
Dewa Made Widiadnyana, SHksa,SH.

Negara, 15 Juni2016

Pihak Pertama,

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

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

Nama   : Dewa Made Widiadnyana, SH

Jabatan    :  Wakil Panitera

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama   : Anak Agung Nyoman Diksa,SH.

4
Jabatan    : Panitera

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 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 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



, SHiksa, SH

Negara, 15 Juni2016

Wakil Panitera
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Target

Ada perubahan dalam pola kerja
ke arah yang lebih baik

Panggilan-panggilan dan
pemberitahuan dapat
dilaksanakan sesuai dengan
hukum acara dan dikiiimkan
kembali kepada Pengadilan
Pengaju

Terwujudnya laporan-laporan
sesuai dengan kegiatan dari
masing-masing bidang

Terwujudnya pengelolaan dan
pelaporan administrasi perkara
sesau dengan jangka waktu yang
ditentukan

Terwujudnya minutasi perkara
yang tepat waktu

Terwujudnya tugas-tugas
kepaniteraan yang bisa
dipertanggungjawabkan

IndikatorKinerja

Melakukan   langkah-langkah   yang
dipandang perlu untuk meningkatkan
kinerja pegawai pada kepaniteraan

Mengkoordinir dan mengawasi delegasi
panggilan dan pemberitahuan yang
dilakukan oleh Jurusita dan melaporkan
kegiatan tersebut kepada ketua
Pengadilan

Menghimpun dan menyusun data untuk
keperluan wvaluasi dan pelaporan seluruh
kegiatan yang dilaksanakan oleh
kepaniteraan perdata, pidana dan hukum
untuk selanjutnya dilaporkan kepada
pimpinan

Mengawasi penyelenggaraan dan
pengelolaan admimstrasi perkara dan
pelaporan perkara setiap hari

Mengkoordinir dan mengawasi
penyelesaian (minutasi) perkara oleh para
panitera pengganti, setiap hari kerja

Mengkoordinasikan  dan  mengawasi
pelaksanaan  tugas-tugas   kepaniteraan

pidana,   kepaniteraan  perdata,   dan
kepaniteraan  hukum melalui  garis
komando kepada Paniera Muda, setiap
hari kerja
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