NOTULEN
RAPAT PERSIAPAN AKREDITASI KOORDINASI
PENGADILAN NEGERI BANGIL
HARI : SENIN, TANGGAL : 23 JANUARI 2017
Hari / Tanggal
Waktu
Tempat
Acara

:
:
:
:

Senin, 23 JANUARI 2017
Pukul 07.45 WIB – selesai
Ruang Sidang Cakra
Rapat Persiapan Akreditasi

Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil didampingi Wakil Ketua,
Panitera dan Sekretaris dan dihadiri oleh 42 (empat puluh dua) pegawai dari 34
(tiga puluh empat) pegawai yang terdiri dari Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat
Fungsional, Staf dan Tenaga Kontrak/Honorer.
Dengan Hasil sebagai berikut :
Dengan adanya informasi dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur bahwa Pengadilan
Negeri Bangil mendapat giliran akreditasi pada awal Bulan Pebruari 2017 yang
sebelumnya untuk semangat persiapan akreditasi agar kiranya ditumbuhkan
kembali karena terlalu lama belum adanya akreditasi pada Pengadilan Negeri
Bangil, maka dari itu pelaksanaan tugas dari masing-masing bidang, antara lain
sebagai berikut :
1. Kepaniteraan Pidana :
Semua Register sedapat mungkin dilengkapi dan diisi sesuai dengan SIPP.
2. Kepaniteraan Perdata :
Semua Register sedapat mungkin dilengkapi dan diisi sesuai dengan SIPP.
3. Kepaniteraan Hukum :
Semua sedapat mungkin berkas-berkas yang telah diminutasi sesuai dengan
SIPP dan penataan box arsip yang rapi dan pengambilan arsip yang cepat.
4. Kesekretariatan :
Semua sarana dan prasarana yang mendukung untuk akreditasi perlu
peningkatan, menjaga keindahan serta kerapian ruang-ruangan kantor.
Agar kiranya untuk semua pemangku kepentingan agar menjaga kekompakan dan
kerjasamananya untuk semua bagian-bagian guna tercapainya tujuan bersama
sehingga Pengadilan Negeri Bangil dapat terakreditasi dengan nilai yang
memuaskan.
Sehingga setiap individu tahu dan dapat intropeksi tentang dirinya sendiri sehingga
dapat mengukur dirinya sendiri apa yang didapat akan pekerjaannya seharian pada
saat berangkat kerja sampai pada kepulangan kerja, sehingga pekerjaannya dapat

terukur dan terprogres dengan baik, sehingga Kantor Pengadilan mendapat nilai
akreditasi yang sangat memuaskan terutama yang penting yaitu tentang kerjasama
antar pegawai dan pinpinan terjalin dan dijaga agar tetap kompak dan harmonis
guna dapat mencapai tujuan bersama-sama yang menjadi cita-cita kita bersama.
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