NOTULEN
RAPAT PENGAWASAN PENGADILAN NEGERI BANGIL
HARI : SENIN, TANGGAL : 8 Mei 2017

Hari / Tanggal

: Senin, 8 Mei 2017

Waktu

: Pukul 08.00 WIB – selesai

Tempat

: Ruang Candra

Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil didampingi Wakil Ketua,
Panitera dan Sekretaris dan dihadiri oleh 45 (empat puluh lima) pegawai yang
terdiri dari Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf dan Tenaga
Kontrak/Honorer.
Dengan Hasil sebagai berikut :
Dan tentunya rekan-rekan Hakim panitera sekertaris Wapan, Para Panitera Muda
Panitera Pengganti, Kasubbag dan seluruh jajaran warga Pengadilan Negeri Bangil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rapat rutin pengawasan dengan
catatan ada dua Hakim pengawas yang belum melaporkan. Sedangkan tugas
Sekertaris itu supporting unit dan Hakim pengawas harus sudah melaporkan ke Pak
Wakil kemudian untuk mempersingkat waktu dari sini di samping pengawasan
mumpung saya masih ingat saudara wakil ketua saudara Panitera dan sekretaris untuk
yang dinas luar izin keluar itu dicek betul. Pada Jumat sore sekarang untuk presentasi
dan Hakim sudah melaksanakan sidang tilang selesai, Dari pertemuan kemarin bahwa
panggilan itu minimal 8 hari ya Sehingga jurusita dan jurusita pengganti harus
menghitung delegasi ke PN. Lain, Untuk Jumat besuk harus of untuk manggil karena
masih banyak ilmu yang belum dimiliki masih ngawur, pada pertemuan berikutnya
apabila tidak hadir harus udah izin Ketua Bahwa cuma pada Jum’at pertemuan
presentasi berkenaan tugas Kejurusitaan serta tugas fungsional lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Berkaitan dengan pengawasan rutin atau pengawasan bulanan untuk itu sebelum
masuk ke masing-masing bidang supaya tegaskan sekali lagi untuk laporan
pengawasan sudah sampaikan bahwa minimal tanggal 3 sudah diserahkan untuk
Hakim pengawasnya untuk Menindaklanjuti pengawasan
Kita mulai bagian pengawasan Kesekretariatan dimulai dari bagian PTIP
- PTIP laporan Hakim pengawas bidang untuk periode bulan April 2017 di bidang
PTIP ada temuan yang pertama mengenai jaringan internet ini adalah temuan
yang lalu ini dengan internet selama ini kami memanfaatkan kondisi atau
fasilitas yang ada karena masih menggunakan kapasitas bandwidth 10
megabyte jadi penggunaannya kurang maksimal dan terjadi beberapa kendala di
pengisian SIPP juga untuk online internet sehingga sedikit banyak menghambat
tugas, sebetulnya kami sudah melapor ke Pak Sekretaris agar ditambah

kecepatan kapasitasnya karena ini berhubungan dengan anggaran Jadi mungkin
tahun ini belum bisa dilaksanakan jadi sementara Kami menggunakan fasilitas
yang ada bagaimana caranya kita menyelesaikan kondisi yang ada mungkin
ada beberapa hal yang perlu dimaklumi Pak bisa Oke maksimal gitu Pak
pelayanan kami untuk selanjutnya notulen rapat belum ada masukan dari
petugas yang bersangkutan karena masih terakhir tanggal 13 Februari 2017
kami mohon segera bagi yang ditugaskan untuk menyerahkan kepada kami agar
supaya kita dapat mengupload ke web konten yang sebelumnya
dipermasalahkan yaitu untuk pengisian tautan dan keputusan dalam bentuk pdf
ini wajib diisi untuk kondisi perkara kami lampirkan dalam laporan ini saya kira
dari PTIP Cukup sekian atas waktunya kami ucapkan terima kasih.
Dari PTP yaitu untuk kecepatan kapasitas bandwidth dari 10 GB waktu saya di
Jakarta sudah saya sampaikan kepada Kepala Biro perencanaan doakan saja
mudah-mudahan untuk pertengahan tahun ini bias terealisasi mungkin bisa
ditingkatkan dan saya memang minta karena di Pengadilan lain sudah di atas ini
rata-rata 20 sampai 30 ini sebetulnya ini, untuk sementara untuk menanggulangi
lemot lemot itu tolong yang sering main di YouTube dan lain sebaiknya dikurangi
karena saya terus terang kasihan sendiri dengan bagian PTIP kesana kemari
mengupayakan supaya kecepatannya normal kayak semula karena terus terang
aja semakin berat bebannya karena data-data yang semakin banyak dengan
kecepatan 10 Megabyte mungkin menjadi beban khususnya server dan insya
Allah nanti saya siap janji akan meminta kan tambahan itu dan yang kedua untuk
notulen rapat dari kemarin sudah saya sampaikan kepada bagian notulen
kemarin dan masih di diedit Insyaallah nanti siang kami serahkan ke bagian PTIP
yang ketiga untuk pemindahan kabel serta perbaikan microfon meja informasi
nanti saya koordinasikan dengan bagian Keuangan barangkali ada bisa
membayar tukang Untuk memindahkan itu kalau belum bisa ayo kita Mohon
maaf nanti saya koordinasikan dengan pak Budi dan bendera Terima kasih.
Untuk bagian PTIP sementara untuk yang belum dilaksanakan untuk segera
dilaksanakan serta tuntutan dan putusan untuk rekan-rekan PP yang baru-baru
agar tindaklanjuti kemudian yang lama tolong nanti untuk dikondisikan atau
dikonsultasikan gimana untuk bisa selesaikan agar tidak ada tunggakan
minutasi yang di tidak Ditunggu oleh Mahkamah Agung untuk itu tolong nanti
kita koordinasi untuk rekan-rekan PP sama bagian pidana dan bagian hukum itu
kaitannya dengan yang lain.
Mohon Pak Ketua untuk memberikan pengarahan silakan. Saya yakin dengan
kreativitas dan inovasi dari saudara Sekretaris, Mas Agus dan Pak Budi Itu bisa
menyeting kembali bagaimana pandai menghadapi masalah ini. Untuk Dani
Mengapa ya sekarang itu jam tujuh kurang seperempat itu kita belum bisa akses
internet pas saya di rumah gak ada jaringan, Inilah yang harus diselesaikan oleh
Pak sekertaris sama Pak Agus sama anda termasuk saya tentunya, untuk ini
pada Ketua Majelis terutama majelis hakim ini gimana masalahnya setelah putus
itu langsung dimasukkan SIPP, harus ada laporan sama Ketua Majelis agar
rekan-rekan PP untuk tuntutan diupload dokumen tuntutannya apa harus di scan
dan sebagainya ya harus di scan dan sebaiknya makanya Kemarin saya di
mana mana itu Begini ya ini, ini hanya sebuah pertimbangan ya jangan sampai

dipandang sebagai perintah
jadi kalau ada apa-apa itu semuanya ikut
semuanya ikut-ikut memiliki tidak menyalahkan orang lain .
Ketua Majelis berusaha untuk bisa mengambil solusi bersama Pak Panitera dan
Pak Wapan serta PP guna mempercepat penyelesaian tugas.
 Untuk Bagian Kepegawaian karena Bu Hanik sakit , maka Sekretaris yang
membackup serta melaporkan hasil pengawasannya. Untuk Kepegawaian tidak
ada yang ditindaklanjuti karena semua sudah dalam keadaan baik kecuali
hubungan dengan adanya produk aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 11 tahun 2011 yang telah mencabut beberapa produk aturan
kepegawaian yang lama sebaiknya dilakukan sosialisasi pokok yang
berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi aparatur Pengadilan
Negeri Bangil masalah ini sudah kita tindaklanjuti pak ketua Semua pejabat
sudah saya foto copy kan aturannya kepada rekan-rekan pejabat fungsional dan
struktural untuk dimengerti dan dipelajari dan taktik selanjutnya disosialisasikan
kepada anggotanya masing-masing dan nanti kalau ada kesulitan nanti setelah
kita sama-sama mengerti dan memahami nanti saya bisa sosialisasikan dengan
pak ketua Pak wakil dan yang ada di sini dan selanjutnya untuk surat edaran
Dirjen Badilum nomor 3 Tahun 2011 tentang atribut sendiri juga belum mengerti
nanti mungkin Barangkali Pak ketua bisa menyampaikan masalah ini dan
biasanya ada sosialisasi dari Pengadilan Tinggi dan pada prinsipnya sudah
bagus masalah kebersihan juga sudah bagus dan masalah SK tentang
reformasi birokrasi itu kita semua juga belum memahami disitu Itu nanti coba
kita pelajari bareng-bareng dan Insya Allah kalau nanti Tim akreditasi itu datang
kita siap, mengenai tanda jabatan Hakim dan panitera tolong nanti difotokopi
atau diprint peraturan nomor 11 tahun 2017 tentang kepegawaian.
Masalah laporan sekertaris sebetulnya dari pertemuan begini laporan itu
diupload di web berapa hari sesudah tak kasih 5 hari
 Selanjutnya bagian umum keuangan. Untuk posbakum kesulitan untuk
penyerapannya apa karena MOU antara PN dan pihak terkait sampai 1 minggu
belum jadi ini katanya di meja ketua, sampai sekarang belum, untuk masalah
pekerjaan jurusita saya acungi jempol selama ini luar biasa, saya terima kasih
kepada yang lainnya Dan tolong semuanya agar Belajar seperti Pak Dahlan
bukunya lengkap saya ingat sekarang jadi mulai minggu depan Pak Wapan
minta buku bantu karena ada perkara praperadilan yang kemarin karena juru sita
tidak ada semua kemarin Pak Aswin 3 minggu menetapkan ternyata tanggal 2
sama Mas Bambang Baru dikirim ke Sidoarjo jawaban Sidoarjo Tidak cukup
waktu jadi dengan adanya buku bantu maka jurusita menerima perintah dari
Wapan terutama delegasi maka sudah ada tulisannya di sini terima perintah
tanggal misalnya tanggal 2 dilaksanakan harus secepatnya Jangan Menunggu
umpama ada sakit tidak mepet adalah tidak profesional selanjutnya supaya
kasubag umum dan keuangan menyuruh stafnya untuk meminta tanda tangan
kepada penerima barang, yang kedua arsip surat keluar masih belum berurutan
staf bagian umum dan keuangan salah memasukkan urutan nomor surat
rekomendasinya supaya kasubag umum dan keuangan untuk memerintahkan
stafnya mengatur surat keluar sesuai dengan urutannya apa yang ketiga adalah
kondisinya ada tangga di belakang ruang sidang rekomendasi supaya kamu

menyuruh tukang untuk memindahkan tangga tersebut demikian dari saya
pelaporannya terima kasih terima kasih atas semua yang ditemukan di bagian
umum keuangan Perlu diketahui untuk DIPA 01 Kenapa penyerapan baru
21,86% karena di PN Bangil Ada belanja modal fisik yang sampai saat ini belum
terealisasi dan yang sebagian sudah terealisasi tapi karena belum dimasukkan
yaitu masalah alat pengolah data Insya Allah untuk penyerapan setelah ini sudah
bisa masuk karena kemarin laptop baru dikirim karena laptop itu belinya harus
dari Mahkamah Agung Karena yang lakukan kepada kita di sana tapi yang jelas
pertanggungjawaban sudah semua sehingga penyerapan bisa 30% untuk DIPA
03 kendala kita selama ini ada di surat menyurat ke Rutan kalo itu belum
dikordinasikan sehingga sedikit tapi pertanggungjawabannya agak susah Tolong
bendara nanti dikoordinasi ketikan ke kantor pos Gimana caranya bikin MOU
untuk mengeluarkan anggaran itu karena agar berjalan, kedua masalah
posbakum nanti setelah ini saya tak mintak petunjuk dengan pak ketua karena
MOU sudah selesai dikerjakan dan untuk yang lain untuk bagian umum
kebersihan sudah lumayan bagus dan masalah surat keluar sama Pak Hakim
pengawas ditemukan ditemukan jatuh nomor urutnya belum belum berurutan
nanti memang ada benarnya karena kalau nanti mencari berkas sesuai nomor itu
kalau tidak berurutan kita susah tolong bagian surat keluar Pak Dahlan Tolong
dicek lagi karena nanti kalau ada tim dari akreditasi sampean ditanya kalau
situasinya keadaan laporan Sampeyan tidak beraturan itu jangan sampai
bingung sendiri kalau pas uji petik dan yang kedua masalah tanda terima
penerimaan barang dari tiap-tiap ruangan itu bagiannya Mas Kukuh. Dan tidak
ada yang saling diunggulkan masing-masing sama ya karena di dalam SKP pun
nanti juga akan dilihat ya Jadi untuk surat kemudian ini Pak sekertaris sama Pak
Budi saya pernah baca Ya ada semacam ini ya anggaran untuk kue ya
Misalnya pas pertemuan, opo gak enak yo sak ben rapat onok snack dan saya
baru membaca struk gaji saya itu tadi malam harus saya selama 7 bulan ke sini
ternyata ada dana untuk olahraga ini kemana larinya, sekarang Rp15.000 dan
Rp. 5000 seluruh karyawan dan karyawati kan terkumpul banyak atau terkumpul
Rp.280.000,- maka sekali kali coba pak Budi sama Sekretaris selenggarakan
senam yang ada instrukturnya, tolong diperhatikan permohonan penyitaan
supaya tidak terlalu lama waktu penyelesaianya
 Pak Panitera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena saya baru
saja masuk hari ini langsung saja yang pertama supaya disampaikan oleh
panmud pidana hasil pengawasan dari hakim pengawas.
Untuk hasil pengawasan pidana tanggal 4 Mei 2017 yaitu kondisi register sudah
terisi oleh saudara Joko kemudian dua kondisi untuk register permohonan
kasasi tahun 2016 ada beberapa yang belum terisi dengan tertib dan jumlah
kasasi yang sudah putus dan yang sudah dikirim tidak terisi dan hari ini segera di
dicek dan diisikan ke register Kemudian tidak ada tanda terima dengan
Kejaksaan sejak per tanggal 5 Mei 2017 sudah ada tanda terima jadi ini yang
perlu saya sampaikan , pengambilan dari hakim pengawas bidang pidana terima
kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seperti yang
disampaikan panmud pidana yaitu poin 1 sanggup hari ini seperti disampaikan
betul-betul hari ini ditindaklanjuti dan poin 2 tadi untuk register permohonan

kasasi 2016 ada beberapa yang belum terisi dengan tertib dan jumlah kasasi
yang sudah putus dan yang sudah dikirim tidak terisi tadi disampaikan hari ini
akan ditindaklanjuti Kapan selesainya hubungannya dengan petugas yang lama
Pak nanti saya mohon supaya Pak wappan atau bapak Hakim pengawas untuk
koordinasi hari ini pak untuk berkas tilang yang sebelumnya tidak ada tanda
terima dengan Kejaksaan sejak 5 Mei sudah ada tanda terima perlu saya
tambahkan Pak untuk berkas tilang sebelumnya itu memang seingat saya itu
pernah ada untuk serah terima berkas putusan maupun verstek, kita nggak bisa
bicara apa-apa ini ini kritik yang sifatnya membangun dan kemudian jangan
menyalahkan orang lebih dulu introspeksi pada diri kita termasuk Hakim sama
PP Mengapa saya begini Mengapa begitu ya semuanya dinilai semua data yang
ada akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

