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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektil'. transparan dan akuntabel serta berorie[tasi

pada hasil. kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHD. SOBIRIN, SH

Jabatan : Panitera Muda Pengadilan Negeri Muara Enim

Selanjutnya disebut pir, ak pertama,

Nama I MUHAMMAD EASYMI, SH

Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim

Selaku atasan pihak pefiama, selanjutnya diseblut pihak kedua,

Pihak pertama berianii aLan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesua; lampiran perjanjian ini. dalam

rangka mencapai target kinerjajangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineria tersebut menjadi targglmg jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperluku serta akan melakukaq evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sarrksi.

Muara Enirn, // Desember 2015

Pihak Kedua,

MUHAMMAD ILASYMI. S}t
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TJNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI MUARA EMM

Mengkoordinator semua keg,atan pada

keparjteraan pjdana

Meng;wesj merner;ksa llasiJ keria staf dan

menrberi paraf sefta menandatangani surat yang

berhubungan dengan kepaniteraan pidana

iugas tuigas lain yang menurut undang undnag

diwajibkan kepadanya

MeniJai pejrksanaan pekeria a n bawah a n

PeDrnganan perkara pidana sebagai Panit€ra

pengganti

lkryeleaikan pe.kara yan8 telah dimunitasidi

lEFiEraan Pidana untuk diserahkan ke

f.*slH[*um

Pengawasan aats berka

sperkara masuk, penyitaan.

penahanan dan lain-lain.

Upaya hukum banding,

Pergawasan atas tugas-

tugas meja terkait dengan

register dan pembuatan

surat sLrrat kepaniteraan

pidana

Bekerja berdasarkan

undang-undang yang berla

100 %

100 %

100,k

10a r;

N0 o.

Membe/i penilairn siaf

berdasarkan 5KP pegawai

dlruang lingkup

kepaniteraan pidana

Tertib Administra5i perkara

Perdara tingkat Pe.tama,

{persidangan, pe aporan

dan penye esaian berkas

perkara pidana)

Penyelesaian minutasi

berkara dan meregister

perkara tersebut dalam

regeister yang



Mengawasj mernerjksa has ker)a stef dan

membeti paraf serta menandatangani surat yang

berhubungan denBan kepaniteraan pidana

Tugas-tuigas lain yang menurut undang undnag

diwajibkan kepadanya

Meni,ai pelaksanaan peke{iaan bawahan

penahanan dan lain-lain.

Upaya hukum banding,

Kasasidan Pk

Pengawasa, atas tugas-

tugas mela terkait dengan

register dan pembuatan

surat surat kepaniteraan
pidana

toq yo

r00 %

100 0,4

100 %

to(J 9'a

Penangenan perkara pidana sebagai Panitera
pengganti

Menyelesaikan perkara yang telah dimunltasi di

kepaniteraan Pidana untuk diserahkan ke

Kapaniteraan Hukum

Bekerja berdasarkan

undang undang yang

Member; penila)an staf

berdasarkan SKP pegawai

diruang lingkup

kepaniteraan pidana

Tertib Administrasi perkara

Perdata tingkat pertama,

(persidangan, pelaporan

dan penyelesaian berkas

perkara pidana)

Penyelesaian minutasi

berkara dan meregister
perkara tersebot dalam

regeister yang

diperuntukan

Nluara Enim. 4 Desember 2015

Enim

MUHAMMAD HASYMI. SH
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Panitem / Sekretaris Pidana
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