NOTULEN
RAPAT KOORDINASI PENGADILAN NEGERI BANGIL
HARI : KAMIS, TANGGAL : 30 AGUSTUS 2017
Hari / Tanggal

: Rabu, 30 Agustus 2017

Waktu

: Pukul 08.00 WIB – selesai

Tempat

: Ruang Cakra

Topik Bahasan

:

Menindaklanjuti

Hasil

Pertemuan

Koordinasi

di

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya
Peserta

:

Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil
didampingi, Wapan dan Plh. Sekretaris Sdr. AGUS
RIYANTO, SH. dan Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat
Fungsional, Staf dan Tenaga Kontrak/Honorer.

Dengan Hasil sebagai berikut :

1. Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu jadi nantinya ke depan ini kami
memberikan untuk Tata-Tata dalam satu bulan baik rekan-rekan Hakim, Panitera
Sekretaris, Para Panmud, Para Kasub bahwa nanti semua pencari keadilan dan
masyarakat itu tidak ada yang masuk ke ruangan.
2. Survei untuk ruang pidana atau perdata yang pindah ke perpustakaan dan
Perpustakaan ke Rumah Dinas jadi nanti ada meja-meja sebagai perwakilan
pidana, perdata, hukum dan kesekretariatan guna Pelayanan di depan sehingga
apabila dari pidana pelimpahan perkara, baik biasa singkat cepat itu melalui
pelayanan terpadu Jaksa dan polisi atau penyidik tidak boleh masuk ke ruangan
pidana lagi begitu juga perdata bahwa permohonan gugatan permohonan
eksekusi dan sebagainya tidak lagi masuk ke ruang perdata jadi Ada petugas disitu
dengan persiapan selama 2 minggu.
3. Persiapan personil petugas pelayanan satu pintu.
4. Persiapan prosedur pelayanan terpadu yang disesuaikan dengan standar
Pelayanan.
5. Biaya Pendaftaran, pengajuan gugatan, PNBP yang cepat dan tepat, guna
pelaksanaan Layanan Terpadu yang Prima tersebut.

6. Kemudian yang utama adalah pembenahan dan pembinaan terhadap perilaku
aparat
7. Persiapan Pak Wapan, Pak panitera dan Jurusita harus berkoordinasi Dan tolong
Panitera Pengganti untuk berkas perkara harus betul-betul ditata yang baik jangan
sampai terselip sekarang untuk jurusita juga sudah tahu kapan kita kan ada tanda
tangannya panitera muda perdata juga ada tanda tangannya semua, di samping
buku bantu panitera pengganti pada saat sudah menerima dari Pak Wapan dalam
arti delegasi maupun Pak Panitera Muda Perdata dalam hal surat sekarang sudah
ketahuan semua jadi kita saling hati-hati .
8. Untuk membaca SOP masing-masing personil
9. Disposisi dari Ketua itu paling lambat 20 menit kecuali Ketuanya kemarin ke
Surabaya, untuk memonitor perjalanan surat itu harus dilihat selanjutnya mungkin
mengenai surat yang menjadi tundakan singgah di sini yang harus ditelusuri oleh
Pak Wapan adalah berapa lama di Pak panitera Berapa lama Pak Diyanto harus
melaporkan ke Hukum, Pidana juga melaporkan ke Hukum.
10. Namun demikian kerjasama tolong dibangun untuk kelancaran administrasi itu,
Betulnya bagian dari Pak Wapan dan Panitera Muda serta Sekretaris dan Para
Hakim, untuk Ketua hanya membantu untuk mengawasi, jadi tolong sekarang lebih
rajin lagi,
Marilah kita sekali lagi dengan kebersamaan dan kerjasama Kita harus menjadikan
Bangil tetap eksis dan excellent.
Mengetahui,
HUMAS

Plh. SEKRETARIS

I KETUT MARTAWAN, SE,SH.M.Hum
NIP. 19740311 200502 1 001

BUDI WALUYO, SH.
19620522 198603 1 001

Menyetujui,
Ketua Pengadilan Negeri Bangil
Kelas I B

Dr. Gutiarso, SH., MH
19660508 1999212 1 001

