NOTULEN
RAPAT KOORDINASI PENGADILAN NEGERI BANGIL
HARI : RABU, TANGGAL : 11 Juli 2017

Hari / Tanggal

:

Rabu, 11 Juli 2017

Waktu

:

Pukul 07.30 WIB – selesai

Tempat

:

Ruang Cakra

Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil didampingi, 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 :

Harapan untuk anak asuh dan seluruh warga Pengadilan Negeri Bangil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ya ini kita membicarakan kemarin
ketua setelah acara kemarin dikumpulkan oleh Pak KPT yang pertama membahas
tanggal 24 dan 25 di Banyuwangi Jadi kemarin semua ketua sejawa timur itu pertama
ya terutama pasti namanya ada event ya pasti ada sumbangan kemarin kita sudah
mencanangkan sumbangan di sana kebetulan dari rekan-rekan yang kita kenal
akhirnya pengadilan-pengadilan kelas 1B yang baru itu kemaren rata-rata Rp5.000
untuk sumbangan kemudian ini saya memastikan bahwa yang dia pasti datang itu
adalah ketua,wakil ketua,sekretaris dan panitera.dimana Jadi itu ketua,wakil ketua,
sekretaris dan panitera itu pakai Dipa mulai dari perjalanan sampai penginapan namun
dengan penginapan juga disesuaikan kecuali ketua Kalau nggak salah nya 681-682 90
paling tinggi penginapannya kalau ketua 980. Jadi bisa di bintang berapa duit kalau itu
kalau saya gak tahu tentang bintang jadi nanti tolong ya Mas Ketut saya disaring ke
sana Kemudian untuk yang lain Saya berharap harapanmu dan para kasubdit ikut
semua karena nanti pada saat penyerahan itu nanti setiap pengadilan disuruh seragam
sendiri sendiri daripada kita dalam waktu dekat ini tidak ada seragam mau tidak mau ya
batik itu untuk seragam penerimaan sertifikat akreditasinya Kemudian untuk Senamnya
hari Selasa pagi itu kita menggunakan training yang terbaru. jadi nanti masing-masing
pengaturan di kelompok-kelompok kan begitu pakai seragam sendiri-sendiri, Senamnya
katanya di ada di pantai ya jadi nanti kita pakai seragam itu dan para panmud para
kaasup hadir saudara tadi saya ingin tahu perjalanan dinas tinggal berapa.

Saya pengen tahu berapa uang jalan sekarang tinggal untuk perjalanan dinas sampai
bulan Juni ini tinggal 74 tak 4 juta 74 juta ini masih Juli berarti masih ada Agustus
September Oktober November Desember itu keperluannya banyak.
karena September saya datang uang jalan sudah habis ,ini jangan terulang sehingga
saya menghimbau bahwa kalau rekan-rekan Hakim Saya kira kira siapa ya nggak itu
adik rekan-rekannya Pak Riko Artinya bahwa masing-masing itu yang tidak membawa
keluarga itu paling enak satu kamar ya 2 orang lah kalau PP itu sepatu pakai butuh
1,5 orang pun juga seneng juga toh juga nggak akan di kamar di kamar ya artinya Nanti
kita pikirkan rapat terbatas antara saya KPK sama BPK dan bendahara pengeluaran
dari 70 itu tidak boleh paling yang kita keluarkan paling banyak harus hanya 25 saja
karena masih 5 bulan jangan sampai nanti Misalnya ada pergantian ketuanya seperti
saya nasibnya nggak dapat uang jalan jadi Saya menginginkan Rp50.000 masih harus
ada di Dipa sehingga tinggal Rp20.000 Rp20.000 udah kepotong untuk 4 orang itu tapi
saya kira kalau rekan-rekan Hakim seperti Mas Rico paling utama Mas Ricky satu mobil
ya karena saya bayangkan kalau kita pinjem mobil ya itu malah nggak nyaman ya lebih
baik kita mobil sendiri-sendiri aja PP siapa yang mau ikut PP ibu-ibu yang lainnya
siapa yang gak ikut BB kamu itu cuma punya ya Pak Rudi punya Pak Ibu punya Pak
Kosin punya nanti paling hanya dapat uang uang bensin ya Mas Tedi Yahya dapat
uang bensin sama penginapan aja penginapan pun Yayang 400-500 adalah 1 kamar
ya Kalau Pak Hakim pengen yang lebih ya Nambah sendiri mudah-mudahan Pak
Hakim bersama keluarganya Ya semuanya jadi satu kamar satu ya Ada subsidi paling
500 misalnya berarti lebihnya ya kalau PP ada kira-kira yang mau ngajak keluarga .
PP itu jumlahnya 10 itu paling lima kamar cukup ya Mas teddy ya ,nanti ma Pak
Sekretaris hubungan dengan sekertaris Banyuwangi kita mencari kamar nanti
jumlahnya berapa dikoordinasi sama Pak Budi Tetapi dana yang keluar tidak boleh
lebih dari 20 juta . banyak daftar-daftar hotel-hotel aja yang yang berdekatan dengan
PN Banyuwangi dari harga rp160.000 itu hanya pakai kipas Pak yang paling rendah ke
yang tertinggi ya yang di tempatnya Makasih paling sedikit berapa Bajubang itu panas
pake AC sekitar paling 02.50 sampai Rp300.000 300 itu yang guest house batu atau ya
Saya kira itu aja cukup ya karena 2 malam lho ya kalau yang 500 jatuhnya cukup
duitnya Mas Budi yang 300 .Pak sekertaris untuk membuat proposal itu ini kapan
berangkat ya itu dia kerja keras tapi tidak ikut apa saja yang otomatis penggantinya
adalah Pak Budi untuk mewakili jadi waktu yang menerima di sana nanti ketua wakil
ketua sekretaris nama panitera yang menerima kemudian Dhani siap .
akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

