NOTULEN
RAPAT KOORDINASI PENGADILAN NEGERI BANGIL
HARI : RABU, TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2017

Hari / Tanggal

:

Jum’at, 9 September 2017

Waktu

:

Pukul 08.00 WIB – selesai

Tempat

:

Ruang Sidang Cakra

Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil didampingi, Panitera, Wapan dan
Plt. Sekretaris dan Para Panmud dan Kasub, Para PP serta Jurusita.
Dengan Hasil sebagai berikut : Rapat koordinasi dengan adanya Laporan.
Untuk Menindaklanjuti dari beberapa rekan PP dan rekan jurusita yang masih belum
mengenal adanya inovasi Surat ya ini nanti akan kita praktekkan, jadi saya minta nanti
masing-masing ada perwakilan, Dan tunjuk untuk mempraktekkan ini jadi perjalanan dari
pada surat itu adalah surat masuk di kala ada surat masuk maka umum itu akan saudara
Satrio ya akan menginput ya kemudian dilanjutkan oleh saudara Wardah setelah itu
kemudian oleh Umum dibawa ke ruang Ketua setelah Ketua mendisposisi maka Ketua
ngeklik, kita Coba di ini Mas Dani sambil ngomong kita sambil Ketua ngeklik bahwa sudah
didisposisi jadi mulai dari Bu Wardah dulu, dan Satrio.
Kemudian dipraktekkan untuk Ketua sudah menulis disposisi dan sudah ngeklik maka Umum
harus sudah mengambil surat karena ada batasan waktu 20 menit. dan lain apabila Ketua
misalnya pas sidang setelah Ketua ngeklik maka ke bagian Panitera atau Sekretaris
tergantung dari isi surat Kemudian dari Panitera setelah didisposisi ngeklik lagi ditujukan
kemana Apakah ditujukan ke Wapan, Pidana, Perdata atau Hukum pada saat Pidana,
Perdata dan Hukum sudah menerima surat maka juga harus sudah diklik. Begitu juga
Kesekretariatan disamping untuk mempermudah kita di dalam administrasi juga untuk check
and balance pengawasan.
Wapan dan Panitera begitu juga Kesekretariatan Pertama Apabila ada anak buahnya yang
tidak taat kepada jam kerja dan kinerja maka harus menegurkan sesuai SEMA Nomor 8
tahun 2016 atasan langsung ya harus berani kalau tidak berani mundur saja bagi anak
buah yang nakal tidak memberikan kontribusi kepada akreditasi untuk Lapor Ketua periksa
lebih dulu apa langsung apa dilakukan pembinaan terlebih dulu.
Kesekretariatan sebagai supporting unit juga harus mengikuti kepaniteraan demi akreditasi
yang ada akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

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

