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

Hari / Tanggal

: Senin, 16 Januari 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 :
Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil dengan hasil sebagai berikut:
Bahwa perlu diperhatikan untuk Para Hakim sebagai Pejabat Negara yang juga
sebagai calon-calon pimpinan harus perlu memberikan contoh dan tauladan bagi
para karyawan/karyawati seluruh pemangku kepentingan di Instansi Pengadilan
Negeri Bangil karena Sistem penilaian prestasi kerja Penilaian SKP sebesar 60%
dan perilaku kerja sebesar 40% dimaksudkan untuk mewujudkan pembinaan PNS
yang dititikberatkan pada prestasi kerja. Pasal 20 Pejabat pembina kepegawaian
selain sebagai pejabat penilai tertinggi, sekaligus juga sebagai atasan pejabat
penilai tertinggi di lingkungan unit kerja masing-masing, antara lain Menteri adalah
penilai dan sekaligus menjadi atasan pejabat penilai terhadap seorang Direktur
Jenderal dalam lingkungannya. Pasal 21 Ayat (1) Penilaian prestasi kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat ini, diberikan secara langsung oleh pejabat
penilai kepada PNS yang dinilai. Apabila diantara pejabat penilai dengan atasan
pejabat penilai tempat bekerja saling berjauhan, maka hasil penilaian prestasi kerja
dapat dikirim kepada PNS yang bersangkutan.
Hasil penilaian prestasi kerja dalam ketentuan ini, keberatan atau tidak keberatan
tetap diserahkan kepada atasan pejabat penilai paling lambat 14 (empat belas) hari.

Sehingga setiap individu tahu dan dapat intropeksi tentang dirinya sendiri sehingga
dapat mengukur dirinya sendiri apa yang didapat tentang nilai SKP dirinya sendiri
tahu berapa yang didapat pada diri sendiri. Agar diperhatikan pada setiap individu
mengetahui beban kerja dan capaian yang realistis yang dapat di raih dalam hal
melaksanakan.
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