NOTULEN
RAPAT KOORDINASI PENGADILAN NEGERI BANGIL
HARI : KAMIS, TANGGAL : 24 AGUSTUS 2017

Hari / Tanggal

:

Kamis, 24 Agustus 2017

Waktu

:

Pukul 08.00 WIB – selesai

Tempat

:

Ruang Cakra

Topik Bahasan

:

Pengawasan setiap BIDANG

Peserta

:

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

Dengan Hasil sebagai berikut :

1. Koordinasi bagian perdata agar dasar tentang biaya perkara karena ternyata di putusan
perdata setelah kita lihat berbeda-beda biaya perkara nya, jadi saya tidak harus minta
sekarang Tapi tolong dibaca di buku dua bahwa biaya perkara itu terjadi dari biaya proses
perkara buku coklat halaman 13. kemudian hak kepaniteraan biaya proses perkara terdiri
dari pengeluaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan peradilan yang meliputi biaya
panggilan, pemberitahuan pelaksanaan Sita. Pemeriksaan Setempat, sumpah penerjemah dan
eksekusi, kemudian hak-hak kepaniteraan, biaya materai, redaksi, leges pencatatan banding
atau kasasi . Coba dikonfirmasikan ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang
biaya proses. saya tidak ingin menjawab sekarang, saya ingin dibantu oleh Hakim pengawas
perdata dan juga Pak Wawan sebelum hari Senin itu saya sudah ada laporan Seperti apa,
biar ada keseragaman dan itu disosialisasikan nanti kepada hakim dan PP,

dan nanti

dibuatkan Petikan, Hakim dikasih dan Para Hakim dikasih agar tidak ada perbeda perbedaan di putusan.

2. Panitera Pengganti agar menata berkas perkara dan para pihak yang harus hadir Tolong
dicatat. Dan berkoordinasi dengan Jurusita dengan dasar buku bantu.
3. Mensosialisasikan kepada Hakim bahwa Putusan dan Minutasi secepatnya guna Pelayanan
Prima yaitu One day service, One day Minute berdasarkan SIPP.
4. Mengefisienkan Aplikasi Surat Masuk, dimulai Pak Ketua sudah, ke Panitera sudah, Ke
Sekertaris, yang belum Tolong menyesuaikan guna pengawasan Pak Sekertaris dan Panitera
tahu surat ini dimana tempatnya ini adalah inovasi, kerja sama semua bagian mulai dari atas
sampai bawah mulai berkreasi.
5. Kesekretariatan untuk dokumen kontrol, tolong diperhatikan kata-kata kelas 1B di Banner
itu sudah benar apa belum dan pengertian itu tolong aktifnya Mas Agus (IT), aktifnya Pak
Budi sebagai Kasubbag Umum juga sebagai dokumen kontrol kemudian tak perlu di omeli
cukup sekian rapat hari ini. Assalamualaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
HUMAS

Plh. SEKRETARIS

I KETUT MARTAWAN, SE,SH.M.Hum
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BUDI WALUYO, SH.
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Menyetujui,
Ketua Pengadilan Negeri Bangil
Kelas I B

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

