
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeldif, transparan dan
akuntabelserta berorientasi pada hasi!, kamiyang bertanda tangan dibawah ini :

N AM a : SILVIARIANI, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak pertama,

N ama :YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

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.iangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan n'lelakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Balai, 2 Januari 2019

Pihak

240112 2 006



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan rnanajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabelserta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan dibawah ini :

N AM a :BAYUADHYPRATAMA, S.H., M.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak peftama,

Nama :YUDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanii akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka rnencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalanr dokumen perencanaan.

Keberhasllan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evalulasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Balai, 2 Januari 2019

NlP. 1 97S-1$' 3 2A0212 1 002
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PERHYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2A19

Dalam rangka mewujudkan rnanajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini :

N Ama : DWI NOVITAPURBASARI, S.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak pertatna,

N ama :YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertarna 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 tanggung jawab
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.

Pangkalan Balai, 2 Januari 2019
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan rnanajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabelserta berorientasipada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :M.ALW,S.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak peftama,

Nama :YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selaku atasan pihak pertarna, selanjutnya disebut pihak l<edua

pihak pertama berjanli akan rnewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai taryet kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan rnelakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang dipertukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Balai, 2 Januari 2019

Pihak Pertama,

NtP. 19870131 201101 1 009



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabelserta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :YUSUF,S.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama :YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perianjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokurnen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dipertukan serta akan melakukan evatuasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalarn rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Balai, 2 Januari2019



SASARAN PROGRAM / KEGIATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Teragendanya Penerimaan berkas perkara
perdata, pidana dan melakukan peneliiian

administratif mengenai formal yang pokok

terhadap berkas perkara yang masuk :

- Perkara Perdata Gugatan / Permohonan.
- Perkara Pidana Biasa / Perkara Pidana

Anak.

Teragendanya Penunjukan Panitera
Pengganii yang bertanggung Jawab
mengenai petikan putusan, berita acara
sidang dan minutasi perkara perdata dan
perkara pidana :

- Perkara Perdata Gugatan / Permohonan.
- Perkara Pidana Biasa / Perkara Pidana

Anak I Pdana Rngan serta Pidana Lalu
Lntas.

Terlaksannya penandatanganan dan
pengeluaran salinan putusan perkara pidana
dan perkara perdata :

- Perkara Perdata Gugatan l Permohonan.
- Perkara Pidana Biasa / Perkara Pidana

Anak.

Terlaksananya pengisian Buku lnduk
Keuangan perkara perdata .

Teragendanya penandatanganan legalisasi
surat yang akan dijadikan bukti dalam
persidangan perkara perdata

Teragendanya penandatanganan

dalam perkara perdata :

- Banding .

- Kasasi.
- Peninjauan Kembali .

Perkara Pidana :

- Banding .

- Kasasi.
- Peninjauan Kembali .

Teragendanya penandatanganan pengiriman
berkas perkara pidana dan perkara perdata
yang dmohonkan Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali.

Teragendanya penandatanganan

Pendaftaraan surat kuasa CV atau

Menerima berkas perkara perdata,

pidana dan melakukan penelitian

administratif mengenai formal yang

pokok terhadap berkas perkara yang
masuk :

- Perkara Perdata Gugatan I
Permohonan.

- Perkara Pidana Biasa i Perkara Pidana
Anak.

Menunjuk Panitera Pengganti yang

bertanggung Jawab mengenai petikan

putusan, berita acara sidang dan

minutasi perkara perdata dan perkara
pidana :

- Perkara Perdata Gugatan I
Permohonan.

- Perkara Pidana Biasa 1 Perkara Pidana
Anak I Pdana Rngan serta Pidana
Lalu Lntas.

Menandatangani dan

salinan putusan perkara
perkara perdata :

- Perkara Perdata
Permohonan.

mengeluarkan
pidana dan

Gugatan I

- Perkara Pidana Biasa / Perkara Pidana
Anak.

Mengisi Buku lnduk Keuangan perkara
perdata .

Menandatangani legalisasi surat yang

akan dijadikan bukti dalam persidangan
perkara perdata

Menandatangani akta-akta dalam
perkara perdaia :

- Banding .

- Kasasi.
- Peninjauan Kembali .

Perkara Pidana :

Menandatangani pengiriman berkas
perkara pidana dan perkara perdata
yang dmohonkan Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali .

Menandatangani Pendaftaraan surat
kuasa CV atau persekutuan komanditer :

100%

100%

100%

100%

100%



g.

10,

11.

12.

Teragendanya penandatanganan laporan
bulanan, empat bulan, enam bulan, Iaporan

tahunan, dokumentasi dan Lakip, delegasi
dan laporan Posbakum

Terlaksananya Pendelegasian surat-surat
masuk.

Tedaksannya mengikuti kegiatan bimbingan
teknis, rapat kefia daerah dan rapat kerja
nasional.

Terlaksananya Pengawasan, Pembinaan dan
penilaian terhadap bawahan Penilaian

Menanda tangani laporan bulanan,
empat bulan, snam bulan, Iaporan

tahunan, dokumenksi dan Lakip .

Pendelegasian surat-surat masuk .

Mengikuti kegiatan bimbingan
rapat kerja daerah dan rapat
nasional .

Melakukan Pengawasan, Pernbinaan

(Rapat Berleniang), Menilai Pelaksanaan
pekerjaan Bawahan terhadap Fara
Panmud, Para Panihra Pengganti,
Jurusita, Para Jurusita Pengganti dan
Staf Kepaniteraan.

teknis,

kerja

10006

100%

100%

100%

Ketua

32AA2121 AA2

Pangkalan Balai, 2 Januari 2019

NIP

Panitera

NegeriPangkalan Balai

S.H.
1985CI3 1 005



PERNYATAAN PERJAHJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2O{9

Dalam rangka mewujudkan manaiemen pemerintahan yang efeKif, transparan dan
akuntabelserta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini :

NAma : ENDANGEFENDI, S.E., M.M.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama :YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

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 tercebut menjadi tanggung jawab
karni.

Pihak kedua akan rnelakukan supervisi yang diperlukan serta akan rnelakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari prjanjian ini dan mengambil tindakan yang dipertrukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

UNIT KER,A : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Terlaksananya Perencanmn Program dan
Anggaran Tahun Anggaran 2018

Tenruujudnya Pengelolaan Adminiskasi Sub
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana

Tenrujudnya Pengelolaan Administrasi $ub
Bagian Urnum dan Keuangan

Tenvujudnya Pengelolaan Administrasi Sub
Bagian Perencanaan, Teknologi lnformasi dan
Pelaporan

Meneliti rencana kerja &
jadwalkegiatan tahun

anggaran 2018

lVlenandatangan i Surat
Tugas;
fulemaraf/ tlenandatangani
Surat yang befiubungan
dengan Kepegawaian,
Organisasidan tata
Laksana;
Meneliti UsullGnaikan
Pangkat Hakim dan
Pegawai;

Penataan Arsip
Kepegawaian.

tvlenandatangani SK
pengelola Keuangan;
Menandatangani SPPD,

Menandatangani Berita

Acara Rekonsiliasi Sistem
Akuntasi lnstansi Baik dari
Aplikasi SAIBA, Persediaan
dan $IMAK-BMN;
Mengkoordinir Perawatan,
Pemeliharaan, Penataan
BMN,

Menadatanganilmemaraf
Usul Permintaan Tur{angan
Remunirasi Perbutan;

Menandatangani
Pembukuan Bendahara
Pengeluaran;

Menandatangani SPP.
Melakukan Pemeriksaan
Kas Bendahara
Pengeluaran.

Menetapkan Rencana Kerja
Tahunan dalam pedoman

Operasional Kegiatan
Berdasarkan DIPA;
Meneliti Penyusunan Rl(A-
KL Tahun 2019;
Meneliti dan
Menandatangani Laporan

Bulanan, Tahunan dan
Lakh.

100%

1CIo%

SASARAN PROGRAM I KEGIATAN

100o/o



It

Evaluasi dan Dskumentasi serta Pelaporan
Lingkungan Kesekretarialan Pergadilan
Negeri Lahat

Melakukan Pe*ilaian Kinerla
Bawahan;

- Melakukan Pembinaan
secara berjeniang;

- Melaksanakan Rapat
Berjenjang;

Pangkalan Balai, 2 januari 2019

KETUA

ANGKALAN BALAI



PERHYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2O{9

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini :

N A m a : KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M,H.
Jabatan : Panitera Muda Hukurn Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama :YUSUF,S.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan tanget kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalarn dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
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.

198503 1 005

Pangkalan Balai, 2 Januari 201

19790914 200502 't 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2O,l9

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Terlaksananya Pembuatan Laporan
Bulanan Keadaan Perkara Pidana
dan Perdata

Terlaksananya Pembuatan Laporan
Tahunan Keadaan Perkara Pidana
dan Perdata

Terlaksananya Pembuatan Laporan
Triwulan Keadaan Perkara Pidana
dan Perdata

Terlaksananya Pembuaian Laporan
Sernesteran Keadaan Perkara Pidana
dan Perdata

Terlaksananya Pembuatan Laporan
Bulanan SIPP

Terlaksananya Pembuatan Laporan
Bulanan Kegiatan Posbakum

Terlaksananya Pernbuatan Laporan
Bulanan Kegiatan Sidang Di[uar
Gedung Pengadilan

Terlaksananya Pembuatan Laporan
Bulanan Pembebasan Biaya Perkara

Terlaksananya Pernbuatan Laporan
Pengaduan

Terlaksananya Pernbuatan Laporan
Delegasi

Mengumpulkan data,
Menelitidan Memaraf
Laporan Bulanan

Mengulmpulkan data,
Menelitidan Memaraf
Laporan Tahunan

Mengumpulkan dah,
Menelitidan Mernaraf
Laporan Triwulan

Mengumpulkan data,
Menelitidan Memaraf
l-aporan Semesteran

Mengumpulkan data,
Menelitidan Memaraf
Laporan SIPP

Mengumpulkan data,
Meneliti dan Mernaraf
Laporan Bulanan
Kegiatan Posbakum

Mengurnpulkan data,
Menelitidan Memaraf
l-aporan Kegiatan
$idang diluar Gedung
Pengadilan

Mengumpulkan data,
Menelitidan Memaraf
Laporan Bulanan
Pembebasan Biaya
Perkara

Mengumputrkan dah,
Menelitidan Mernaraf
Laporan Pengaduan

Mengumpulkan data,
Meneliti dan Memaraf
Laporan Delegasi

100o/o

100%

100%

100%

100%

lAAo/o

100%

lAAo/o

SASARAN PROGRAITI T

KEGIATAN

100o/o



12.

13.

14-

Terlaksananya Pelayanan
Pendaftaran Surat Kuasa

Terlaksananya Pembuatan Surat
Keterangan tidak sedang dlhukum
dan dicabut hak pilih dan dipilihnya

Terlaksananya pengarsipan berkas
perkara pidana dan perdata

Memproses
Pendaftaran Surat
Kuasa

Melayanidan
memproses pembuatan
surat keterangan tidak
sedang dihukum dan
dicabut hak pilih dan
dipilihnya dari
pemohon

Melakukan
pengarsipan berkas
perkara dan perdata

100%

100%

100%

Pangkalan Balai, 2 Januari 2019

PANITERA MUDA HUKUM

NlP. 19790914 2005021 001198503 1 005
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini :

NAma :YULIANTO,S.H.
Jabatan : Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama :YUSUF,S.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berianji 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 rnenjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan se*a akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Balai, 2 Januari 2019

Pihak Pertarna,

98503 1 005 NtP. 19641104 98603 1 017



PERJANJIAIY KTNBRJA TAHUN 2OI9

LTNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

No" Sasaran Program / Kegiatan lndikator Kineria Target

I
Terlaksananya Penenmaan
berkas perkara pidana dari
Kejaksaan

- Mengecek kelengkapan berkas pidana
biasa dan Anak-anak yang diserahkan
Kejaksaan Negeri Banluasin

- Membuat tanda terima penyerahan
berkas perkara pidana biasa dan anak-
anak dari Kejaksaan Negeri Banl.uasin

t00%

2.

Terlaksananya penerimaan
pelimpahan berkas perkara
pelanggaran lalu lintas dan
perkara cepat

Mengecek keiengkapan berkas Lalu
Lintas dan perkara cepat dari Poires
Banyuasin

t00%

1

Terlaksananya penerimaan
berkas perkara Banding dan
Kasasi dari .Iaksa penuntut
Umum dab terdakwa

- Membuat Akla permohonan
banding/kasasi ,penerimaan memori
banding /kasasi

- Membuat surat mempeiajari berkas
perkara bandingikasasi kepada Jaksa
Penuntut Umum dan terdakwa.

- Membuat dan mengecek kelengkapan
berkas perkara banding ,/kasasi yang
akan dikirim ke Pengadilang Tinggi
Sumatera SelatanlMahkamah Agung
Republik Indonesia

100%

4.

Terlaksananya pengawasan
terhadap pengisian setiap
regester pada bagian pidana

- Mengkoordinir para staf yang ditunjuk
untuk pengisian regester perkara
pidanabiasa dan anak- anak

- Mengecek semua pengisian regester
perkara pidana biasa dan ank-anak 140%



5.

Terlaksananya penyerahan arsip
perkara pidana biasa kepada
Panitera Muda Hukum

Mengecek berkas perkara pidana yang
diserahkan Panitera Pengganti dan
sudah incrach serta menyerahkannya
kepada Panitera Muda Hukum rca%

6.

Terlaksananya pembuatan
laporan bulanan keadaan
perkara pidana

Mendata perkara yang masuk ,putus,
banding kasasi setiap bulan berjalan
dan membuatkan laporan setiap
bulannya

100%

7.

Terlaksana penerimaan
permohonan perpanjangan
penahanan penyidik/penuntut
Uum,penyitaan,penggeledahan

Menerima dan mengecek kelengkapan
berkas permohonan perpanj angan
penahanan penyidik penuntut
Umum,penyitaan,penggeledahan

rca%

8.

Terlaksana pengawasan
SIPP/CTS perkara Pidana dan
Perdata

- Mengisi jadwal sidang danpenundaan
sidang perkara perdata setiap setelah
persidangan.

- Mengisi kolom saksi-saksi baik dalam
perkara pidana maupua perdata

- Mengisi Putusan dan penetapan
Hakim

100%

Pangkalan Balai, 2 Januari2019

19641104 1



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PER..IANJIAN KINERJA TAHUN 2A1g

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.
Jabatan : Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama :YUSUF,S.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri pangkalan Balai

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 rnenengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokunren perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
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.

Pangkalan Balai, 2 Januari 2019

k Kedua,

S.H
NIP. 1 198503 1 005 15 200904 1 008



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2O{9

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabelserta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.
Jabatan : Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama :YUSUF,S.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertarna berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai larnpiran
perjanjian ini, datam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tercebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dlperlukan serta akan rnelakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlulkan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Balai, 2 Januari 2019

NIP-



SASARAN PROGRAM I KEGIATAN INDIKATOR

PERJANJIAN KINERJA TAI-IUN 2AL9
UNIT KIRJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Terlaksananya penerimaan berkas
gugatan perdata, permohonan, dan
gugatan sederhana dalam perkara

perdata.

Terlaksananya penenmaan
permohonan banding, kasasi,
peninjauan kembali perkara perdata

Terlaksananya
permohonan eksekusi
perdata

Terlaksananya penghitungan besamya
panjar biayar perkara perdata sesuai
dengan radius yang dituangkan dalam
SKUM

Terlaksananya penyelesaian Iaporan
dan penyelesaian surat-surat yang

berkaitan dengan keperdataan

Menerima dan meneliti berkas gugatan perkara

perdata, permohonan dan gugatan sederhana dari
para pihaldpemohon.

Menentukan besarnya panjar biaya perkara sesuai
dengan Radius wilayah yang kemudian dituangkan
dalam SKUM.

Segera dilakukan pendaftaran dan diberi nomor
Register.

Penyelesaian proses perkara akurat dan tepat
waktu.

Menerima dan meneliti permohonan banding,
kasasi, peninjuan kembali dari para pihak.

Menentukan besarnya panjar biaya perkara

banding, kasasi, peninjauan kembaii sesuai dengan
Radius wilayah yang kemudian dituangkan daiam

SKUM.

Segera dilakukan pendaftaran dan diberi nomor
Register upaya hukum.

Memeriksa kelengkapan berkas perkara upaya
hukum sebelum dikirim

Penyelesaian dan pengiriman proses perkara

upaya hukurn akurat dan tepat waktu.

Memberitahukan putusan upaya hukum kepada
para pihak

Menerima dan meneliti permohonan eksekusi

Menentukan besarnya panjar biaya eksekusi yang

kemudian dituangkan dalam SKUtvl.

Pelaksanaan proses eksekusi cepat dan tepat
waktu.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari keadilan melalui ketertbukaan dan
transparansi biaya perkara dalam proses peradilan
perdata sesuai dengan radius wilayah yang

dituangkan dalam SKUM.

Menyelesaikan laporan bidang keperdataan dan
membaias surat-surat yang masuk di keperdataaan
cepat dan tepat waktu dengan data pendukung
yang akurat sebagaimana permintaan.surat

dimaksud.

100%

100%

100%

rcAo/o



7. Terlaksananya acam persidangan

perkara pedata dan pidana
- Ivtergiktdi jalannya acam pemidangan perkara

pidana dan perdata sesuaijadwal sidang
- Mencaht jalannya acara persidangan dan

penundaan harisidang perkara pidana dan prdata
- Membuat Berita Acara Persidangan dan

merginpukrya kedalam aplikasi SIPP

100%

Pangkalan Balai, 2 Januari 2019

NIP. 1 98503 1 005 NtP. 1980M15 2009M 1 008



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2O{9

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N A ma : MARDHIYANSAPUTRA,A.md
Jabatan : Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak pertarna,

Nama :YUSUF,S.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

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 dokurnen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan rnelakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Balai, 2 Januari 2019

19851214201101



SASARAN PROGRAM I KEGIATAN

PERJANJIAN KINERIA TAHUN 2019

UNIT KER,A : PEIIGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Melaksananakan panggilan perkara perdata
gugatan dan permohonan

Melaksanakan pemberitahuan-pemberitahuan

banding, kasasi, dan PK perkara perdata

Melaksanakan pemberitahuan-pemberitahuan

banding, kasasi, dan PK perkara pidana

Menerima pemberitahuan

dari Panitera / Panitera
Pengganti I Panmud
Perdata bahwa ada
panggilan sidang.

Mengkonsep, dan membuat
panggialan perkara perdata
gugatan dan permohonan.

Melaksanakan panggilan
perkara perdata gugatan

dan permohonan ke iempat
tujuan alamat.

Memberikan relaas
panggitan kepada Panitera /
Panitera Penggantil
Panmud Perdata yang

sudah dilaksanakan.

Menerima pemberitahuan

dari Panitera / Panmud

Perdata bahwa ada
pemberitahuan-

pemberiiahuan banding,

kasasi, dan PK.

Mengkonsep, dan membuat
pemberitahuan perkara
perdata banding, kasasi,

dan PK.

Melaksanakan
pemberitahuan perkara
perdata banding, kasasi,

dan PK ke tempat tujuan
alamat.

Memberikan relaas
pemberitahuan kepada

Panitera I Panmud Perdata
yang sudah dilaksanakan.

Menerima pemberitahuan

dari Panitera / Panmud
Pidana bahwa ada
pemberitahuan-
pemberitahuan banding,
kasasi, dan PK.

Mengkonsep, dan membuat
pemberitahuan perkara
pidana banding, kasasi, dan
PK.

Melaksanakan
pemberitahuan perkara
pidana banding, kasasi, dan
PK ke temnat tLriuan alamat

100%

10Aolo



Melaksanakan pemberitahuan-pernberitahuan
putusan Pengadilan NegeriPangkalan Balai ,

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
Perkara Perdata

Melaksanakan pemberitahuan-pemberitahuan
putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah
Agung Perkara Pidana

Melaksanakan semua perintah unfuk
pennohonan delegasi Pengdilan Negeri
Pangkalan Balai dan diluar wilayah
Pengdilan Negai Pangkatan Balai

Menerima pemberitahuan

dari Panitera i Panmud

Perdata bahwa ada
pernberitahuan-
pernberitahuan putusan

Pengadilan Negeri

Pangkalan Balai ,

Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung.
Mengkonsep, dan membuat
pemberitahuan putusan

Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai ,

Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung.

Melaksanakan
pemberit*huan putusan

Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai ,

Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung ke
tempat tujuan alamat.

Memberikan relaas
pemberitahuan kepada
Panitera / Panmud Perdata
yang sudah dilaksanakan.

Menerima pmberitahuan
dari Panitera / Panmud

Pidana bahwa ada
pemberitahuan-
pernberitahuan putusan

Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung Perkara
Pidana.

Mengkonsep, dan membuat
pemberihhuan putusan

Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung Perkara
Pidana.

Melaksanakan
pemberitahuan putusan

Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung Perkara
Pidana ke tempat tu.iuan

alamat.

Memkrikan relaas
pemberitahuan putusan

Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung kepada
Panitera / Panmud Pidana
yang sudah dilaksanakan.

Menerima pemberitahuan

dari Panitera / Panmud
Perdata atau Pidana bahwa
da delqasiPengdilan
Negeri Pangkalan Balai dan
diluar wilayah Pengadilan
Negsri Pangkalan Balai.

100Y0

100%



Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai dan diluar
wilayah Pengadilan Negeri

Pangftalan Balai.

Memberikan laporan
delegasi Pengadilan Negeri
Lahat dan diluar witayah
Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai sudah
dilaksanakan kepada
Panitera I Panitera Muda
Perdata I Pani,tera Muda
Pidana.

Pangkalan Balai, 2 Januari2019

.19851214 2CI1101 1 005



Irr

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20{9

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :MHMATJUNIANSYAH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak pertama,

Na ma : ENDANG EFENDI, S.E., M.M..
Jabatan : Sekretaris

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perianjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kine$a tersebut menjadi tanggung jawab
karvri.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari pedanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalarn rangka pemberian penghar,gaan dan sanksi.

Pangkalan Balai, 2 Januari2019

RAHIilAT JUNIAIIISYAH
NIP. 19750620 199403 1 001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : DW INDAH ROSALINA, S.H., M,.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasidan

Tata Laksana Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama :ENDANGEFENDI, S.E., M.M..
Jabatan :Sekretaris

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka rnencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut meniadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalarn rangka pernberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Balai, 2 Januari 2019

DIfi'IINDAH ROSALINA. S.H.. M.H.
NIP. 19860313 200604 2 001

Pihak Pertarna,



PERJANJIAN KINERJA TA}IUN ?:gLg

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Terlaksana Pembuatan Surat Keputusan
Ketua

Terlaksana Pembuatan Surat Keputusan
Seketaris

Terlaksananya Pembuatan Surat Tugas

Terlaksana dan lennrujudnya Kenaikan

Pangkat Hakim dan Fegawai

Mengkonsep, Membuat dan
Memaraf Surat Keputusan
Ketua yang akan diterbitkan.
Menghimkan Tembusan
Surat Kepuhrsan Ketua yang

telah diterbiftan ke bagian-
bagian alau instansi yang
terkait.

Membagikan $urat
Keputusan Ketua yang telah
diterbift an kepada Hakim
atau Pqawai yang ditunjuk
dalam SK Tersebut.

Mengkonsep, Mernbuat dan
Memaraf Surat Keputusan
Sekretaris yang akan

diterbitkan.
Mengirimkan Tembusan

Surat Keputusan Seketaris
yang telah diterbitkan ke
bagian-b4ian atau instansi
yang terkait.

Membagikan Surat
Kepuhisan Sekretaris yang

telah diterbitkan kepada
Pegawai, Honorer ataupun
TKS yang ditunjuk dalam SK
Iersebul

Meneliti dan Memaraf Surat
Tugas yang dibuat oleh Staf
Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasidan Tata
Laksana.

Meneliti datadata I syarat
kelengkapan usul kenaikan
pangkat hakim dan pegawai
yang akan naik pangkat
yang dilkumpu{kan dan
disusun oleh Staf Sub

Bagian Kepegawaian,
Organimsidan Tata
Laksana.

Memaraf Surat Pengantar
Permohonan Usul Kenaikan
Pangkat yang telah dibuat
oleh Staf Sub Bagian

Kepegawaian Organisasi
dan Tata Laksana.

100%

100%

100%



I

Terlaksana Penginputan I Pengelolaan Data
Update pada Aplikasi $IKEP dan Komdanas

Terlaksananya Penilaian SKP dan DP3 Staf
Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana

Terwujudnya Pembuatan Surat Permohonan
Usulan CPNS menjadi PNS

Tenrujudnya Pelaporm SKP H*im dan
Pegawai.

juga sisa cuti yang tersisa.
Memaraf surat lzin Cuti

Hakim atau Pegawai yang

permohonan cutinya telah
disetujui oleh Atasan yang

berhak memberi Cuti, yang

tetah di buat oleh Staf Sub

Bagian Kepegawaian,

Organisasidan fata
Laksana.

Memonitoring, menscan
Data File Hakim dan
Pegawai kedalam bentuk E-

Document (PDF) dan juga

membantu Penginputan
Data baru yang akan di
masukan dalam Aplikasi
SIKEF dan Komdanas oleh

Operator Aplikasi $IKEP dan

KOMDANAS.

Menilai Pelaksanaan
pekeriaan Bawahan pada

Sub Bagian Kepegawaian
Organisasidan Tata
Laksana.

Meneliti data-data / syarat
kelengkapan usul CPNS
menjadi PNS yang telah

dikumpulkan dan disusun
oleh Staf Sub Bagian
Kepegawaian, Gganisasi
dan Tata Laksana.
Memaraf Surat Pengantar
Permohonan Usul CPNS
rnenjadi PNS yang telah

dibuat oleh Staf Sub Bagian

Kepegawaian Organisasi
dan Tata Laksana,

iitengumpulkan Formulir
SKP yang tddr dibuat oleh
hdcim dan pegawai

ilhpersiapkan format
penilaian kepada atasan
langsung.
Menyelesaikan pembuatan-
pembuatan SKP,

mengarsipkan ke dalam
masing-masing odner hakim
dan pegawai. Maupun
kedalam Odner Arsip pada
Sub Bqian Kepegauaian,
Organisasidan Tata

Laksana.

100%

100%

1000/6

100%



11.

12.

't3.

14.

Terwujudnya Pengelolaan Tertib administrasi
Persuratan baik Surat Masuk Maupun Surat
Keluar dari bagian Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana

Terwujudnya Pengelolaan Kenaikan Gaji
Berkata (KGB)

Terunijudnya Pelaksanaan Perintah Pimpinan

Terwujudnya Pelaksanaan Pembuatan Surat
Pemyataan Masih Menduduki Jabatan

mendapatkan Pembayaran
Tunjangan Keluarga (KP4)

hakim dan pegawai.

Menindaklanjuti Surat Masuk
surat yang masuk yang

berhubungan dengan
Adrninistrasi Kepegawaian,
Organisasi dan tata Laksnaa
Mengirimkan Surat Balasan

beserta Surat Tembusannya
ke instansi terkait.
Membuat Surat Keluar dan
mengirimkannya yang

berhubungan dengan
Adrninistrasi Kepegawaian,
Organisasidan Tata

Laksana.

Membuat data kontrol

kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Memaraf, Membuat usulan

kenaikan gaji berkala bagi

Hakim dan Pegawai yang

telah memenuhi masanya.

Berkoordinasi dengan setiap
bagian yang lerkait untuk
mernbanfu atasan dalam
urusan Adminisfasi
Kepegawaian.

Membuatlmengetik,

memaraf surat pernyataan

masih rnenduduki Jabatan

bagi pejabat struktural

maupun fungsional.

100%

100%

100%

10070

Pangkalan Balai, 2 Januari 20L9

Dwi lndah (osdlina, SH., M.H.
NrP. L9860313 2006M 2 001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20{9

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabei serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMa :M. IMANSEPTIAN, S"Ip
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, lnformasi Teknologi dan

Pelaporan Pengaditan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak pertama,

N ama 'ENDANGEFENDI, S.E., M.M..
Jabatan : Sekretaris

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak perlama 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 tanggung jawab
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.

Pangkalan Balai, 2 Januari 2019

Pihak Pertama,

I,\
/\

ru. ruho( sepleru. s.rp
Mp. rg8509z 201101 100r



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

No Sssar*n Prograrn J Kegiatan Irdikator Kineria TarS#

.)
aJ.

4.

2.

1.

5.

7.

8.

anggaran

pelaksanaan penyusunan

dokunenhsi kegiatan

Terwujudnya pelaksanaan program keria
pengelalaan anggaran tahun berialan

Terwujudnya pengeblaan website

Tenrujudnya pengelolaan surat pada

subbag perencanaan, lnformasi teknologi
dan pelaporan

Pengelolaan lnformasi
Mahkamah Agung Rl

Tenrujudnya
RKA KL

Teruvujudnya

laporan LAKIP

Terlaksananya
kantor

Memkntu Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) dalam penyusunan anggaran (RKA

l(L)

Membantu Kuasa Pengguna Anggaran
dalam menyusun reilcana anggaran tahun
bedalandan rnernbuat time schedule
pengeblaan arcgaran tahun berialan

Monitoring konten Wehsite secaraberkala

Mengkonsep suralsurat keluar serta
mencatat dan meregister surat yang masuk
kesubbag perencanaan, infurmasi teknologi
dan pelaporan

h{onitoring informasi dari Wehite
Mahkamah Agung Ri setiap hari

Mengkoordinir data untuk keperluan
pelaporan lSKlP

[trendokumentasikan kegiatan kantor

100 Yo

100o/o

1007o

100Yo

100o/o

1007o

100%

Pangkalan Balai, 2 januari 2019

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi

NrP. t9840S1

lnformasi dan Pelaporan

12011.011001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2A19

Dalam rangka mewujudkan manaiemen pernerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kamiyang beftanda tangan di bawah ini :

N am a :ALFIANSYAHWROWANI
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : ENDANGEFENDI, S.E., M.M.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharu$nya sesuai lamplran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai tarEet kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan rnelakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Balai, 2 januari 2019

NlP. 197807



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20'19

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan

: M. BUDIANTO
: Staf Kepaniteraan Muda Perdata

selanjutnya disebut pihak peftama,

N a m a : HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S,H., M.H.
Jabatan : Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan tar.get 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 tanggung jawab
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.

Pangkalan Balai, 18 Februari2019

Pihak Pertama,

NrP. 198004 NlP. 19871806 200912 1 002



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalarn rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :ZULPANARYANTO
Jabatan : Staf Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan

Balai

selanjutnya disebut pihak pertama,

N am a : RAHMATJUNIANSYAH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri

Pangkalan Balai

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 tanggung jawab
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.

Pangkalan Balai, 2 januari 2019

PihalfPedama,

ZULPAN ARYANTO
19724907 199303 1NIP.



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasipada hasil, t<amiyang bertanda tangan di bawah ini :

NaMa :ENDANGAZHARI
Jabatan : Staf Pidana Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama :YULIANTO,S.H.
Jabatan : Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihal< kedua

pihak pertanra berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharu$nya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka rnencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
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.

januari2019
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini :

N a M a : ERAUSTHIANGGRAINI
Jabatan : Staf Pidana Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak pefiama,

Nama :YULIANTO,S.H.
Jabatan : Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut piha* kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target lcinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian taryet kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan rnelakukan supervisi yang diperlukan seila akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Balai, 2 januari 2019

Pihak Pertama,

NlP. 1964.?{,W:
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :YUDI ADRIAN SAPUTM, S.H.
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak pefiama,

Nama :YUSUF,S.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

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 tanggung jawab
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.

Pangkalan Balai, 2 Januari2019

ma,

YUDI ADR
NlP, 1991 29 2A14O31 AAl
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UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NO SASARAN PROGRAM / KECTATAN INDIKATOR TARGET

1.

2.

3.

4.

Terlaksananya acara persidangan
perdata dan pidana

Terlaksana Pembuatan Surat Penahan dan

Perpanjangan Penahan Terdakwa dalam
perkara pidana

Terlaksananya Pengisian SIPP/CTS

Terlaksananya Minutasi perkara perdata dan
pidana

Mengikuti ialannya acarc
persidangan perkara pidana

dan perdata sesuai jadwal

sidang

Mencatat jatanan acara
persidangan dan
penundaan hari sidang
perkara pidana dan perdata;

Membuat berita acara
persidangan pidana dan
perdata, dan

menandatanganinya

Membuat surat Penahan

dan perpanjangan

Penahanan Terdakwa

Mengirimkan Tembusan
Surat Penahanan dan
Perpajangan Penahanan

kepada Kejaksaan Negeri

Pangkalan Balai dan Rumah

Tahanan Negara Pangkalan
Batai

Mengarsipkan Surat
Penahan dan Penahanan
kedalam berkas perkara
pidana;

Mengisi jadwal sidang dan
penundaan sidang perkara
pidana dan perdata setiap
setelah persidangan;

Mengisi jadwal mediasi dan

hasilmediasi;

Mengisi penahan dan
perpajangan penahanan

Terdakwa;

Mengisi kolom Saksi-Saksi
baik datam perkara pidana

maupun perdata

Menyusun berkas
acara persidangan
perda{a maupun

berita
baik

pidana,

100%

100%

1000/o

1S0%



ma&un Panitera Perdah
sebelum 14 hai selak
putusan Majelis Hakirn
dibacakan

Ketua
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Pangkalan Balai, 2 Januari 2CIL9

Panitera Pengganti

200/2121 002

Pengadilan Nggeri Pangkalan Balai

NIP. 19910i2S 201403 I 00r


