaris Lurah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
: Eduard Pellondou, SH
Jabatan
: Lurah
Selaku atasan langsung 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 tanggungjawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIS LURAH
KELURAHAN ONATALI KECAMATAN ROTE TENGAH

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Administrasi Perkantoran

TARGET
3

Persentase pelayanan surat menyurat
yang terselesaikan
Jumlah SKP, DUK, Kenaikan
Berkala, Kenailkan Pangkat yang
terselesaikan
Jumlah RKA dan DPA Kelurahan
Onatali yang dikoreksi dan
disempurnakan

100 %
4 Dokumen

2 Dokumen

Program

Anggaran

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan

Rp. 1.233.186.000,-

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE TENGAH

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Soleman Nggaluama, Bendahara pada Kelurahan Onatali menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri
dalam perbuatan tercela;

2.

Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak
langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kelurahan
Onatali Kecamatan Rote Tengah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Feapopi, 28 Januari 2020
Menyaksikan :

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE TENGAH
FEAPOPI
Alamat Website : www.rotendaokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: Soleman Nggaluama
Jabatan
: Bendahara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
: Philips M. Ledoh
Jabatan
: Sekretaris Lurah
Selaku atasan langsung 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 tanggungjawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BENDAHARA
KELURAAN ONATALI KECAMATAN ROTE TENGAH

NO

URAIAN TUGAS

1.

Menyiapkan data, bahan dan peralatan kerja yang dibutuhkan agar terhindar dari
kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya;
Menyiapkan dan mengajukan SPP untuk permintaan uang;
Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang sesuai kebutuhan dalam DPA;
Membuat ringkasan pengeluaran perincian obyek yang disertai bukti- bukti
pengeluaran yang sah;
Membuat Buku Kas Umum;
Menyetor PPN/ PPH ke Kas Daerah;
Membuat Laporan SPJ Bulanan dan Laporan Realisasi Fisik Keuangan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun
tulisan.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE TENGAH

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Morce J. A. Dami, SE, Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Onatali menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri
dalam perbuatan tercela;

2.

Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak
langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kelurahan
Onatali Kecamatan Rote Tengah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Feapopi, 28 Januari 2020

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE TENGAH
FEAPOPI
Alamat Website : www.rotendaokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: Morce J. A. Dami, SE
Jabatan
: Kepala Seksi Pemerintahan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
: Eduard Pellondou, SH
Jabatan
: Lurah
Selaku atasan langsung 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 tanggungjawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KELURAHAN ONATALI KECAMATAN ROTE TENGAH

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

Meningkatnya Urusan Pemerintahan

TARGET
3

Persentase fasilitasi pelaksanaan
pengukuran tanah masyarakat untuk
proses sertifikasi

100 %

Pengadministrasian dokumen
pertanahan di Kelurahan Onatali

100 %

Pelaksanaan pendataan pajak tanah
masyarakat yang belum terdaftar

100 %

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE TENGAH

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Welhelmina M. Therik, Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Seksi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri
dalam perbuatan tercela;

2.

Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak
langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kelurahan
Onatali Kecamatan Rote Tengah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Feapopi, 28 Januari 2020
Menyaksikan :

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE TENGAH
FEAPOPI
Alamat Website : www.rotendaokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: Welhelmina M. Therik
Jabatan
: Pengelola Administrasi Pemerintahan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
: Morce J. A. Dami, SE
Jabatan
: Kepala Seksi Pemerintahan
Selaku atasan langsung 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 tanggungjawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KELURAAN ONATALI KECAMATAN ROTE TENGAH

NO

URAIAN TUGAS

1.

Menyiapkan data, bahan dan peralatan kerja yang dibutuhkan agar terhindar dari
kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya;
Mengumpulkan dan mengolah data di Seksi Pemerintahan;
Menyiapkan bahan penyusunan laporan di seksi Pemerintahan;
Menata arsip di seksi Pemerintahan;
Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan koordinasi dan
penyusunan laporan dibidang administrasi pemerintahan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun
tulisan.

2.
3.
4.
5.
6.

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE TENGAH

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Wilhelmus S. Lewar, A.Md, Kepala Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan pada Kelurahan Onatali menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri
dalam perbuatan tercela;

2.

Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak
langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kelurahan
Onatali Kecamatan Rote Tengah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Feapopi, 28 Januari 2020

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE TENGAH
FEAPOPI
Alamat Website : www.rotendaokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: Wilhelmus S. Lewar, A.Md
Jabatan
: Kepala Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
: Eduard Pellondou, SH
Jabatan
: Lurah
Selaku atasan langsung 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 tanggungjawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN
KELURAHAN ONATALI KECAMATAN ROTE TENGAH

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

Meningkatnya aspirasi masyarakat
dalam proses pembangunan

Monitoring pembangunan sarana dan
prasarana fisik di Kelurahan Onatali
Monitoring pembagian Rastra dan
dana bantuan sosial di Kelurahan
Onatali
Pelatihan Ketrampilan Usaha bagi
masyaakat di Kelurahan Onatali

TARGET
3

100 %
100 %

2 kali

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE TENGAH

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Yefri Y. T. Ballo, A.Ma, Pd.SD, Analis Pemberdayaan Masyarakat pada Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri
dalam perbuatan tercela;

2.

Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak
langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kelurahan
Onatali Kecamatan Rote Tengah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Feapopi, 28 Januari 2020
Menyaksikan :

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE TENGAH
FEAPOPI
Alamat Website : www.rotendaokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: Yefri Y. T. Ballo, A.Ma, Pd.SD
Jabatan
: Analis Pemberdayaan Masyarakat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
: Wilhelmus S. Lewar, A.Md
Jabatan
: Kepala Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan
Selaku atasan langsung 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 tanggungjawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAAN ONATALI KECAMATAN ROTE TENGAH

NO

URAIAN TUGAS

1.

Menyiapkan data, bahan dan peralatan kerja yang dibutuhkan agar terhindar dari
kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya;
Mengalisis data di Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan;
Menyiapkan bahan penyusunan laporan di seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan;
Melakukan kegiatan pengelolaan meliputi penyiapan bahan dan koordinasi dan
penyusunan laporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
Menyusun laporan di seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun
tulisan.

2.
3.
4.
5.
6.

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE TENGAH

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Nixon L. Samapaty, A.Md.Kom, Kepala Seksi Ketentramandan Ketertiban Umum pada Kelurahan Onatali menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri
dalam perbuatan tercela;

2.

Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak
langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kelurahan
Onatali Kecamatan Rote Tengah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Feapopi, 28 Januari 2020

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE TENGAH
FEAPOPI
Alamat Website : www.rotendaokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: Nixon L. Samapaty, A.Md.Kom
Jabatan
: Kepala Seksi Ketentramandan Ketertiban Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
: Eduard Pellondou, SH
Jabatan
: Lurah
Selaku atasan langsung 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 tanggungjawab kami.
ihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KELURAHAN ONATALI KECAMATAN ROTE TENGAH

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

Menurunnya Masalah Kamtibmas dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

Persentase Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat
Persentase pengamanan peraturan
perundang-undangan dalam
menumbuhkan kesadaran masyarakat
untuk mentaatinya
Pembagian tugas Linmas dalam
penjagaan di Kelurahan
Pendataan dan pelaporan terjadinya
bencana di Kelurahan Onatali

TARGET
3

100 %
100 %

100 %
100 %

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE TENGAH

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Apselbeng Tupu, Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Seksi Ketentramandan KetertibanUmum menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri
dalam perbuatan tercela;

2.

Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak
langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kelurahan
Onatali Kecamatan Rote Tengah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Feapopi, 28 Januari 2020
Menyaksikan :

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE TENGAH
FEAPOPI
Alamat Website : www.rotendaokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: Apselbeng Tupu
Jabatan
: Pengelola Keamanan dan Ketertiban
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
: Nixon L. Samapaty, A.Md.Kom
Jabatan
: Kepala Seksi Ketentramandan Ketertiban Umum
Selaku atasan langsung 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 tanggungjawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAAN ONATALI KECAMATAN ROTE TENGAH

NO

URAIAN TUGAS

1.

Menyiapkan data, bahan dan peralatan kerja yang dibutuhkan agar terhindar dari
kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya;
Mengelola data di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan koordinasi dan
penyusunan laporan dibidang keamanan dan ketertiban;
Menghimpun dan mengolah data di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Menata Arsip di seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Menyusun laporan di seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun
tulisan.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

