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dari perjanjian ini dan mengambil

lghargaan dan sanksi.

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerjs

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian pe

seperti  yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi feanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang d perlukan serta akan melakukan

i target kinerja jangka menengah

jgara Makassar

;ebut Pihak Kedua.

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapj

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

Nama: SYAMSUL HADI, SH
Jabatan     : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha N

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya di

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemer ntah yang efektif, transparan, dan
akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda|tangan di bawah ini:

Nama: TEDI ROMYADI, SH. MH

Jabatan     : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara H/lanado

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
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EDrROMYADI, SH. MH.
.19620204.198012.1.001I^02

^ianado, OG^fanuari 2020
ilan TataJ^saha Neara ManadoPenac

sar

Rp 46.450.000,-Peningkatan Manajemen Peradilan Militerdan Tata Usaha Negara3.

Rp.25.000.000,-hkamah AgungPengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan M2.

Rp. 4.893.725.000Badan UrusanPembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangar

Administrasi
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SIIP. 19620204.198012.1.001

TEDI ROMYADI. S.H., M.H.

Manado, 6 Januari 2020

nenerima konsekuensinya.

tegritas yang terjadi di Mahkamah

ct of interest) dalam pelaksanaan

Tata Usaha Negara Manado,

omitmen saya sebagai berikut:

ahkamah Agung Rl dan Pengadilan

aran, dan akuntabel serta objektif

nonisan antar pribadi, baik di dalam

Pengadilan, sesuai Kode Etik dan

dan/atau Peraturan Pemerintah

eri Sipil;

perundang-undangan  dalam

<ungan kerja saya secara konsisten;

esi, meningkatkan kompetensi, serta

kecakapan (proficiency), serta

professional care);

emberantasan korupsi, kolusi, dan

tercela;

fikasi) secara langsung atau tidak

^ang tidak sesuai dengan ketentuan

KINDONESIA

002

ra MakassarPen

perbu atan

due

dergan

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas l\

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, trans

untuk mendorong peningkatan kinerja serta kehar

maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung Rl

Pedoman Prilaku sesuai jabatan yang saya

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Ne

2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di ling

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/pro

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas

kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gra

langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan,

yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conf

tugas;

7.Akan menyampaikan informasi penyimpangan ir

Agung Rl.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap

perat jran

embm

dan

Saya TEDI ROMYADI, S.H., M.H. Jabatan Ketua PenlRadilan

dengan mengingat Sumpah Jabatan, menegaskan kembali

PAKTA INTEGRITAS

MAHKAMAH AGUNG REPUBL


