
Diksa, SH.I Nyoman Dana, SH.

Negara, 15 Juni 2016

^rtama,

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kerja, serta penyelenggaraan administrasi

peradilan yang tertib, guna memberikan pelayanan publik yang optimal pada

kepaniteraan Pidana, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: INYOMAN DANA, SH.

Jabatan: Panitera Muda Pidana.

Selanj utnya disebut Pihak Perta ma.

Nama: ANAK AGUNG NYOMAN DIKSA, SH.

Jabatan: Panitera.

Selaku atasan pihak Pertama, selanj utnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama, berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan peneapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua, akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian target dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PENGADILAN NEGERI NEGARA
Jalan Mayor Sugianyar No. 1 Negara
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Negara, 15 Juni 2016

Panitera ^uda Pidana,

I Nyoman Dana, SH.sa, SH.
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Target

Terwujudnya kinerja yang
baik

Terwujudnya suasana kerja
yang kondusif

Tercapainya laporan
perkara dan keuangan
perkara yang tepat dan
akuntabel

Terwujudnya minutasi

perkara yang tertib

Tercapainya penyerahan
salinan putusan yang
bertanggung j awab

Tercapainya transparansi
keuangan perkara perdata

Tercapainya pengiriman
berkas Banding, Kasasi
dan PK yang tepat waktu

Tercapainya proses
administrasi perkara yang
cepat dan tepat

Terwujudnya pelayanan di
kepaniteraan perdata yang
bertanggung jawab

Indikator Kinerja

Melaporkan hasil pengawasan kepada

Panitera melalui Wakil Panitera

Mengawasi kinerja para pegawai staf
kepaniteraan perdata

Mengawasi pelaporan perkara dan
keuangan perkara

Mengawasi pemberkasan perkara
tidak aktif yang diminutasi oleh
Panitera Pengganti sebelum
diserahkan kepada kepaniteraan

hukum

Mengawasi pelaksanaan pemberian

salinan putusan

Mengawasi pengelolaan panjar dan
keuangan perkara

Mengawasi administrasi (pengarsipan)
perkara aktif yang dimohonkan
Banding, Kasasi dan PK

Melaksanakan kegiatan peng-
administrasian perkara perdata

Mengkoordinasikan dan mengawasi
pelaksanaan tugas-tugas kepaniteraan
perdata

Sasaran Program/Kegiatan
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