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

Nama : NUR RUFAIDAH, SH.

Jabatan : Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : TJATUR WAHJOE B.S.P, SH.M.Hum.

Jabatan : Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sehansnya 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 tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan tielakukan evaluasi terhadap capaian kinerja
dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta,4 Januari2016

Pihak Pertama,

NUR RUFAIDAH. SH
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NO

1.

Sasaran Program

Peningkatan efektivitas

administrasi perkara di

Bidang Perkara Tindak

Pidana Korupsi

Indikator Kerja

a. Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan

berkas perkara tindak pidana korupsi banding

Target

100%

b. Terlaksananya registrasi perkara tindak pidana korupsi 100%

banding

c. Terlaksananya distribusi perkara tirdak pidana korupsi

banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan

Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi

100%

d. Terlaksananya penghitungan, peiyiapan dan pengiriman 100%

penetapan penahanan, perpanangan penahanan dan

penangguhan penahanan bagi perkara Tindak Pidana

Korupsi yang tepat waktu

e. Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara tindak

pidana korupsi yang sudah dipu:us dan diminutasi yang
tepat waktu

f. Terlaksananya pengiriman salinan putusan perkara tindak

pidana korupsi tingkat banding beserta bekas perkara

bendel Akepada pengadilan pengaju yang tepat waktu

g. Terlaksananya penyimpanan berkas perkara tindak pidana

korupsi yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

h. Terlaksananya penyerahan berkas perkara tindak pidana

korupsi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke

Panitera Muda Hukum yang tepat /jakL

i. Terlaksananya urusan tata usaha kepaniteraan tindak

pidana korupsi

Terlaksananya fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ogyakarta
Yogyakarta, 4januari2016

Panitera Muda Pidana Khusus
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