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PERJANJIAN KJNERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA  : YENNI MARIAMI, SH

NIP: 196209091983032003

Jabatan    : Panitcra Pengadilan Negeri Bukittinggi

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

NAMA  : MAHYUDIN, SH. MH

NIP: 1961100S1984011001
Jabatan    : Kelua Pengadilan Negeri Bukittinggi

Selaku atasan Pihak Pcrtama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yangs eharusnya sesuai

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

telah ditetapkan dalam dokumen pereneanaan.

Keberhasilan dan kegagalan peneapaai target kinerja ini menjadi ttinggung jawab kamt

Pihak Pettana dan Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi terhadap capaian kinetja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang

diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
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Menyelenggarakan administrasi perkara
Mengatur tugas Wakil Panitera. Panitera Muda,

Panitera Pengganti, dan Jurusita
Menerima dan memuat tanda terima perkara

yang diterima di kepaniteraan
.Membuatsalinanputusan

Membuat akta:
1)Pemberitahuan putusan pada terdakwa ata

para pihak \ang tidak hadir di persidangan
2)Tanda tenma/pikir pikir dari putusan Hakim
3)Menenma permataan banding, kasasi, PK,

4)Tidak mengajukan banding, kasasi, danPK
5)Menolak  pernyataan banding, kasasi, dan

PK bagi ang terlatnbat mengajukannya
6)Pemberitahuan permohonan banding, kasasi,

7)Penyampaian  saiinan  memori   banding,
kasasi, dan PK

8)Membaca  berkas-berkas  dan  meneri
kontra memori banding, kasasi, dan PK

9)Penyampaian  kontra  memori  banding,

kasasi, dan PK

kas
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l. Pelaksanaan  koordinasi,   pembinaan,   dan
pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian

dnkungan di bidang teknis
l. Pelaksanaan pengeloiaan administrasi perkara

perdata
e. Pelaksanaan pengeiolaan administrasi perkara

pidana
i. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pe

ir Kinerja Utai
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Penundun hari tdang

t  Perkara  tanc   udah  putus  berikut   amar

Mehksanakan tugas tugas \an  dtbefikan Ketua
berdasarkan   Buku  Pedoman  II  Pembinaan
-^dmmstraMPengaddm

a. Membuat penetapanhari sidatig

i . Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan,
dikeiuarkan dari  tahanan atau dirubah jenis
penahanannya

c, Mcmbuat        penetapan-penetapan     yang

diperintahkan Hakim
d. Membuat berita acara persidangan yang harus

seicsai sebelum sidang berikutnya
•. Mclaporkan barang bukti kepada Panitera
1 Mengetik amar putusan

g. Minutasi perkara
h. Mengisi SIPP

10)Pejnberitahuan putusan banding, kasasi, PK,
datt grasi

11) Petmohonan grasi/remisi
12)Petnbuatan akta yang  menurut   Undang-

Undang/Peraturan diharuskan dibuat  oleh
Panitera

13)Mengirim berkas perkara jang dimohonkan
banding, kasasi. PK, grasi. dan remisi

Tugas-tugas yang
diberikan Ketua

Melaporkan kepada
PanitcraMudaPidana
dati  Perdata

Membantu Hakim
dslam hal-hal
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