NOTULEN
RAPAT PENGAWASAN PENGADILAN NEGERI BANGIL
HARI : SENIN, TANGGAL : 4 Mei 2017

Hari / Tanggal

:

Senin, 4 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 :
Panitera Muda, Para Panmud, Panitera Pengganti dan semuanya Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh minta untuk kebiasaan untuk rapat dan pengawasan,
untuk HP mati ya dan langsung saya serahkan kepada Pak Wakil Ketua Terimakasih.
Bapak Panitera yang terhormat Sekertaris yang terhormat Para Hakim yang terhormat
Para Panmud dan Para Kasub serta teman-teman yang lainnya Saya akan melaporkan
hasil temuan dari hakim pengawas bidang PTIP pada tanggal 1 Februari 2017 pada
masa periode lapor bulanan bulan Januari 2017 yang pertama konten web telah di
update versi 315 ketika dan sudah kami update yang kedua 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 di-update kepada PTIP yang ketiga
mengenai jaringan internet ini dirasa kurang cepat karena kapasitasnya masih 10
Megabyte untuk itu Hakim pengawas mengusulkan untuk penambahan kecepatan
tersebut paling kurang tidak 20 megabyte atau 30 megabyte agar supaya kecepatan
kapasitasnya lebih cepat yang keempat ruangan PTIP perlu ada lemari untuk
penyimpanan barang barang inventaris untuk itu kami mohon Bapak sekretaris untuk
Menindaklanjuti permintaan dari hakim pengawas bidang untuk menyediakan almari
tersebut selanjutnya untuk perkara sesuai apa yang kami sampaikan kepada wakil
yang telah kami print per tanggal 1 Februari Kemarin saya kira cukup untuk bagian

PTIP Selanjutnya kami contoh 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 team TAPM dari
pengadilan tinggi semuanya sudah minutasi dan dicek Cuma kalaupun ada salah satu
atau dua sebelum kroscek
Sekretaris silahkan untuk di jawab terima kasih atas kesempatan yang diberikan
kepada saya yang terhormat Ketua Pengadilan, Wakil , Para Hakim, Para Panmud,
Kasub dan jurusita karyawan karyawati dan tenaga honorer yang kami cintai untuk
bagian PTIP masalah untuk penambahan kecepatan Speedy/Wifi di dalam Dipa tidak
ada nanti saya konsultasikan dulu barangkali ada yang salah satu pagu yang kira kira
tidak begitu ada penyerapannya mungkin manfaatnya kurang mungkin saya
koordinasikan dulu dengan keuangan dan yang jelas untuk penambahan kecepatan itu
salah satu program dari Ma 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 cuman tolong dibenahi lagi dan kami mohon untuk notulen saudara
KUKUH agar notulen yang yang habis rapat begini diketik langsung diserahkan PTIP
biar di masukan web dan Saya kira untuk bagian PTIP tidak ada masalah cuman
masalah pengajuan untuk penambahan kecepatan nanti saya koordinasikan dulu
terima kasih Terima kasih Pak. ini kepada PPK dan bendahara ya Jadi 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.
Supaya kedepannya Ketua pengganti saya nanti tidak akan bingung jangan sampai
Ketua ganti saya nanti kondisi semuanya sudah habis, Kasihan
Bagian kepegawaian karena Bu Hanik masih sakit mungkin untuk pengawasnya untuk
bisa disampaikan temuan-temuan nya yaitu di bidang kepegawaian satu surat
keputusan tim reformasi birokrasi udah kita buat Pak dan surat keputusan penunjukan
petugas informasi pada website juga sudah dibuat dan sudah ditentukan oleh Bapak
Ketua dan pembenahan arsip sesuai arahan Ibu Kasubdit Mutasi Hakim dan Ibu
Kasubsi Panitera dan jurusita juga sudah disempurnakan Kemarin langsung saya
konfirmasi dengan berdua dengan teknik papan struktur organisasi sudah kita pasang
ini penemuan sebelum itu dilaksanakan dan alhamdulillah 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. pada
point 5 dan 6 juga sudah dilaksanakan ya semuanya dilaksanakan.
Bagian kepegawaian berlaku di Indonesia yang dikatakan aturan umum aturan spesial
itu akan lebih bermanfaat karena Bapak Ketua pasti akan memandang manfaat dan
kegunaan nya dan rekan-rekan yang mengaku Hakim kemudian Bapak Ketua
mengambil inisiatif bahwa Hakim berseragam beda dengan yang lain Jadi ini adalah
punya maksud dan tujuan dan Kemarin saya juga sudah ber laporan kepada Pak Dirjen
Mengapa saya membuat seperti ini dan karena memang Alasan saya pernah alami dan
atasi adalah begitu 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, dan untuk kamar
mandi belum, bukanya belum dikerjakan tetapi belum sempat untuk memasangnya
tinggal memberikan plastik untuk tempatnya, dan slot kunci untuk pintu kamar mandi
bagian barat sudah dibelikan tinggal memasang serta 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 untuk catatan kepegawaian bagi staff memang sudah
direncanakan tinggal dibuatkan Jawaban dan dilaksanakan demikian Pak terima kasih
Untuk yang sudah tindaklanjuti checklist untuk kamar mandi sudah dipersiapan
kemudian pengecatan kantor atau Taman Saya minta untuk jadwal yang kemarin
Tolong segera hari ini bisa disampaikan ke kami dan Bapak Ketua dan Pak Sekretaris
Sekretaris menambahkan kalau diijinkan, jadi mengenai agenda pengerjaannya karena
untuk Taman ini belum kita temukan tukang masih kemarin jadi belum bisa
menjadwalkan karena kondisi cuaca juga tidak menentu Jadi gimana yang berubah
ubah. Jadi pengerjaan luar kalau hujan terpaksa berhenti jadi nggak sesuai dengan
jadwalnya terima kasih sarana prasarana masih banyak yang belum dilaksanakan tetapi
checklist kebersihan tiap-tiap ruangan dan untuk kebersihan khususnya di bagian ruang
tahanan itu kemarin sudah maksimal tahu tahu kemarin saya setelah saya cek lagi WC
nya toilet nya tuh kayaknya macet Tolong segera di panggilkan tukang dan untuk ruang
tahanan harus dicat Yang separuh agak gelap karena saya lihat kotor sekali Tolong Pak
Budi Itu untuk ditindaklanjuti yang separuh di tembok agak gelap karena ada bekasbekas keringat yang ada dan WC yang di sebelah yang agak ke sini tuh kayaknya
buntu kalau di airnya penuh nanti setelah air itu turun kotorannya nempel dan untuk
ngecat Taman segera diputuskan karena saya terus terang aja janji dengan PT
pokoknya dua minggu ini harus jadi gimana caranya kalau misalnya ada kendala
segera disampaikan ke saya dengan Pak Ketua mungkin tukangnya sulit dicari atau di
mana Katanya kemarin sudah datang waktu saya di Surabaya itu dan untuk
penyerapan anggaran kami melaporkan ini memang kita belum mengeluarkan
anggaran karena kemarin itu untuk pengeluaran anggaran di KPPN tuh dikasih batas
waktu minimal pertengahan Februari sampai Maret akhirnya kita mengajukan top

istilahnya Pinjem dulu nanti untuk yang pertama rencana nanti diajukan agar bias
selekasnya dipakai Cuma itu yang bisa disampaikan untuk di bagian umum dan
keuangan dan nanti setelah laporan pengawasan ini segera kami koordinasikan dengan
tukang-tukang nya .
Kebetulan tahun 2017 PN Bangil mendapat kalau ndak salah 5 unit PC tolong nanti Pak
Budi untuk bagian hukum dikasih tahu tidak boleh begitu dan yang memerlukan banyak
untuk pidana perdata mungkin dan yang jelas sekertariatan dapat 3 unit Untuk teknis 2
unit teknis itu untuk PTIP
Pak panitera untuk memberikan jawaban kaitan nya dengan temuan dari hakim
pengawas ulangan panitera terima kasih 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 mudah-mudahan
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 jangan memakai target yang 70% dan target tersebut sudah
terpenuhi terus 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 itulah yang saya sampaikan terima kasih terima kasih untuk ini kaitanya
dengan laporan bulan mengenai keadaan perkara Pak panitera gimana ini kok tidak
berjalan selama ini harusnya di tempat lain di Pengadilan lain yang kelas satu aja ini
berjalan di baik disini kok gak berjalan di mana kesalahannya tolong untuk bisa di
koordinasi antara panmud pidana dan perdata sesuai di register kan tinggal minta data
kalau nggak seharusnya ini di bagian pidana perdata ini Tertinggal tanggal akhir bulan
sudah disampaikan ke bagian hukum tolong di bagian pelaporan untuk tindaklanjuti
Saya minta koordinasi nanti pertanggungjawaban masing-masing dari panmud untuk
bisa koordinasi ini bagian penting dari keadaan kita kalau gak di laporan di mana kita
tahu di Mahkamah Agung sana untuk laporan keadaan perkara kita kemudian kaitanya
dengan box nanti pak Sekretaris untuk tindak lanjuti untuk Kemudian untuk evaluasi
dari lembaga hukum itu nanti untuk dievaluasi.
Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya bisa terealisasi sudah ada yang baik bagian
pidana maupun perdata masalah laporan dalam 5 bulan ini dan diusahakan dulu dan
papan interaktif dan laporan Makanya saya harus minta temen-temen dilaksanakan
dengan tepat waktu itu kemudian pada tanggal 7 Februari untuk 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
rakyat izin penyitaan sub serta register penglihatan sudah terisi dengan tertib toko
misalnya rekomendasinya untuk petugas yang bertanggung jawab supaya tetap
dipertahankan dipertahankan kinerja nya audisi untuk reggae 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
permainan Bandung belum terisi dengan tertib dan untuk bulan September belum
ditutup ditandatangani oleh petugas sebelumnya sebab petugas pengusir kantor yang
telah ditunjuk bertanggung jawab supaya berusaha lebih maksimal untuk mengisi
register tersebut untuk register permen kasasi ada beberapa yang belum terisi dengan
tertib dan belum ditutup petugas pengisi Richter yang telah ditunjuk perlengkapan
supaya berusaha lebih maksimal untuk mengisi register tersebut untuk register
peninggalan kembali nihil tetapi belum ditutup petugas pengisi register yang telah
ditunjukkan jawab supaya berusaha lebih maksimal untuk tersebut untuk registrasi
Wildan sudah ditutup 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 minum ASI supaya
dilengkapi dengan soft copy putusan dalam bentuk compact disk dengan cara
mengcopy sendiri dalam video tersebut tanpa bantuan petugas bagian pidana
rekomendasi Panitera dan wakil penentang segera menuju petugas yang bisa
membantu para wanita untuk membuat softcopy dalam bentuk CD bagian pidana saya
nanti minta pertanggung sama Pak Panitera dan koordinasi dengan Pak Sekretaris
untuk antaranya untuk membuat register hilang karena Mahkamah Agung belum tidak
sekarang juga merupakan register kedua garis baik kaitannya dengan upaya hukum
dari hasil temuan tim team kemarin ada beberapa berkas dan ada beberapa surat yang
hilang ramuan untuk yang punya kewajiban dan sangat jawab yang menyimpan berkas
segera untuk panitera muda pidana sama Pak Panitera dan pahlawan untuk segera
tindaklanjuti untuk yang bersangkutan kalau tidak Nanti Pak panitera Pak Papan sama
kita suka juga saya akan verifikasi Ganesha pertanggungjawaban dengan Pak tua saya

tidak kalau masalah berkas ini saya tidak terserang tolong ini segera tindaklanjuti siapa
aja yang punya kewajiban untuk menjalankannya dalam waktu dua minggu ini sebelum
ada tim dari Sweden tolong papan untuk menyampaikan apa yang ditemukan Kun
temuan kemarin ada 3 berkas perkara yaitu nomor 616 pidana 616 itu yang
putusannya tidak ada ya Yang putusannya Pak putusan banding tidak ada dalam
adalah di nomor 260 Terus yang Sukorejo itu ya satu belum diberi tahu karena itu
temuan Pak Agung sudah ketemu putusan banding nyawa 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 belum
dilaksanakan pemberitahuannya itu nanti saya siapa kemarin itu perintah dari Pak
wakil akan bahwa jurusita yang bersangkutan akan di diperiksa itu nanti untuk
putusan kasasi yang perkaranya kemarin waktu ada audit disembunyikan segera diberi
tahu segera diberi tahu itu 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 itu ya terima kasih
untuk itu katanya dengan berkas-berkas kemarin yang hilang dan belum tindaklanjuti
saya mohon untuk pak panitera muda pidana Pak Wawan dan magnet yang untuk
menilai lanjuti dan saya minta laporannya dalam Minggu ini ya Segera dilaksanakan
siapa siapa yang punya kewajiban tanggung jawab Katanya dengan itu ya Kemudian
untuk itu Selanjutnya mohon pengarahan dari pak ketua katanya dengan beberapa hal
yang ditemukan dari hakim pengawas Mengapa rekan-rekan ya ini kan Hakim
pengawas ini sudah ngawasi tanggal 7 tanggal 2 Februari sudah masuk Pak wakil
artinya sebenarnya ini kita rubah pulangnya apa sekertaris sama Pak panitera apa
secretary tadi dengan jajarannya sudah ini sudah saya laksanakan ini sudah saya
sangat disini masih ditanya di sini Jadi artinya pada saat misalnya Pak Andi itu tanggal
7 sudah melaporkan Mak antara tanggal 7 sampai minggu kedua itu sudah actionnya
Pak panitera begitu sekarang Pak madiun-surabaya perintah Ngapain panggil 7
konsensus sekitar tanggal 3 itu sudah laporan semakin pengawas ini merupakan salah
satu ketiduran jadi kalau tanggal 3 paling lambat lagi pengawas udah mana panitera
sama Sekretaris dikumpulkan jajarannya tidak dibalas di sini basenya di sana misalnya
perintah Pak wakil jebret gitu misalnya contoh ini Tukini Toyota Agya di perutnya Gak
perlu YouTube misalnya Pak Wakil Presiden ini cuma berkas dari sini di sini tuh sudah
laporan tanpa Tetra Pak wakil pak ketua saya sudah melaksanakan koordinasi dengan
panitera pidana hasilnya selaput dara yang sudah ketemu ini ini ini ini ini yang belum
ketemu ini ini ini sehingga di sini nggak mulut lagi yang ini Ini temukan sekian hari itu
ini 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 Indotama sore kan pak ini sudah sore kan Papa
Budi juga begitu lah ini Google yang kiri 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 sekarang Pan Puber datang silakan disampaikan yang ember ditemuan lagi
pengawas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja Pak dari
temuan hasil pengawasan pertama mengenai pengisian register untuk tahun 2016 Dian
yang berkaitan 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 14.00 sampai 12.00 kami akan melakukan perbaikan yang
kosong kosong kami ada mengisinya sebenarnya semua kolom sudah terisi Pak
kemarin ada aja tanggal aja tanggal putusan sebenarnya yang harus ditulis di tanggal
putusan Pernyataan di tulis tanggal musyawarah panggilan delegasi Pak saya kira
panggilan delegasi ini pak Apa itu hubungi PNPM yang kita minta bantuan tapi
memang ternyata untuk seperti PN Surabaya jakarta-tangerang itu memang lama jadi
hampir sampai 3 bulan belum belum makan lebih dari 3 bulan sampai menyusul 2
belum turun gambar aplikasi nanti setelah ini kami koordinasi dengan Pak papan untuk
mengecek Di mana letak anu kok sampai sampai sekarang belum jelasnya belum
kembali 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 SGP yang teman-teman isi itu nanti kalau ada kekeliruan kami tidak
dikasih tahu akhirnya Kalau ada pemeriksaan ada beda tanggal Saya kira itu Pak
temuan yang dari hasil pengawasan dan kami sudah Menindaklanjuti nanti setelah ini
kami juga Exo Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh Terima kasih untuk
registrasi Tolong segera tindaklanjuti karena kemarin juga sudah berapa bulan yang
lalu atau 3 bulan yang lalu saya pernah cek di register permohonan dan perdata banyak
yang masih bolong-bolong ya sampai se ditemukan oleh tim TKP kemarin juga masih
ada yang bolong itu kemudian sebelumnya panitera saya mohon rekan-rekan Hakim
pengawas apa-apa yang jadi temuan laporkan saja ke mari sesuai dengan intruksi batik
dan waktu beliaunya datang ke sini Hakim agama situ Belum masih ma memberi

laporannya termasuk dari tim TKBM kemarin jadi kita bisa minta lanjuti apa yang
temuan dari aki pengawas termasuk kemarin di bagian perdata sama pidana ada
berkas-berkas sampai ngendon tahunan itu sampai di situs tahunan Kebon Baru ada
tim pengawas baru di kerjakan Padahal kami sebagai pengawas umum setiap saat
setiap hari pada setiap hari dan menyampaikan keda bersangkutan tapi nyatanya itulah
karakter SDM Kita harusnya berubah Jangan iya tapi tidak iya gitu loh mas saya inilah
kebiasaan dari warga PN Bangil itu begitu kalau iya 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 Terima kasih papan iklan silahkan untuk
memberi jawaban kata dengan temuan dari aki pengawas kalau dari hukum dari pidana
itu ada temuan dari hakim pengawas kemarin itu ada satu dari perdata saya
perintahkan segera fotocopy sekarang asli test pack ya itu lambat juga dari hukum dan
dari pidana begitu ada temuan itu ada laporan itu saya itu dikasih tembusannya jadi
supaya nanti di dalam pembahasan itu nggak nggak seperti istilah Maaf ya kalau sapi
kopoken dari hukum itu temuannya apa misalnya ada di sampaikan ke sana saya cepet
dikasih nanti kita bahas sama-sama dimana kecelakan jadi permasalahan itu kita
bahasa bersama gitu ya itu mungkin hanya kurang komunikasi saja saya minta juga
pakaian perdata juga gitu fotocopy cepet-cepet secepatnya itu harus difotokopi hari hari
itu juga saya tunggu nanti kita bersama cerahkan perdata again fotocopy Asri kembali
ke saya yang belum kembali ke saya itu tapi segera saja nanti habis ini akan saya
tindaklanjuti secepatnya Terima kasih Pak panitera sebelum mungkin pakai bamburia
ranselnya menyampaikan untuk laporan Kin basement Pak Yasin sudah dilaksanakan
dengan tertib dengan Haki pengawas Pak Rizki balik Iya setahun dua kali ya Oke
terima kasih sebelum tes untuk selanjutnya mohon pak ketua untuk memberikan
arahan kaitan nya dengan beberapa temuan logo kemana Kemarin Mas Tangerang itu
panitera mengirim surat ke sana begitu nanti kalau Papa di Trans udah ngirim surat ke
sana dua kali ditembus ikpt baru ketua to make nya ngebel ketuanya begitu memang
kan di dalam air maupun air bagi ikan-ikan panitera bukan rekan ketua siapa Dengan
begitu Jadi tolong berikan panitera itu memberikannya di sana kalau sudah dua kali
berturut-turut ada tertulis nanti penting ketuanya musuh ketuanya begitu ya itu tentang
relasi kemudian ini seperti ini masih kurang ketelitian dari hakim pengawas saya
koreksi masalah eksekusi yang hilang maka disini rekomendasinya seharusnya ketua
itu tidak mengurusi administrasi yang Rusia adalah Panitera dan panitera muda perdata
jadi di sini adalah agar Panitera dan panitera muda perdata dan mantra pengganti
menyelesaikan masalah tersebut kata ketua tidak mengurusi administrasi dan juga
sampai sekarang pun tak mantra juga belum ada laporan ke saya ini tentang lagian itu
laporannya Kapan kemudian ini juga tembusannya laporannya ganti papan itu juga
begitu Jangan tanyakan pakai pengaman panitera membuat ini juga tembus implan itu
biar aset pada laporan kapak wakil Bapak ada laporan pak ketua dari ini saya sekali lagi
kebersamaan kita Jangan sampai kita itu jangan seperti filosofinya mercusuar ya dari

jauh luar biasa baiknya telah di bawah terus kemudian saya tanyakan ya 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 pipo pipo pengen ini di
perbaiki kinerja dan tugas pokok fungsi atau begini-begini saja teman-teman PP siap
untuk melaksanakan ya nanti kita gilir Akim Akim nanti pak ketua yang pertama Pak
wakil menanak image macam-macam 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 setidaktidaknya saya sombong sedikit ya Pak wakil untuk masalah pidana putusan pidana itu
kan namanya dokter itu pasti luar biasa yang karena disertasinya seperti itu Namun
demikian Saya pernah dengar settingan ada yang mau pertemuan apa lagi ngapain Itu
hutang koperasi 2 kali 250 juta kemudian kita kasih ke temen-temen cuma segitu
balasannya kan ya kita pikir-pikir ya Jadi untuk panitera pengganti tolong tiap Jumat
nanti diperlukan Pak untuk ada pembinaan di sini dimulai dengan ketua pengadilan
wakil ketua dan hakim hakim pengawas semuanya membuat makalah tugas pokok dan
fungsinya kemudian dipresentasikan di sini yang utama dan pertama saya akan
memberi tentang bagi hakim hakim dan panitera pengganti karena masih banyak sekali
berita acara berita acara yang kurang tepat dengan KUHAP Bagaimana Apabila ada
taksi telah di Sumpah dan sebagainya Bagaimana setelah berita acara setelah putusan
dibacakan itu tidak dikoreksi sama ketua Ketua Majelis kita tidak menggampangkan
sesuatu saat kita di Uji Petik seperti kemarin itu petik Kalau Pak Jun daripada 196 ayat
31 tidak disebut di dalam setelah pembacaan putusan gimana bagaimana terciptanya
ternyata setelah keterangan sakti kera sakti 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 Sakti
Bagaimana apakah ada keberatan putusan terdakwa ini tidak ditanyakan Siapa yang
tidak mau kita jangan sok merasa lebih daripada yang lain Shakira masih banyak hal
yang harus kita perbaiki tapi sekali lagi ya kita baik-baik kan Sayang kau 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 Asman sama bapak wakil dengan mendata tuntutan-tuntutan yang
lebih dari dua kali nanti kita kepada jari bertiga saya Pak wakil password tapi Pak wakil
sama pasien sama saya nanti akan mendata tuntutan-tuntutan lebih dari 2 kali kita kan
bicarakan supaya jaksa jaksa alasan klise bahwa tuntutan masih rindu dan sebagainya
itu tidak ada karena saya sering selama Pak wakil tentunya yang sudah sering ke sana
kemari bahwa alasan tulis itu adalah runtut Saya pernah di Kepanjen Jaksa bilang rindu

dua kali kemudian saya kirim surat ke Kejati ternyata dari jangan sampai di pengadilan
negeri Bangil ini terjadi seperti di pengadilan negeri Kotabaru yang terjadi karena
Tuntutan to sudah tiga kali maka yang menjawab Hakim bagaimana saudara bentuk
umum apakah sudah siap tuntut tanya jawab terdakwanya Sudah pasar sudah
setempat Jadi sampai kini jangan ini kita basmi dengan jalan kita paket hari jadi berapa
hari sanggup untuk mendata tuntutan-tuntutan mulai tahun mulai September aja murah
September tuntutan yang dua atau tiga kali nanti dia tak nomornya kira-kira berapa kali
hari ini bisa berarti kita besok atau besok lusa kita datang ke pakansari bertiga minimal
tidak repot dinasti terhadap yang tadi ada KPK KPK Mau ngebel ke KPK kita kalau
sudah dikasih pengumuman dan saya Mas Budi mudah-mudahan ada orang jual kaca
jelek-jelekan itu di Pengumuman itu ada ditambah kaca yang katanya peta negara
Swedia yah jadi seperti itu Barangkali saya kembalikan papa kilo dari teman-teman
Terimakasih mungkin dari rekan-rekan yang mau menyampaikan password ada yang
mau disampaikan erigo cukup sudah ada artisnya 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 itu
kemudian yang kena berkas yang kemarin hasil temuan dari tim team yang diatas itu
segera ditindaklanjuti Hidayah 6 per kemarin ada berkas yang diatasnya katanya

banding udah putus itu lho Ya itu gratinda lanjuti supaya nggak diri temuan lagi ya Pak
itu yang saya sampaikan mungkin nanti kan aku yang dulu mengenai kebersihan Ini
kan ada beberapa tenaga honor yang difungsikan di bagian tidak nampak kalau
memang bisa diusulkan staf yang apa honor yang difungsikan di bagian pidana kalau
bisa tidak tahu difungsikan untuk kebersihan karena bisa menghambat pekerjaan yang
ada di bagian di Tanah Toraja kata2 itu apakah masih tetap difungsikan untuk
kebersihan makanan ikan kita tenaga kebersihannya kan Terbatas cuma Pak miskan
sama Pak Ipul jadi nanti kita Kurniasih ya pasti ya Oke untuk Joko untuk Si Bambang itu
untuk pagi begini ngga difungsikan untuk kebersihan tapi untuk malam YouTube
difungsikan namanya honor kok Mas Budi nanti tambah klip hari ini nya jadi untuk
kebersihan tanggung jawabnya tetap cuman pada saat pagi ini ada Persib Persib Opal
tanggungannya umum atau memanggil orang yang lain dengan tanggung jawab pribadi
Terima kasih Pandi itu ya Tapi tetap untuk gas paginya masuknya Pak Bambang
mungkin sebelum jam kantor itu yang tugasnya untuk makanya untuk jam kantor ya itu
tugas dari hukum dari masuk saya juga begitu ya makanya sudah sampaikan untuk
kenampakan sebatang jam 04.00 jam 05.00 pagi sudah ada di kantor kemudian Pak
Fauzi mungkin ada masukan ya terima kasih Pak Fauzi jadi praktek yang sudah kita
laksanakan kita kan ketua dulu juga sidang tilang ya dulu kalau sekarang Pa wakil
pokoknya menunjuk saja satu gak ilang-ilang ya Jadi sebetulnya pada saat prospek
diserahkan ke Kejaksaan ini kan ada berlembar-lembar berapa lembar berapa lembar
empat atau lima lembar itu kan sudah ada untuk pengadilan nenek pokoknya hakimnya
Tu nulis angkanya PPnya nulis hurufnya dari pada saat pra sidang di sana YouTube
jebret itu Hakim keruangan sama PPnya akhirnya menulis angka namanya Rp80.000
bb-nya nulis Rp80.000 sehingga dengan yang diberikan kepada jaksa jangan semua
lembaran itu ya untuk terdakwa ada untuk pengadilan ada untuk Kejaksaan ada untuk
penyidik ditinggalkan Apa penyidik ditinggal untuk apa Band karena 2014 KUHAP harus
dikirim kepada penyidik untuk memberitahu dan mengedit pada saat memberi tahu
harus memberitahu lagi kerja pidana di mana Di dalam register ada kata tanya begitu
penutup temen juga begitu di kasih tau satu aja satu lembar aja Apa gunanya dia
diminta untuk pelaksanaan putusannya disuruh ngambil ke sini ditulis di register yang
katanya sendi kolom 23/24 siapa sekarang cuman prakteknya tolong dilaksanakan jadi
tidak problem Pak Fauzi selama destilasi langsung ditulis tidak berarti hanya di data ini
nomor begini ancur pessena telor Nogosari Madura ya jadi jadi seperti itu caranya jadi
caranya seperti itu Pak Fauzi jadi pppp yang belum ditagih administrasi perkara jadi
seperti itu lho iki piye duit Eneng opo ora pak Yoto gede-gede baru laper nih pak
wakilkan model ini aja ya dilaksanakan untuk enak gitu jadi masing-masing jaringan
sesuai dengan amal dan perbuatan terima kasih Jadi nanti untuk tilang itu ada 5 lembar
ya Jadi untuk bagian pengadilan nanti untuk ditinggal sama bagian penyidik itu tidak
disetorkan ke semua ke kejaksaan kejaksaan salah satu berkas yang di situ ada
dendanya BB tak bisa dibantu oleh bagian pidana
Untuk apaan tadi mau

menyampaikan sesuatu silakan kan sudah ada topengnya masing-masing untuk
panmud perdata nya juga nanti koordinasi dengan Pak panitera dengan balapan kereta
dengan itu Ya kok masalah kita terima Klik ketemuan langsung tanggal 1 hukum ke
masing-masing bagian baik pidana atau perdata tanggal 1 salah dari Pak panitera juga
tidak salah ke depan saja tidak ada orang yang tidak mempunyai masa lalu dan tidak
ada orang yang tidak mempunyai masa depan udah gak usah di permasalahkan di sini
ya Ya sudah Mas Maman awal pasti sudah tanda tangan yg saya tandatangani yah jadi
artinya Pak panitera Tolonglah koordinasi itu kan anak buah sampeyan Pak diantara
dua sampeyan dipanggil lah jangan disini ini sebutnya di sini ini paling efektif itu
semuanya sudah laporan ini loh ter ter ter ter gitu gitu Jadi gak usah saling
menyalahkan dan kita dikritik juga mau saya diketik Pas Band juga mau untuk apa
eksekusi tercatat eksekusi malah dengan kritikan password itu 39 eksekusi yang kita
laksanakan itu kan cambuk bagi kita bawa kita ini yang menilai orang lain saya menilai
pasien dan terikat terikat udah papa panitera introspeksi diri saja saya kira Baik Pak
Wawan kerjanya luar biasa saya masih tidak perlu untuk saya ganti pada intinya
silakan koordinasi setiap hari atau koordinasi dengan panitera tugasnya anak buahnya
di atas sudah dikerjakan Ya harus gitu ya kemudian sebelum yang lain menambahkan
saya hanya menyampaikan kepada rekan-rekan semua khusus kita kalau sudah jam
kantor terutama tadi habis apel kita sudah ada pengumuman tolong ya rekan-rekan
yang di kantin yg sudah tahu rokok lisan udah tahu bahwa ini datanya nggak usah di
cari-cari gitu lho jadi nanti kalau dianggap tidak ikut apa nanti temen-temen itu kan pada
protes tolong ini menjadi kewajibannya masing-masing bawa waktunya hari Senin dan
Jumat sore Apa itu kalau bisa lebih cepat kan cepatnya pulangnya lebih cepat juga gak
usah dicari cari nunggu di kantongnya di duduk itu loh bahasanya rekan-rekan sini ratarata nunggu-nunggu duduk baru dunia masing-masing punya kewajiban punya
kemajuan punya tugas dan kesadaran untuk saling tahu itu rumah saya Ya itu menjadi
perhatian juga kalau bisa di kantin itu kalau memang tidak penting tidak merokok atau
sarapan ya segera ke atas itu jadi tidak semuanya kalau sudah jam setengah delapan
sampai jam 08.00 ini semuanya di kantin di ruangan PP dan lain-lain nggak ada itu loh
ya Tolonglah kesadarannya untuk itu bisa tahu kewajibannya masing-masing itu saja
terima kasih mungkin rekan-rekan yang lain menambahkan sudah cukup mungkin
saya tutup sebelum itu juga mohon kerjasamanya rekan-rekan untuk keretanya dengan
tugas kepadanya kemudian selain yel-yel juga pak Sek mau kaitan dengan tanda
tangan ini ya kau bersama Terima kasih Oh ini sebelum nanti kita sama-sama
menandatangani komitmen bersama yang dengan tujuan agar semua warga
Pengadilan Negeri Bangil cancut taliwondo ikut mendukung akreditasi dan maksudnya
guyub rukun sama-sama kita punya niat satu .

