PEN6ADUAN NEGERI hIEULABOH

PEUANIIAN XINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel sarta
berorientasi kepada hasil, kam! yang bertanda tangan di bawah ini:

iabatan:PANtTERA MUOA PEfiDATA
Selanjutnya di sebiit PthakPtrtomo
N a m a:NURHN, SH
Jabatan:Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh
Selaku atasan plhak pertama, Selanjutnya disebut Mho* Kedua
Plhak Pertama Berjanji akan mewujutkan target klnerja yang seharusnya sesuai lamplran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target klnerja jangka menengab sepert! yang telah dltetapkan dalam dokumen

Keberhasllan dan kegagalan pencapaian target klnerja menjadi tanggungjawab kaml.
Plhak kedua akan melakukan sepervisi yaang diperlukan serta akan melakukan evaluasl terhadap
capalan klnerja dart perjanjian Ini dan mengambli tindakan yang dl perlukan dalam rangka pemberlan
penghargaaandansanksi.

Meulaboh, 4 Januart 2016
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Sasaran Prog^^^i/Kegiatan
Terpenuhinya proses

Indlkator Klnerja
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pengiriman berkas perkara

Target

Membaca, memeriksa dan menelaah surat-surat

1DO%

yang ada kaltannya dengan kepaniteraan perdata
yang memeriukan tlndak lanjdt.

dalam rangka nienunjang

proses peradilan yang cepat

2

Mengelola perkara perdata

- Memeriksa pengiriman berkas Pengadilan Tlnggl/
Mahkamah Agung HI.

100%
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Menerima surat
perubahan nama
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perk
pern
gug
m
yang ada hubungannya dengan perkara gugatan dan
permohonan.

- Bertanggug Jawab atas pendaftaran perkara yang 100%
masuk dalam buku register perkara permohonan
dan perkara perkara gugatan sesuai dengan urutan

penerimaan darl pemegang kas dan membubuhj
nomcir perkara permohonan dan gugatan sesual
dengan urutan dalam buku register terse but set da h

panjar perkara dlbayarkan pada kas.
- Menglntruksikan dan memberlkan arshan kepada 100%
staf yang dltunjuk serta bertanggungjawab atas
seluruh penulisan-penullsan dalam register perkara
perkara permohonan dan gugatan secara tertib,

cermat, lengkap, tepat waktu berdasarkan jaianya
persidangan perkara.

3

Bertanggungjawab
pengawasan
perkara

- Menyerahkan sallnan putusan kepada para pihak
berpekara bila dlmlnta.

100%

-

100%

Mengawasl pelaporan perkara dalam SIPP.

dalam - Mengawasi laporan keuangan perkara setiapbulan.
keuangan
- Bertanggug Jawab atas urutan penerimaan dan

pemegang kas dan membubuhl nomor perkara
permohonan dan gugatan sesual dengan urutan

dalam buku register tersebut setelah panjar perkara
dlbayarkan pada kas.

Panitera Muda Perdata

100%

