
PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

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

Nama : JOVENTIUS PUDJIWIYONO, S.H.

Jabatan : Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : TJATUR WAHJOE B.S.P, S.H., MHum

Jabatan : Panitera /Sekretaris Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada Tahun 2015 ini berjanj akan mewujudkan target kinerja taiunan 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 tanggunc jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan ser.a akan melakukar evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paniter Oggi Yogyakarta

.S.P.S.H.. MHum
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PERJANJ1AN KINERJA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya penyelesaian
tugas administrasi perkara c*i
bidang Perdata

Meningkatnya penyelesaian
tugas administrasi perkara (f
bidang Pidana

a. Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas
perkara banding yang diseiesaikan

b. Terlaksananya registrasi perkara barding yang diseiesaikan

c. Tteriaksananya pendistribusian perkara banding yang telah
diregister untuk diteruskan kepada Majelis Hakim berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi, yang diseiesaikan
Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara yang sudah
diputus dan diminutasi, yang diseiesaikan
Terlaksananya pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi
beserta berkas perkara bundel Ake Pengadilan Negeri pengaju,
yaig diseiesaikan

f. Terlaksananya penyimpanan sementara berkas perkara yang
belum mempunyai kekuatan hukum tetap

g. Terlaksananya penyerahan arsip berkas putusan Pengadilan
Tinggi kepada Panitera Muda Hukum, yang diseiesaikan

h. Terlaksananya urusan tata usaha kepaniteraan yang diseiesaikan
i. Terlaksananya fungsi lain yang diberikan oleh Panitera yang

dieselsaikan

Telaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas
perkara banding yang diseiesaikan

Terlaksananya registrasi perkara banding yang disampaikan
secara lengkap

Terlaksananya pendistribusian petara banding yang telah
diregister untuk diteruskan kepada Majelis Hakim berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi, yang diseiesaikan
Terlaksananya penghitungan, penyiapan dan pengiriman
penetapan penahanan dan penangguhan penahanan yang
diseiesaikan

e. Telaksananya penerimaan kembali berkas perkara yang sudah
diputus dan diminutasi, yang diseiesaikan

f. Terlaksananya pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi
beserta berkas perkara bundel Ake Pengadilan Negeri pengaju,
yang diseiesaikan

g. Terlaksananya penyimpanan sementara berkas perkara yang
belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang diseiesaikan

h. Terlaksananya penyerahan arsip berkas putusan Pengadilan
Tinggi kepada Panitera Muda Hukum, yang diseiesaikan

i. Terlaksananya urusan tata usaha kepaniteraan, yang diseiesaikan

j. Terlaksananya fungsi lain yang diberikan oleh Panitera yang
dieselsaikan
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3.
Menhgkatnya penyelesaian
tugas administrasi perkara
khusus di bidang Pidana
Korupsi

a. Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahar kelengkapan berkas
perkara banding yang diselesaikan

100%

b. Terlaksananya registrasi perkara banding yang disampaikan
secara lengkap

100%

c. Teriaksananya pendistribusian perkara banding yang telah
diregister untuk ditemskan kepada Majelis Hakim berdasarkan
Denetapan Ketua Pengadilan Thggi, yang diselesaikan

100%

d. Presentase terlaksananya oenghitungan penyiapan dan
pengiriman penetapan penahanan dan penangguhan penahanan
yang diselesaikan

100%

e. Terlaksananya penerirraan kembali berkas perkara yang sudah
diputus dan diminutasi, yang diselesaikan

100%

f. Terlaksananya pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi
beseria berkas perkara bundel Ake Pengadilan Negeri pengaju.
yang diselesaikan

100%

g. Terlaksananya penyimpanan sementara berkas perkara yang
belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang diselesaikan

100%

h. Terlaksananya penyerahan arsip berkas putusan Pengadilan
Tinggi kepada Panitera Muda Hukum, yang dselesaikan

100%

i. Terlaksananya urusan tata usaha kepaniteraan, yang diselesaikan 100%

j. Terlaksananya fungsi lain yang diberikan oleh Panitera yang
dieselsaikan

100%

4. Meningkatnya penyelesaian

tugas administrasi perkara di

bidarg Hukum

a. Terlaksananya pengurrpulan, pengelolaan dan penyajian data
perkara

100%

b. Terlaksananya penyajian statistik perkara. 100%

c. Terlaksananya penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara 100%

d. Terlaksananya penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip

perkara

100%

e. Terlaksananya penyiapan, pergelolaan dan penyajian bahan-
bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara

100%

f. Terlaksananya penghimpunan pengaduan dan pelayanan
masya-akat

100%

g. Terlaksananya fungsi lam yang ciberikan oleh Panitera 100%

Paj^a'Pepgac illfjJjnggi Yogyakarta

TJATUR WA" B.3:P, S.H.MHum
NIP. 198OT7 199103 1003

Yogyakarta 4 - Januari - 2016

Wakil Panitera

JOVENTIUS PUDJIWIYONO. SH.

NIP. 1955C921 197902 1 002.


