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PERJANJIAN KIIIERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

: BAIIARI SIREGAR, SH
: Panitera Muda Pidana

'- BALLAMAN SIREGAR, SH.
: Panitera

Nama
Jabatart

Nama
Jabatan

Selaku atasan pihak pertam4 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 perencanarm.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

kami.
Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capain kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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LINIT KERIA : PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Peningkatan

penyelenggaraan

manajemen dan administrasi

proses perkara yang

sederhana, cepa! tepat

waktu, biayaringan dan

proporsional

- Prosentasepengelolaan

administrasi penerimaan berkas

perkara baik Pidana baik Bias4

Singka! Cepat, Banding, Kasasi,

PII Grasi dan Pra Peradilan

- Prosentase pemeriksaan

kelengkapan berkas perkara yang

baru masuk

100 0

100 %

Tenvujudnya1rurtlb

administrasi peradilan

- Prosentase peacatatan perkara

Pidana yang diterima dan

penundaan - Penundaan sidang ke

Buku Regtster Induk dan

CTS/SPP

- Prosentase pengelolaan surat

masuk yang berkaitan dengan

kepaniteraan Pidana

- Prosentase pengelolaan surat

keluar yang berkaitan dengan

kepaniteraan Pidana

rcO v,

ta0 %

t00 %

Terciptanya pelayanan publik

yang prima

Prosentase pembuatan Penetapan

Ij in Sita/Geledatr, Surat

Keterangan Tidak Pernah

Dihukum /Ijin Besuk,

Perpanj angan Penahanan

ProsentasePenerimaar,

pembuatan serta penyerahan

salinan putusan apabila ada

penrdntaan dari yang

bersangkutan

Prosentase pelaksanaan

Pengawasan dan pengamatan

(Wasmat)

t00 %

100 %

100 %

- Prosentase berkas yang diajukan



pengelolaan penyelesaian

perkara

banding, kasasi, PK dan Grasi yang

disampaikan secara lengkap

- Prosentase berkas yang diregister

dan srap didistribusikan ke Majelis.

100 %
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Pihak Pertama
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Kedua


