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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif, transparan dan akuniabel seda berolientasi

pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

Nama

Jabatan

: SHOFWAN, SH..

: PANITEM MUDA HUKUM,

selanjutnya disebut pihak pedama,

: DARMAWATI, SH..

: WAKIL PANITEM.

Selaku atasan pihak penama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanli akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam

rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Kebehasilan dan kegaga{an pencapaian target kinerja lersebutmeniadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisiyang diperlukan sefta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja

dari peianjian inidan mengambil tindakan yang diperlukan dalam langka pemberian penghargaan dan sanksi'

Muara Enim, November 2015
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PERJANJIAN KIITIERJA iAHUN 2(}I5

UN1T KERJA : PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM.

No Sasaran Program / Kegiatan lndikator Kineria Target

1.

2.

3.

4.

5.

11.

7.

6.

L

L

10.

12.

I\lembual penetapan hari sidang.-

Membuat peneiapan penahanan lv'laielis

Hakim.-

l\,,lembual peneiapan perpanjangan tahanan

oleh Ketua Pengadilan Negeri.-

lvlembuat penetapan pepanjangan tahanan

oleh Ketua Pengadilan Tingg.-

l,4embuat Berita Acara persidangan dan

l\.4lnulasi berkas perkara.-

i\lembantu Ketua Pengadilan Negeri
program kerja.-

lvembantu Ketua Pengadilan

melaksanakan program keia serta

data pengawasan kegiatan Hakim.-

membuat

Negeri

mengelola

Mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-

tugas kepaniteraan Hukum.-

lvlenerima serta mengkoordinir dan melakukan
pengawasan terhadap Notaris dan Penasehat

Hukum.-

l\renerima dan mengawasi laporan bulanan,

tri\,,,ulan, catur wulan, semesler dan tahunan.-

[,4enjalankan serla mengkoordinir penyuluhan

Hukum (Kadarkum)-

l\,4engawasi dan mengkoordinrr pengarsipan

berkas perka.a serta lT.

Perkaru pidana dan

perdata.-

Perkara pidana biasa,

khusus dan anak.-

Perkara pidana biasa,

khusus dan anak -

Pe*ara pidana.-

BA dan [,4inutas]

perkara pidana dan
perdata.-

Pembuatan program

kerja.-

Pelaksanaan prog{am

kerja dan mengelola

data pengawasan

kegialan Hakim.-

l\/lengkoordinasikan dan

mengawasi tugas staf

kepaniteraan hukum.

Pengawasan te/oadap

Notaris dan Penasehal

Hukum.-

Mengawasi laporan-
laporan.-

Pelaksanaan
Penyuluhan hukum.-

Pengarsipan berkas
pe*ara pidana I
perdata serta

dokumentsi dan l.T

100 %

100 %

100 %

100 0/0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 Yo

100 %

100 %

104 o/,

Muara Enim. November 2015.

PANTTERA r\ruT\ HUKUM



lndikator KinerjaSasaran Program / Kegiatan

Perkara pidana dan

perdata.-

Perkara pidana biasa,

khusus dan anak.-

Perkara pidana biasa,

khusus dan anak.-

. Perkara pidana.-

BA dan Minutasi

perkara Pidana dan

perdata.-

Pembuatan Program
keqa.-

Pelaksanaan program

kerja dan mengelola

data pengawasan

kegiatan Hakim.

Mengkooldinasikar dan

mengawasi tugas staf

kepaniteraan hukum.-

Pengawasan terh€dap

Notaris dan Penasehat

Hukum.-

Mengawasi laPoran-

laporan.

Pelaksanaan
Penyuluhan hukum.-

Pengarsipan berkas

perkala Pidana I
perdata serta

dokumentsidan l.T

Membual penetapan harj sidang.-

Membuat peneiapan penahanan lv'laielis

Hakim.'

Membuat penelapan perparliangan tahanan

oleh Ketua Pengadilan Negeri.-

Membuat penetapan perpaBjangan iahanan

oleh Ketua Pengadilan Tingg.-

l\.,lembuat Berita Acara persidangan dan

Minutasi berkas Perkara.'

Membantu Ketua Pengadilan Nege membuat

program ker1a.-

Membanlu Ket,ra Pengadllan Negei

melaksanakan plogram keria seda mengelola

data pengawasan kegiatan Hakim -

l,4engkoordinasikan dan mengawas] tugas-

tugas kepaniteraan Hukum.-

lrenerima serta mengkoordinir dan melakukan

pengawasan teftadap Notaris dan Penasehat

Hukum.-

Menerima dan mengawasi lapomn bulanan,

triv/ulan, catur v,/ulan, semesler dan tahunan.-

Menjalankan seria mengkoordinir penyuluhan

Hukum (Kada*um).-

l\,4engawasi dan mengkoord'nrr pengarsipan

berkas perkara seda lT.

l\,4uara Enim, November 2015.


