NOTULEN
RAPAT KOORDINASI TENTANG SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENGADILAN NEGERI BANGIL
HARI : SENIN, TANGGAL : 16 Januari 2017

Hari / Tanggal

: Senin, 13 Pebruari 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 :
Untuk pengawasan masing-masing panmud pidana dan masing-masing Panmud dan
kasubag telah menerima laporan dari hakim pengawas Apakah masing-masing sudah
membawa laporan dari hakim pengawas kalau sudah langsung aja Pak saya mulai dari
seketariat dulu untuk bagian ini Mas Agus untuk menyampaikan apa-apa yang jadi
temuan dari aki pengawas untuk disampaikan Kemudian kapan mau tindaklanjuti
- PTIP
Saya akan melaporkan hasil temuan dari hakim pengawas bidang PTIP pada tanggal 1
Februari 2017 pada masa periode lapor bulanan bulan Januari 2017
1. Konten web telah di update versi 315.
2. Konten web tentang notulen rapat masih belum update masih tetap ada seperti
bulan kemarin itu yang terakhir tanggal 21 November 2016 untuk sekretaris yang
merasa ditugaskan untuk segera menyerahkan notulen rapat yang belum diupdate kepada PTIP
3. Mengenai jaringan internet ini dirasa kurang cepat karena kapasitasnya masih
10 Megaplex untuk itu Hakim pengawas mengusulkan untuk penambahan
kecepatan tersebut paling kurang lebihnya penting 20 megabyte atau 30
megapixel agar supaya kecepatan kapasitasnya lebih cepat
4. Ruangan PTIP perlu lemari untuk penyimpanan barang-barang inventaris untuk
itu kami mohon Bapak sekretaris untuk Menindaklanjuti permintaan dari hakim
pengawas bidang untuk menyediakan almari tersebut
5. Untuk perkara sesuai apa yang kami sampaikan kepada wakil yang telah kami
print per tanggal 1 Februari Kemarin saya kira cukup untuk bagian PTIP.
6. Selanjutnya untuk laporan notulen pertanggungjawaban dari Pak Sekretaris
kemudian jaringan internet Apakah ada anggaran untuk penambahan kecepatan
kemudian juga almari Apakah juga ada anggaran untuk almari untuk Kemudian
untuk perkara saya lihat dari kemarin ini sebelum ada pemeriksaan dari tim
TAPM dari pengadilan tinggi semuanya sudah minutasi coba dikroscek mungkin
ada, kalaupun ada salah satu satu atau dua sebelum kroncek lagi .

Jawaban Sekretaris untuk bagian PTIP masalah untuk penambahan kecepatan Internet
di dalam Dipa tidak ada nanti saya konsultasikan dulu, barangkali ada yang salah satu
pagu yang penyerapannya mungkin manfaatnya kurang kurang nanti saya
koordinasikan dulu dengan keuangan dan yang jelas untuk penambahan kecepatan itu
salah satu program dari Mahkamah Agung itu termasuk belanja modal, Tapi nanti kalau
misalnya ada koordinasi dengan PT bisa direalisasikan nanti saya revisi dan untuk
termasuk lemari didalam diruangan PTP karena lemari itu salah satu dari pengadaan
cuman nanti saya koordinasi dulu dengan kasubag keuangan umum dan selanjutnya
masalah web kemarin waktu ada pemeriksaan dari tim TAPM Pengadilan Tinggi sudah
termasuk tergolong bagus coba dibenahi lagi.
Untuk perubahan pagu itu harus ada koordinasi dengan ketua Mengapa karena katanya
dengan program jangan terlalu dini merubah Waktu Nanti suruh yang di belakangnya
yang susah ya jadi memang dimana-mana karena ketua itu membuat program Ketua
sama Kuasa Pengguna Anggaran maka perubahan ini harus harus sesuai dengan
program kita misalnya memang kita pengen misalnya tadi saya ngobrol sama KPA,
CCTV itu perlu itu kalau bisa itu dulu,
Sehingga kerja kita kedepannya, Ketua ganti saya nanti tidak kan bingung jangan
sampai Ketua ganti saya nanti Ternyata semuanya sudah habis Kasihan.
Kepegawaian
- Untuk bagian kepegawaian karena Bu Hanik masih sakit mungkin untuk
pengawasnya Pak Rico untuk bisa disampaikan temuan-temuannya atau
sekretaris di bidang kepegawaian satu surat keputusan tim reformasi birokrasi
udah kita buat Pak dan surat keputusan penunjukan petugas informasi pada
website juga sudah dibuat sudah ditentukan dengan ketua dan pembenahan
arsip sesuai arahan Ibu kasubdit mutasi hakim dan ibu kasubdit Mutasi Panitera
dan jurusita juga sudah disempurnakan Kemarin langsung saya awasi dengan
berdua dengan teknik papan struktur organisasi sudah kita pasang ini Ini
penemuan ini sebelum itu dilaksanakan dan alhamdulillah sudah juga sudah
dipasang untuk pembuatan ID card sudah sudah direalisasikan penetapan
penggunaan seragam dinas untuk PN Bangil menurut SK Ketua Mahkamah
Agung sudah juga sudah dilaksanakan
dan pada intinya untuk bagian
kepegawaian sampai saat ini sudah tidak ada terimakasih , Saya terima kasih
kepada kepegawaian dengan satu honor sudah berjalan.
- Hasil temuan dari hasil pemeriksaan pengawasan di bagian umum dan keuangan
telah ditempuh berapa masalah yaitu suatu kondisi checklist kebersihan kamar
mandi belum dikerjakan dan bukanya belum dikerjakan tetapi sudah dikerjakan
semua tinggal memberikan plastik dan dipasang pada tempatnya, slot kunci
untuk pintu kamar mandi bagian barat Atas sudah dibelikan dan tinggal
memasang, tembok kantor bagian timur samping belum dibersihkan dan dicat
memang benar Tapi kita sudah programkan jadi nunggu giliran, agenda Sidang
sudah diambil dan tinggal membagikan, mengenai perma Nomor 8 tahun 2016
catatan kepegawaian pagi staff memang sudah direncanakan tinggal dibuatkan
dan dilaksanakan, jawaban sudah tindaklanjuti checklist untuk kamar mandi
sudah dipersiapan kemudian dengan pengecatan kantor atau Taman agenda
pengerjaannya karena untuk Taman ini belum kita temukan tukang belum bisa
menjadwalkan karena kondisi cuaca juga tidak menentu Jadi nggak sesuai.
- Bagian Hukum yaitu antara lain satu ruang arsip masih membutuhkan rak dua
ruang arsip satu bocor yang kemarin sudah ditindaklanjuti yang kedua belum

adanya komputer di ruang arsip untuk yang ketiga penelusuran data arsip pada
buku manual dan komputer belum ada petunjuk dan nomor Sudah kami
tindaklanjuti bapak bentuk laporan bulanan dari bagian hukum membutuhkan
laporan khas dari masing-masing pidana dan perdata yang kelima yaitu kerja
bersama posbakum lembaga pada tahun 15 tapi kemarin kami sudah dikasih
sekretaris dan 16 dan tidak ada evaluasi terhadap lembaga hukum yang diajak
kerjasama
- Jawaban Sekretaris untuk komputer Kebetulan tahun 2017 PN Bangil mendapat
kalau ndak salah 5 unit PC tolong nanti Pak Budi untuk bagian hukum dikasih
yang memerlukan banyak untuk pidana perdata mungkin dan yang jelas
sekertariatan dapat
3 unit Untuk teknis 2 unit yaitu untuk PTIP dan disebut
oleh Pengadilan Tinggi
- Pak panitera untuk memberikan jawaban kaitan nya dengan temuan dari hakim
pengawas untuk bagian hukum kemarin temuan yaitu masalah pnbp saya minta
kepada bagian umum nanti kemarin sudah saya perintahkan untuk bon kwitansi
untuk surat kuasa maupun notaris karena sejak kemarin bahwa pungutan apa
tidak ada pungutan yaitu biaya pnbp sesuai dengan Perpres Nomor 53 saya juga
meminta sangat dengan bagian umum karena kemarin itu dari hukum itu dapat
transferan perkara dari perdata maupun dari pidana yang jumlahnya kemarin
lumayan dalam hal ini membutuhkan lo Kemarin sudah dipesankan mudahmudahan segera terealisasi itu temuan dari tim audit kemarin untuk kepuasan
pelanggan kemarin yaitu dari dari target 70 tercapai 77 atau 70% tercapai 77%
kedepan lebih ditingkatkan lagi lebih dari 70 dan target tersebut sudah terpenuhi
- Di bagian arsip temuan lagi bahwa pemadam kebakaran tidak ada di luar saja di
dalam juga ada 1 ditambah pemadam kebakaran nya untuk di dalam ruangan
arsip
- Pak panitera sebetulnya ini posbakum itu tidak boleh ditunjuk , yang istilahnya
bisa untuk sebagai penasehat hukum cuma-cuma dan mana yang belum
kemudian Sekali lagi saya tanya kepada Pak panitera apa kendalanya, apakah
koordinasi dengan Bu Ida.
- Koordinasi karena selama ini saya lihat juga tidak ada koordinasi Takutnya kalau
sudah sibuk dengan urusannya masing-masing untuk laporan ini tidak tidak jalan
juga berarti kan walaupun sekilas termasuk panitera panmud, Tolong Bu Ida
segera tindak lanjuti koordinasi dengan panmud pidana dan perdata juga dengan
papan interaktif.
Kepaniteraan Pidana
- Kondisi register pidana biasa pidana singkat serta pidana cepat sudah terisi
dengan tertib kemudian kondisi untuk register perkara pidana lalu lintas sudah
terisi dengan tertib sampai bulan Desember 2016 dan sudah ditutup tetapi untuk
bulan Januari 2017 tidak ada registernya sebab reggae terlalu minta sudah tidak
ada dari Mahkamah Agung RI sehingga petugas yang bertanggung jawab tidak
bisa melanjutkan kilat banyak akibatnya register tidak ada sehingga kinerja
bagian pidana menjadi tunggakan Kemudian untuk rekomendasinya panitera
pengadilan dan sekretaris Pengadilan Negeri mengkoordinasikan kepada
panitera muda untuk membuat terkecil lalu lintas tersebut kondisi untuk register
penahanan sudah terisi dengan tertib kemudian kondisi untuk register izin
penyitaan serta register penggeledahan sudah terisi dengan tertib
rekomendasinya untuk petugas yang bertanggung jawab supaya tetap

-

dipertahankan kinerja nya mengenai register terbaru bukti sudah terisi dengan
tertib dan sudah ditutup sampai bulan Desember 2016 kecuali Amar putusan
sudah terisi sampai bulan Oktober 2016 sebab petugas mengisi register yang
telah ditunjuk bertanggung jawab supaya lebih maksimal lagi untuk mengisi Amar
putusan Dalam register barang bukti tersebut
akibatnya ketidaktertiban
pengisian register untuk register barang bukti sudah terisi dengan tertib untuk
bulan Januari 2017 untuk register Banding belum terisi dengan tertib dan untuk
bulan September belum ditutup ditandatangani oleh petugas sebelumnya sebab
petugas telah ditunjuk bertanggung jawab supaya berusaha lebih maksimal untuk
mengisi register tersebut untuk register permintaan kasasi ada beberapa yang
belum terisi dengan tertib dan belum ditutup petugas pengisi Rigister yang telah
ditunjuk perlengkapan supaya berusaha lebih maksimal untuk mengisi register
tersebut untuk register peninjauan kembali nihil tetapi belum ditutup petugas
pengisi register yang telah ditunjukkan supaya berusaha lebih maksimal untuk
setiap bulannya untuk register praperadilan sudah terisi dengan tertib dan sudah
tutup di tutup dan untuk bulan Januari baru dan sudah ditutup berkas mutasi dari
bagian pidana kebagian hukum telah dibuat berita acara penyerahan mulai bulan
Januari 2017 yang mana sebelumnya hanya menggunakan buku ekspedisi saja
untuk penyerahan berkas dari para panitera pengganti yang mau minutasi
supaya dilengkapi dengan soft copy putusan dalam bentuk compact disk dengan
cara mengcopy sendiri dalam cd tersebut tanpa bantuan petugas bagian pidana
rekomendasi Panitera dan wakil penentang segera menuju petugas yang bisa
membantu para panitera untuk membuat softcopy dalam bentuk CD bagian
pidana untuk upaya hukum dari hasil temuan tim TAPM kemarin ada beberapa
berkas dan ada beberapa surat yang hilang, Maka panitera muda pidana sama
Pak Panitera untuk segera menindaklanjuti untuk yang bersangkutan kalau tidak
Nanti Pak panitera, Pak Panitera Muda Pidana akan diverifikasi guna
pertanggungjawaban dengan segera tindaklanjuti siapa aja yang punya
kewajiban untuk menjalankannya dalam waktu dua minggu ini sebelum ada tim
dari DIRJEN tolong papan untuk menyampaikan apa yang ditemukan Tim TAPM
yang menjadi temuan kemarin ada 3 berkas perkara yaitu nomor 616 pidana
616 itu yang putusannya tidak ada.
Yang putusannya banding tidak ada di dalam adalah di nomor 260 Terus yang
Sukorejo itu belum diberi tahu karena itu temuan Pak Akung sudah ketemu
putusan bandingnya maka itu sudah diberitahu tapi putusan banding tidak ada
dalam hal ini saya kemarin itu sudah diperintah wakil untuk Menindaklanjuti
kalau itu dalam batas waktu kemarin gak diketemukan termasuk putusan
banding yang sudah turun bulan Agustus tapi sampai sekarang belum
dilaksanakan pemberitahuannya, bahwa jurusita yang bersangkutan akan di
diperiksa itu nanti untuk putusan kasasi yang perkaranya kemarin waktu ada
audit disembunyikan segera diberi tahu pemberitahuan putusan kasasinya itu
sudah kita tanyakan setiap hari ternyata sampai sekarang juga belum
diketemukan untuk selanjutnya saya siap untuk perintah Pak wakil kemarin
akan akan ditindaklanjuti, siapa saja yang punya kewajiban tanggung jawab
Selanjutnya pengarahan dari pak Ketua katanya dengan beberapa hal yang
ditemukan dari hakim pengawas untuk rekan-rekan Hakim sudah ngawasi
tanggal 7 atau tanggal 2 Februari sudah masuk Pak wakil artinya sebenarnya
melaksanakan koordinasi dengan panitera pidana hasilnya hari itu belum

berjalan perdata dan hukum yang sedikit sampeyan yang banyak sekarang
mestinya Pak wakil panitera dengan pak yasir dengan temuan Mas Andi dengan
temuan Pak Budi Ini sudah koordinasi sekarang dengan laporan akhir sudah
laporan apa saya bentukmu diam itu siapa jadi pada sidang pengawasan
berikutnya sekertaris dan panitera membuat laporan masing-masing ini yang
bisa saya kerjakan ini yang belum dikerjakan begitu saya minta terima kasih pada
teka teka teki pengawas Namun demikian tolong ditingkatkan lagi membaca buku
empat buku item itu apa yang harus diawasi sehingga tidak akan ketemu seperti
kemarin kok pakai pashmina Saya mau pakai mobil mah aku mau laporan
eksekusi nanti pak ketua dimana Nggak masalah ketenangan laporan eksekusi
harus dilaksanakan ini apa kendalanya nanti jangan sampai eksekusi selama
sampai saya datang itu Kaskus membuat laporan tanggal 3 bulan berjalan
Kemudian pada minggu kedua sekertaris dan panitera menyikapi laporan itu
sehingga dipanggil mantra mudah-mudahan ya pasti kembali dipanggil kasuskasusnya seperti tadi sudah bagus terus kemudian Mas Budi Tolong Pak Yasin
balapan dan Pak panitera segera temuan-temuan ini segera ditindaklanjuti Saya
pengen laporannya nanti laporan pusat pertanggungjawaban kepada pak ketua
kemudian pertama mengenai pengisian register untuk tahun 2016 dengan hasil
temuan dari pengadilan tinggi Surabaya Jawa Timur kemarin hari ini kami akan
melakukan koordinasi dengan panmud hukum untuk register tahun 2015 nanti
mundur Tahun 2014 sampai Tahun 2012 kami akan melakukan perbaikan yang
kosong-kosong akan kami isi, yang sebenarnya semua kolom sudah terisi Pak
kemarin ada saja tanggal putusan sebenarnya yang harus ditulis di tanggal
putusan Pernyataan di tulis tanggal musyawarah panggilan delegasi PN
Surabaya, Jakarta dan tangerang itu memang lama jadi hampir sampai 3 bulan
belum. Dari 3 bulan sampai menyusul 2 belum turun delegasi nanti setelah ini
kami koordinasi dengan Pak Wapan untuk mengecek Di mana delegasi tersebut
sampai sekarang belum jelasnya belum kembali.
Kepaniteraan Perdata
- Kemudian untuk temen-temen panitera pengganti tolong barangkali dalam
pengisian kolom putus maupun penundaan Hari Sidang ada kekeliruan tolong
kami perdata diberitahu karena buku manualnya yang kami isi di kolom-kolom itu
kami menginput dari SIPP kalau ada kekeliruan kami tidak dikasih tahu akhirnya
Kalau ada pemeriksaan ada beda tanggal. Temuan yang dari hasil pengawasan
dan kami sudah Menindaklanjuti nanti setelah ini kami juga Koordinasikan
- Untuk registrasi Tolong segera ditindaklanjuti karena kemarin juga sudah berapa
bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu saya pernah ngecek di register
permohonan dan perdata banyak yang masih bolong-bolong ya sampai se
ditemukan oleh tim TAPM kemarin juga masih ada yang bolong itu kemudian
sebelumnya panitera saya mohon rekan-rekan Hakim pengawas apa-apa yang
jadi temuan laporkan saja. Kemarin tim TAPM kemarin ditindaklanjuti apa yang
menjadi temuan dari pengawasan termasuk kemarin di bagian perdata sama
pidana ada berkas-berkas sampai ngendon tahunan itu sampai di situ dan baru
di kerjakan Padahal kami sebagai pengawas umum setiap saat setiap hari pada
setiap hari dan menyampaikan kepada bersangkutan tapi nyatanya itulah
karakter SDM Kita harusnya berubah, Jangan iya tapi tidak iya inilah kebiasaan
dari warga PN Bangil itu begitu kalau iya, iya tidak iya doang gitu teman saya itu

menjadi kebiasaan yang harus dirubah oleh teman-teman semuanya Tolonglah
itu menjadi tugas dan kewajiban kita itu.
Koreksi masalah eksekusi yang hilang maka disini rekomendasinya seharusnya
ketua itu tidak mengurusi administrasi yang Juru Sita adalah Panitera dan
panitera muda perdata jadi di sini adalah agar Panitera dan Panitera Muda
Perdata dan Panitera Pengganti menyelesaikan masalah tersebut kata Ketua
tidak mengurusi administrasi.
Pak Ketua dari ini saya sekali lagi kebersamaan kita Jangan sampai kita itu
jangan seperti filosofinya mercusuar ya dari jauh luar biasa baiknya. Dari dari
beberapa pertemuan ini saya masih memandang bahwa kita ini perlu adanya
sosialisasi dan juga ngomong-ngomong bersama rekan-rekan PP kira-kira siapa
yang keberatan untuk dilakukan istilahnya pembelajaran tentang tugas pokok
fungsinya tiap jumat jam 02.00 kita melakukan kegiatan itu siapa kira-kira yang
kecil yang pengen ini di perbaiki kinerja dan tugas pokok fungsi atau begini-begini
saja teman-teman PP siap untuk melaksanakan ya nanti kita gilir.
Kira-kira Siapa yang keberatan untuk dilakukan penambahan keilmuan dari
sudut pandang pertemuan karena Terus terang saya kemarin Yah saya minta
maaf saya tidak bukan orang yang segalanya ya Tapi untuk masalah putusan
pidana bias disertasikan seperti itu. Jadi untuk panitera pengganti tolong tiap
Jumat nanti diperlukan Pak untuk ada pembinaan di sini dimulai dengan Ketua
Pengadilan, Wakil Ketua dan Hakim pengawas semuanya membuat makalah
tugas pokok dan fungsinya kemudian dipresentasikan di sini yang utama dan
pertama bagi Hakim dan Panitera Pengganti karena masih banyak sekali Berita
Acara yang kurang tepat dengan KUHAP Bagaimana Apabila ada saksi telah di
Sumpah dan sebagainya.
Bagaimana setelah berita acara setelah putusan dibacakan itu tidak dikoreksi
sama Ketua Majelis, kita tidak menggampangkan sesuatu saat kita di Uji Petik
seperti pasal 196 ayat 31 tidak disebut di dalam setelah pembacaan putusan
gimana bagaimana terciptanya ternyata setelah keterangan saksi minta bahwa
dia berhubungan keluarga sederhana sampai derajat ketiga kemudian hubungan
pekerjaan tidak diulang di dalam berita acara dan bagaimana tidak ditanyakan
misalnya Apakah kesanggupan Saksi Bagaimana apakah ada keberatan putusan
terdakwa ini tidak ditanyakan, Siapa yang tidak mau kita jangan sok merasa lebih
daripada yang lain, saya kira masih banyak hal yang harus kita perbaiki tapi
sekali lagi ya kita baik-baik, kalau salah istilahnya ada cerita-cerita ngapain
Ngomong apa lagi itu masih banyaknya perlu kita omongkan ini kendalanya
adalah antara putus sama sisa dan masuk tidak seimbang tidak timbangnya
bukan karena kesalahan Ketua Majelis mau ke Majelis tapi karena
permasalahannya adalah Jaksa yang tuntutannya sayang sampai tiga kali ya
Untuk itu saya berharap Pak Aswin sama Bapak Wakil dengan mendata tuntutantuntutan yang lebih dari dua kali, nanti bertiga Saya, Pak wakil dan Pak Aswin
melaporkan ke Kepala Kejaksaan Negeri supaya jaksa jaksa alasan klise bahwa
tuntutan masih disusun dan sebagainya itu tidak ada. Karena saya sering sama
Pak wakil tentunya yang sudah sering ke sana kemari bahwa alasan klise itu
adalah runtut Saya pernah di Kepanjen Jaksa bilang tunda dua kali kemudian
saya kirim surat ke Kejati, pengadilan negeri Bangil ini tidak terjadi.
Kepaniteraan Hukm

Kalau bisa mungkin ada pengadaan eksternal harddisk ini untuk backup data jadi
disaat data-data yang sudah tersimpan di sana di hardisk internal PC nya itu
rusak jadi kita punya backup data yang bisa digunakan Jadi mungkin nanti itu
setiap bulan akan dilakukan pembekapan data terhadap data-data yang sudah
masuk dan pertama kedua yakni syukur box sudah dipesan cuma ada beberapa
yang kemarin ada temuan untuk berkas yang ada upaya hukum nya belum
masuk ke dalam box itu adalah sekitar 5 tahun enam berkas jadi solusinya
adalah memperbesar memperbesar box yang ada terhadap 6 berkas tersebut
mungkin menurut hukum bisa berkoordinasi dengan sekretariat Apakah bisa
kekususan untuk 6 atau 7 box yang lebih besar sehingga nanti berkas yang
belum masuk pada box itu kita bisa susun kembali pada box yang lebih besar itu
yang kedua yang ketiga masalah laporan bulanan di sini setiap laporan Ini kan
ada butuh koordinasi pada kepala kecerahan pada bidang lain Jadi saat kita
temukan laporan yang belum terjadi jadi kita terlalu selalu standar pada iso video
sopir terhadap lapor bulanan bahwa panmud hukum makan mendatangi
penyedia data jadi saat panut hukum datang pada penyedia data penyedia data
sudah siap akan datanya jadi saya sudah berkoordinasi dengan Panmud Hukum
di tanggal awal bulan tanggal 1 pagi harus sudah datang pada penyedia data
untuk meminta data dan apabila penyedia data belum menyediakan data atau
saat itu sudah menyediakan data tanggal 1 tidaknya ada catatan kecil bahwa
data to sudah diberikan pada awal bulan sehingga tidak seperti saat ini menurut
hukum nyata kan sudah minta tanggal sekian jadi penyedia datanya bilang
sudah memberikan jadi dengan ada catatan kecil itu bisa dilihat mana yang tidak
datang mana yang tidak menyediakan data atau coba Terima kasih rekan-rekan
panmud hukum ra panmud perdata dan pidana dan taqwa peninggalan pabrik
apa yang menjadi masukan dari Pak Ketut bisa tindak lanjuti dan itu akan tidak
saling lempar tanggung jawab intinya. Sehingga kemarin hasil temuan dari tim
TAPM yang diatas itu segera ditindaklanjuti
Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Mengenai kebersihan Ini kan ada beberapa tenaga honor yang difungsikan di
bagian tidak nampak kalau memang bisa diusulkan staf yang honor yang
difungsikan di bagian pidana kalau bisa tidak difungsikan untuk kebersihan
karena bisa menghambat pekerjaan yang ada di bagian di Pidana dan Perdata
itu apakah masih tetap difungsikan untuk kebersihan makanya untuk tenaga
kebersihannya kan Terbatas cuma Pak miskan sama Pak Ipul jadi, sedangkan
untuk Joko, Bambang untuk pagi begini ngga difungsikan untuk kebersihan tapi
untuk malam tetap difungsikan namanya honor tanggung jawabnya kebersihan
tetapi pada saat pagi ini adalah tanggungannya umum atau memanggil orang
yang lain dengan tanggung jawab pribadi.
-
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