NOTULEN
RAPAT KOORDINASI PENGADILAN NEGERI BANGIL
HARI : SENIN, TANGGAL : 12 Juni 2017

Hari / Tanggal

: Senin, 13 Pebruari 2017

Waktu

: Pukul 08.00 WIB – selesai

Tempat

: Ruang Cakra

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 :

Panmud para kasup dan seluruh karyawan-karyawati Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh yang tadi sebelum ada pertemuan ini memang tadi ada pertemuan
kepaniteraan dulu ya dengan Saya di ruanga, saya Pak Dianto cuma sedikit sudah ada
nama-nama akhirnya saya lihat dulu saya lihat dulu ke sini paket sama Panggil
putusnya ini saya baca dulu ya ini yang perdata gugatan ini Pak ya Pak Yanto ini ya
Pak Riku sama Parigi ini putusnya tanggal 3 Februari putusan tanggal 16 mei 2017 ini
sudah bersatu bulan perkara nomor 7 banding, 2017 Pak nanti dicek kemudian nomor
7 PDT G 2017 PN Bangil Yamto Pak Riko Pak Riki sama M Romli PPnya putus
tanggal 16 mei 2017 sampai saat ini masih status putusan kemudian perkara Nomor 37
PT 3 2016 Pak Yamto Pak Riko sama Pak Sabeni tiki-tiki dengan PP Rudi Pak Rudi ini
putus tanggal 23 mei 2017 masih putusannya masih tulisan putusan kemudian PDT
putus tanggal 6 Juni memang baru 6 Juni yah 6 Juni berarti mati 6 hari saya tanya
kepada teman-teman PP untuk perkara pidana itu seharusnya minutasi hari keberapa
paling lambat walaupun kita sudah mandi minuman diservis di pabrik harusnya satu hari
selesai tapi sebetulnya hari keberapa paling lambat untuk mengatasi hari ketujuh
menunggu upaya hukum kemudian hari kedelapan harus sudah ada tulisan mutasi
kecuali kalau masih 12 hari sudah langsung inkrah kemudian Paling lambat hari
keberapa Sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung 14 ya berarti 14 itu pp
terutama Ketua Majelis harus sudah menyiapkan putusannya karena kalau pidana
putusan itu tanpa Diminta kepada penuntut umum dan penyidik diberikan paling lama
14 Hari. Pak Fauzi laporan posisi sayangnya ini kok tidak bisa masuk ke laporan

pidana sama perdata gitu ini harus ada koordinasi artinya Pak Fauzi sudah memberikan
laporan seperti ini.,Pak Taufik ini putusnya sudah 24 Mei dia kasih tahu kalau ini sudah
kedaluarsa 24 Mei berapa hari laporkan melaporkan laporan kerja buat jadi gini
mekanismenya kalo Hakim sudah memperingatkan PP Tetep nggak bisa maka Hakim
memberi laporan kepada panitra tetapi juga panitra apabila Hakim yang belum masuk
akper kan kepada ketua hakimnya siapa jadi panitera bagiannya sana akhirnya
bagiannya sini saya sama Pak wakil ini sudah 24 Mei berarti ini sudah tanggal 12
ditambah 6 sudah 5 tapi butuh saya sudah jadi ya beginilah anehnya berita tertunda
diputuskan. Mas Dani lihat yang paling bawah sendiri Saya pengen lihat yang paling
bawah sendiri pidana Nomor 67 sudah semua ini aku nggak tahu putus hari ini dari
bapak perkara Nomor 67 sudah mau putus Kapan pak tutupnya berapa. Februari ini
maksudnya belum kalau gitu kita lihat dulu Pak 9393 Siapa Wakil sama Pak Taufik
Taufik coba ini ditabrak besok saya minta pertunjukan tertulis kepada Ketua Majelis
sama BB apa kendalanya ditulis kemudian nomor 111 Pak wakil juga Pak Taufik untuk
Taufik 9 Maret 113 buka titik Rika Pak lagi pak pak Hari 127 127 BB nya apa 134 bbnya Pak Taufik 39 berapa ini majelis Apakah Swift 15155 majelis bb-nya Pak Taufik
15215 Mio 31 Mei ini tanggal berapa masih belum Adik 14 koyok Apa masalahnya
pake apa masalahnya 152 PPnya sampeyan atas nama terdakwanya Muhammad
Rifa'i putusnya kapan putusan 31 Mei ini sudah berapa hari 31 Mei ini sudah 12 hari
ke 12 dua hari lagi harus sudah selesai ketua MA tulisnya saya kemudian anggotanya
siapa Andi sama kita dilihat nanti yang tanggung jawab siapa pertanggungjawaban
nanti yang lainnya lagi bawa 14 natnat pak ketua sendiri bagus kendangan Oppo
Kapan kamu ke saya ada tamu karena saya kalau ada tamu nggak mungkin hari ini
jadi ya Berarti masih hari ke-12 ya Oke Mas Hari ke-12 ini masih ada alasan pemaaf
sebetulnya salah juga tapi belum ke 14 lanjut 1 part 5 dihargain 145 Ketua Majelis
tahapan saja liriknya Pak Soedarsono Tersono kapan putus Sudarsono laporan 31 Mei
ke mana Mas sudah pak yasir bagian diganti-ganti coba diambil bukunya ya biar jelas
buku diambil nanti termasuk Pak wakil nggak papa nanti ini percuma sampai jam 11.00
dengan saya saja toh Yang Lina nggak Sido nggak papa Ya nggak papa Bang ini
memang begini ya terus kemudian 1945 udah 1949 ketua sendiri dirinya padi Yanto 9
Kapan putusnya Click berapa Belum putus kalau sampean ngambilnya 30 putusputusnya tanggal 31 sebentar sebentar sebentar sebentar ngambilnya tanggal 6 kok
tanggal 2 bulan 6 tanggal 2 berarti belum tanggal 2 bulan 6 tanggal 30 berarti Nikita
Dika Mentari yang ini ternyata ini tadi tanggal 6 sudah di minutasi makanya nanti ke
depan kalau ini sudah diomongin terus gue jadi sebentar Wida 67 7 putus tanggal 29
Maret tanggal 30 Maret Depag ini sudah ini 30 Maret sudah sudah dimutasi error
berarti ini aslinya ketua Ketua Majelis sama PP PP dilaporkan kepada panitera kepada
ketua melalui panitera kemudian Hakim langsung kepada ketua yang kami Sebutkan ini
tadi yang ada di pak polisi ini tadi yang belum di minutasi yang paling lama Pak Taufik
dan ini Tolong Pak panitera nanti setelah laporan dari ini bppp ditindaklanjuti dilihat

ppmi saya Pak Taufik berapa yang belum pasti kapan ini Pak Taufik ini sudah terlalu
lama ya Saudara topik tapi saya ada beberapa informasi dari rekan-rekan kalau hanya
tidak dikasih perkara itu gampang jadi kalau 1 bulan tidak dikasih perkara belum selesai
maka dikasih pernyataan disuruh membuat pernyataan papan Ibra bahwa dia tidak
sanggup lagi untuk menjadi BB Nanti kalau sudah 1 bulan tolong perkembangannya
sampai 15 sampai 15 hari libur tanggal 23 636 bekas di Tolong sampai sebelum liburan
Raya kalau belum disuruh buat pernyataan tolong nanti setelah PPT laporan telah
Akim Akim laporan maka yang belum menetas itu dicek membuat pernyataan tertulis
baik akhir nanti pernyataan tertulis Ketua Majelis nya kemudian PP juga pernyataan
tertulis yang terutama untuk pppp ketua sebetulnya juga kurang tepat karena sudah hari
ke 10 12 baru minutasi tapi tidak ada yang perlu laporan kalau sudah diminum tapi
ternyata DP BB ketua yah Tinggal PP pasien sama Pepak pakil ya Kemudian untuk
melanjutkan ini bahwa tugas daripada Saudara panitera adalah koordinasi bersama
Pak sudah bisa diambil jadi mekanismenya tolong dicatat untuk panu panu panu pada
setelah putus Mas Joko saja Mas Jokowi Mas Bambang Mas Bambang saja sudah
tertib kata tanya kapan putus nomor 3 Caman putus maka Pak Yasin harus punya itu
kemudian hari ke-8 dicek sama mas Yasin kalau hal yg ke-80 minutasi ditanyakan
kepada Ketua Majelis nama PP kalau sudah hari ke 14 belum atau hari ke 14 belum itu
langsung dilaporkan PPnya maupun majelisnya PP laporan kepada panitera kemudian
majelis laporan ketua terjatuh juga begitu ya pak Dianto Ya karena memang tugas dari
pada Ketua Majelis itu berapa mulai dari menerima Berkas sudah menetapkan hari
sidang dan penahanan kemudian sampai ke minutasi yang jadi Ketua Majelis juga
mempunyai tugas yang berat tetapi juga mempunyai hak untuk memberikan laporan
tertulis kepada pimpinan tentunya semuanya itu akan dievaluasi oleh pimpinan maupun
atasan langsung yah kalau gitu lanjutkan Pak wakil untuk ini berarti kita sudah di
sudah itu sudah Pak polisi terima kasih makasih atas informasinya operasi Belanda
dan bisa lanjutkan saya ingatkan untuk saya yang sebagai organisasi pertama Paris
bedah dengan kemudian factory sebagian sudah caranya di kelas nanti setelah ini saya
tidak tahu kenapa dia tidak datang ke sini ada yang lama atau jasa ingatkan kepada
juga sudah Ingatkan 4 ketua lalu lintas itu bahasa Ingatkan Kembali Bagian untuk
menyampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh museum
wasaka kabur makan neng yang ditemukan oleh tak mampu checklist kebersihan untuk
ruangan 3 sudah dipasang hari Selasa Jam 10.00 Madura sudah di Kediri hari Selasa
kemarin jam 11.00 sudah dipasang terus kondisi untuk dengan printer uang akun 3
langsung diambil oleh teknik teknisinya 10.45 selesai tanggal 7 bulan 6 Maret sudah
selesai semua yang mempunyai main Sakura
dan ternyata ada yang perlu
disampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
untuk
keuangan sekalian Pak Budi ya untuk nanti biar Apakh sebagai atasan langsung bisa
menangkap 1 12 Februari sebesar 4 Mirror pada bulan ini satu miliar 515670692
persyaratannya 37 koma 70% 800 juta rp340.000 280 786 923 Rp55.000 Jadi pasir

110 Persib YouTube MP3 belanja pegawai my hero kau percaya belajar A77 Mito
878 realisasinya 12946000 rp170 1622 persen belajar berpikir yang bisa kami
laporkan terima kasih foto-foto Ditaro jatuh mengenai bertanya kabar itu karena belum
selesai tim pengawas bagian umum dan keuangan untuk tumbuhan yang ditemukan
oleh akhir pengawas bagian umum dan keuangan pada prinsipnya semua sudah
ditindaklanjuti termasuk printer yang ada di ruang Hakim 3 sudah diperbaiki dan ceklis
yang ditemukan juga sudah dipasang dan untuk di padang rumput jepang 01 ini sudah
cukup bagus seperti sudah 30 koma 57% ini nanti kalau sudah konsultan perencana
juga dicairkan kinerja 35% dan nggak ada kendala satunya karena ada belanja modal
fisik dan bangunan dan untuk Dipa 03 Insyaallah bulan ini karena pertanggungjawaban
belum Dian udah di penerapan penerapannya belum bisa dilaporkan karena kemarin
baru dicairkan karena posbakum sudah loyo mendandan dari 16% ku malam2 menjadi
bisa 20% dan untuk penurun dan keuangan pada intinya sudah enggak ada masalah
dan untuk yang utama untuk kebersihan tolong ditingkatkan lagi dan apa yang
ditemukan yang pernah kita ditegur sama pengawas sudah kita laksanakan dan kurang
lebihnya untuk bagian umum dan keuangan sudah tidak ada masalah terima kasih Pak
Agung padalan Satrio sama paku Ku Jadi Begini misalnya Man ke barat itu karena hari
ini kan sudah gado Hujan ya Hujan sudah jarang-jarang ternyata ada pohon yang
kering itu tidak ada informasi di situ bahwa adapun yang kering untuk ditindaklanjuti
misalnya disiram begitu Itu nggak ada terus kemudian kamar mandi pun tulisannya
pasti kamar mandi sebelah sana bersih gitu tapi dibulatkan WC tuh waduh luar biasa
nggak bersihnya itu ini tolong ini di evaluasi sama Mas Budi sama Sekretaris
Bagaimana caranya seperti kita itu kering terus ya artinya misalnya jam 05.00 sampai
jam berapa ya Siapa yang bertanggung jawab di sana kemudian taman itu Alangkah
baiknya kalau bagian kebersihan itu juga termasuk taman dan digilir maksudnya
termasuk nilai minta mantu siapa apa gitu Ini kan banyak orang terutama Mas Prapto itu
difungsikan lah itu jadi fungsi kan karena seperti di sini gara-gara ini akhirnya banyak
rumput yang mati terus gitu lo Di di dekat kolam itu juga banyak rumput yang mati
ketika tersiram bunga-bunga seperti itu martajaya Papa ga ya kebetulan rumah sampai
mah banyak bunga ya itu memang kalau nggak disiram sehari-hari aja macam-macam
rumput itu habis sudah ini adalah di bawah kendali pada sebuah sekretaris di bawah
kendali daripada sekretaris ini sama Mas Budi Bagaimana memfungsikan itu tidak
hanya misalnya Wahyu sudah bersih itu ternyata tidak bersih mas Dahlan laporannya
misalnya sudah bersih gitu ternyata saya paginya puntung rokok banyak masih
beralasan lagi pak ini yang rokok kemarin lu kemarin proposal Sopo sing rokok artinya
Jangan alasan pembenar gitu Loh ngomonge ketua kok koyo ngomong karo pak
miskan nggak bener artinya pasti akan dilihat kemarin tu Puasa merokok yang jujur jujur
saja tindak lanjuti Mas Budi waktu sakit di rumah tahanan itu kita yang Allah yang waras
ngalah kan orang tahanan itu dah orang yang sakit termasuk kita itu sakit jiwa nggak
tahu Kata yang tahu kita sakit jiwa orang lain saja tapi baju orang sakit jiwa menyiapkan

udah dulu saya pengen cat putih sama ketoprak kan kita gak mungkin ngasih tau sama
ini kemudian Jangan hanya disiapkan saja juga di labor nih tapi Mas Budi pun juga tidak
salah 100% karena laporan di sana tulisannya rumah tahanan laki-laki perempuan anak
bersih atau mungkin sandainya itu burung gitu sama Dahlan itu dibuat kaset jadi
khasiatnya disetel mah gitu sama semua jangan begitu artinya Mas Budi sama bahasa
Inggris akan salah dalam mengambil sebuah tindakan nah ini ini Mas Budi harus
ditegur gini nih orang-orang yang seperti ini jadi memang tugas itu jam 08.00 sampai
jam 03.00 sampai 04.00 itu memang penuh bahkan rekan-rekan Hakim sama panitera
pengganti itu sampai jam 08.00 malam Kalau Hakim mungkin di rumah juga kerja ya
Mas admin ya buat putusan PP pun juga ya Pak Romli itu malah seneng di kantor dan
di rumah karena jam 05.00 jam 08.00 baru pulang Sabtu Pon masuk kalau Ari Susanti
kantor jam 06.00 sudah nulis tapi salah kabeh naik sepur itu dia sudah di sini tak bisa
lah kabeh Ta ini pun juga harus dirubah pola-pola harus dilanjutkan papa kilo salah dia
menambahkan bahwa a pengawasan kebersihan telepon tidak pagi saja masih sayang
selama ini laporannya pagi kalau udah siang udah nggak ada masih banyak yang kotor
dan kotor tidak dia masih lagi jadi pengawasan tu baru datang dari Kantor Pengawasan
siang mau ada yang kotor di mana juga masih tidak ada laporan karena selama ini yang
anu pagi aja paper dia tolong pengawasan ini juga harus dimasak tidak pagi aja
mungkin bisa siang atau tiga kali siang sore itu teman saya memang itu sih masih
berjalan paginya tapi siangnya saya lihat banyak kotor tidak tidak disentuh Jumat
nggak ada ya ini difungsikan artinya jadi memang betul-betul harus itu membawa itu
dan nanti tolong Mas Budi dibuat seragam lagu orang itu tapi seragam-seragam tanah
yang apik lah apa biru atau apa gitu ya gitu walaupun kata Pitik rakyat itu jadi
diefektifkan kemudian selanjutnya untuk up silakan Bu Ani teman dari Aqila nama
sehingga tidak dilantik tindakan titik silahkan ada beberapa temuan dari hakim
pengawas dari partikel halo opo sini ada dua temuan bukan Romo 2 masalah cuti
Tolong dijelaskan kendala seperti itu Mengapa sampai saat ini belum memberikan cuti
Mengapa nggak ditangguhkan Apa sebabnya paham siapa makan karena dari
sebelum dan sesudah hari raya tidak perlu memberikan cuti jadi Mengapa cuti kemarin
ketua belum memberi karena ketua pun juga masih menunggu peraturan yang terakhir
ternyata ada peraturan dari sekma sebelum dan sesudah libur bersama dihimbau tidak
boleh memberikan judi dipertegas lagi oleh KPP Jawa Timur bahwa tiga hari sebelum
dan sesudah libur bersama tidak boleh cuti sehingga kalau yang mau cuti silahkan tapi
ketua tidak memberi izin Mengapa tidak ditolak mau ditaklukan kata ditangguhkan di
dalam undang-undang kepegawaian itu apabila sudah bulan terakhir kalau masih bulan
Junior ditangguhkan gimana kan dia masih masukkan Suci lagi boleh selamat sampai
bulan Desember kalau sudah bulan Desember cuti masih utuh kemudian dia tu tidak
bisa itu ketua mengatakan ditangguhkan sakit atau pergi terus nanti kalau ditangguhkan
gimana mau silat lidah kita sendiri yang aturan Mari kita baca sesuai dengan apa yang
seharusnya jadi kata ditangguhkan kepada saat bulan yang terakhir itu ternyata masih

utuh Kemudian pada saat mengajukan cuti bulan yang terakhir ketua atau pimpinan
tidak memperbolehkan dengan argumentasi yang jelas kalau begini ini yang sementara
ditolak aja dulu tetapi seharusnya tolong Bu Anik mulai hari ini di inventarisasi kemudian
ditolak yang cutinya tiga hari sebelum dan sesudah libur bersama kecuali setelah itu
bisanya pake telah masuk tiga hari kemudian hari ke 4 putih boleh selama tidak lebih
dari berarti pada saat yang bersamaan misalnya tanggal berapa masuk tanggal 30 + 3
itu tanggal 4 tanggal 4 sampai tanggal 10 misalnya yang Tuti 5 orang maka yang
dikabulkan Hanya dua setengah orang atau tiga orang itu ya itu bukan berlaku pada
hanya hari raya di suatu studi yang lainnya juga begitu ditetaskan aturannya ya Bu Ani
jadi itu nanti setelah itu di sini kalau yang syutingnya bersamaan atau mendekati itu
ditulis ditolak gitu ya secara tertulis pari ku ini orangnya hal-hal formal dan baik jadi
memang harus ada dokumennya Kalau cuman bilang aja salah hah iya ajalah dilalui
saja Enak saja up kemudian anyam Biarkan saja kasih tau pak ketua iki aturane bodoh
kau tolak atau kok ora kok sombong jadi ini kritik yang membangun dari ku harus pinter
Makasih kaitan nya dengan standar biaya PDIP nanti hari apakah ada aturannya kita
tidak salah langkah yaitu tolong papan itu bisa dijawab ditanya dengan teman dari Bu
Hakim pengawas kemudian juga zaman untuk dari panitera memberikan jawabannya
Terima kasih Mungkin Nanti Apakah lebah suka tadi ini saya koordinasi dengan Pak
Sekretaris sekiranya mungkin ada Diva yang bisa direvisi untuk memenuhi kebutuhan
rak dan penambahan blog karena perkara yang putus dari pidana itu belum ada tempat
waktunya sama penempatan untuk rak apa Begini saya mengusulkan kepada Pak
ketua untuk sementara biar itu tertampung bagaimana kalau rak yang lama perkara
yang lama itu digeser dimasuki perkara yang baru begitu apa yang mudah-mudahan
Pak sekertaris bisa mengusahakan rak sama ini yang yang paling penting blognya itu
waktunya kebutuhannya hukum coba di inventarisir OHIDA butuh roknya berapa yang
merah berapa hijau berapa nanti saya serahkan saya nanti saya coba saya bicarakan
dengan Pak sekertaris atau Pak Budi kaitan nya dengan ini itu Pak yang saya
sampaikan terima kasih Insya Allah bisa itu 303 mungkin sakit perut kemarin artikel
100 dari hasil pembahasan pertidaksamaan perkara banding 40 2016 dan sudah kami
sudah kami kirim tanggal 8 bulan Kemudian untuk pertama DKI 2016 hari ini sudah
terjadi pada hari ini Ada Lima MP3 siap dikirim hari ini 2 tentang pengisian register
banding sudah kami tidak dan saya kira itu acara perdata
assalamualaikum
warahmatullah yang siap kirim hari ini segera pak Dianto saya di cek dan saya saya
teliti juga secepatnya terus kaitan nya dengan dengan putusan dengan putusan
untuk para panitera pengganti yang mengetik putusan tolong supaya diteliti terutama
mengenai Amar putusannya dibaca berulang-ulang kuatir di dalam putusan tersebut
untuk perdata juga termasuk bidang dan juga itu sudah diberitahukan begitu putus
diberitahu ke penyidik ke penuntut umum ternyata di dalam putusan itu ada salah ketik
apalagi mengenai hukuman-hukuman berapa tahun berapa bulan itu tidak sama supaya
ada hati untuk kedepan putusan itu saya minta panitera pengganti diteliti kembali

nama identitas diputus berapa tahun berapa bulan clear oleh panitera pengganti nya
juga di dikaitkan dengan majelis bener itu siapa tahu putusan itu salah itu saya minta
sudah makan permasalahan-permasalahan pada perdata ini ada perdata yang upaya
hukum kasasi itu sudah 4 bulan tidak dikirim 4 bulan dikirim ini kalau di tempat lain ini
ada pertanyaan yang besar Siapa yang bermain Kara kalau udah dikirimin anak
bermain DJ 2015 kasasi tanggal 30 Januari sekarang belum dikirim 6 bulan ini ada
Bandung tanggal 20 Oktober sekarang belum dikirim 7 bulan kemudian 52 kasasi
tanggal 20 Oktober sekarang belum dikirim 7 bulan ini Seharusnya panitera sudah tahu
ini ada masalah apa sekarang kalau nggak panitera yang tak periksa sama panitra
mudahnya karena panitera muda root berani ngomong kepada bawahan yang
menangani masalah pengiriman berkas perkara alasannya pemberitahuan putusan sela
belum ada makanan eh putusan sela diberitahukan ini kalau pengawas terserah ada
atau tidaknya dianggap ada ini ada masalah ini begini putusan sela tuh gak usah diper
apa diberitahukan secara sendiri-sendiri maksud dengan jelas di situ Putu tanya sudah
ada kok ini ini pasien suka terlepas karena pasien mungkin berpedoman pada omongan
saya kemarin sekarang jangan fungsi tidak langsung dikirim surat langsung temukan
Dirjen ini gak masuk akal lah yang kita katanya mau akreditasi kata sekretaris masih
ada perkara 7 bulan gak dikirim ini gimana ya ini Tolong Pak Yanto Pak panitera lebih
tegas lagi dan kemudian ini Pak saya melanjutkan Pak tolong dibaca bahasa Inggris
membaca yang angkat 2 dibaca yang angka 2 bisa langsung ke pacarnya nggak papa
yang kedua menjatuhkan pidana terhadap anak yang bernama Novan harus Saputra
dengan tulisan itu kalau begitu tuh bener yang bener yang mana yang dia tu atu yang
dua dari mana dasar mau kalau yang bener satu karya ilmiah loyo dalam beberapa
putusan Mahkamah Agung apabila terdapat antara angka dan huruf berbeda maka ke
mana yang digunakan apabila ada angka dan huruf Saya tidak akan membantu
daripada Hakim tapi kamu juga harus ngetik juga ini tipenya mashari akunya masuin itu
putusan Rodja 1 dalam kurung 2 tahun 6 bulan LPK bingung gitu loh saya tidak
menyalahkan PT yang bertanggung jawab adalah Akimoto majelis pembantu-pembantu
adalah kecuali pembantu sing ngirim putih lanang inilah dan ini salah satu bagian dari
pada pembinaan ketua pengadilan pasal ini adalah hal fatal ini kalau ketemu ini sanksi
budaya kita tidak akan mencari salah saya tidak Sekali lagi Tidak akan pernah
membunuh karakter orang lain tapi saya marilah kita bersama kita selalu positif thinking
kita selalu baca saya hormat Ya kepada Pak Riko Ya karena dari laporan beberapa
pppp datang rumahnya pari kutu yang sering bacanya paling kuat Ayo kita budayakan
baca itu kan Ini hasilnya orang batak ya begini Ini masih banyak ini beberapa putusan
ini sehingga tuan saya jadi kalau ada apa-apa tanya dulu Ketua Mengapa saya begini
Mengapa begitu Itu ada dasarnya ketua karena itu membina mengawasi Mengapa
latihan menendang ini tadi selanjutnya wakil karena panitera juga itu tetapi juga di
panitera muda pidana ya jangan hanya asal minutasi dilihat Ingatkan temen-temen
Hakim pun kalau ada putusan juga dibaca ulang mandi berapa kali ketua pengadilan to

membaca ulang putusan yang ada buat lebih dari 34 kali baru tanda tangan kurang
sedikit coklat merah dulu tugas Ketua Majelis atau kalau hakim-hakim biasa jadi ini
banyak hal-hal yang masih perlu Namun demikian memang saat ini masih repot kita
sebagai setiap Jumat sore Tapi keadaan belum memungkinkan Maksudnya kita akan
memberikan sebuah referensi tentang apakah Hakim itu bisa menyimpan yg pidana
minimal kemudian Apa dasar penyimpangan pidana minimal apa dikaitkan dengan
tujuan dari pada undang-undang sendiri Saya kira ini masih perlu banyak sering Saya
tidak berarti tidak sependapat dengan minimal setor Ahmad karena di dalam produksi
mengatakan misalnya bahwa hukum tertulis itu bisa disimpan tapi dari asas filsafat
Kemudian asas-asas Kemudian dari doktrin maupun dari konsep Disamping itu tidak
bisa Artinya kita menyimpan minimal Apakah tidak kalau kita dari susu di sini bisa
membaca dari beberapa kurang dari pada pendapat kemudian yang utama majelis
Hakim Mahtur Hakim to tolong membaca konsideran undang-undang yaitu membaca
dan menimbang kemudian membaca penjelasan umum di situ pasti ada tujuannya
oposisi sakjane Mengapa tujuannya misalnya dalam perlindungan anak itu mulai dari
negara minimal tiga tahun kemudian menjadi 5 tahun di dalam pasal 81 ayat 2
Mengapa demikian Jelaskan umum kemudian Bagaimana Apa itu tentang ini LSM yang
tentang pendidikan anak Mengapa demikian Mengapa demikian kita betul-betul oleh
seorang Hakim karena sekarang kejahatan terhadap itu merupakan Extraordinary
penanganan pun juga harus ekstra juga cepet tidak salah takdir akan mengatakan
salah sendiri dalam aliran satjipto Rahardjo hukum progresif tapi itu dasarnya retak
misalnya sudah ada berita Pencurian sepeda motor sampai ada begal sampai ada
kabar begal di dalam polisi kemudian sepeda motor kita kecuali memang betul-betul
kata-kata apa yang perlu kita sering kan saya tidak akan menyalakan karena memang
tetapi boleh itu dasarnya juga harus sudah jelas kemudian satu pendapat jangan
kemudian dibuat alasan pembenar hari seperti itu jadi Marilah Hakim ini selalu
mengasah selalu positif thinking selalu meningkatkan Mbak saya baca itu Hakim to
minimal 50 lembar ya satu waria kalau saya ini lebih dari hore hore berita caranya pak
hari saja sudah berapa lama baca seperti itu sekali lagi dan juga apapun juga kita harus
mengakui Jangan membawa kita ini yang paling benar wakil mungkin luar biasa tetapi
dibalik keluarbiasaan pasti ada kekurangan-kekurangan begitu 12.00 saya begitu juga
rekan-rekan Hakim ngobrol komunikasi Jangan negatif thinking mangga dapat perkara
ini misalnya waktu makan ketuanya dulu belum tentu Saya pernah ada di Bontang Pak
2 bulan tak tidak tak kasih perkara narkotika Mengapa turunkan berat cara menyimpan
alasan begini Saya tidak perlu jangan tidak Oh iya memang seperti itu jadi hukum ini
adalah ilmu yang Papa ujian cara penyelesaian nya pun harus dengan ilmu tidak
dengan rasa Pak wakil tinggal satu pidana Terima kasih semuanya komunikasi selalu
diingatkan saling menyatakan kalau selalu Pa bisa dengarkan aku kadang yang akan
kuberikan untuk bagian Assalamualaikum Warahmatullahi barakatuh Indomie nggak
ngantuk semua recover Pak itu ada asal sudah selesai semua sudah terisi kemudian

yang menjadi kendala itu yang 4 berkas yang lupa ya upaya kasasi Banyumas mengisi
register manual dan SMS karena apa kalau kita masih kosong perkara negara 9-72016 77 2016 16-7-2016 14-7-2016 Saya kira itu yang perlu disampaikan oleh pada
pengawasan terima kasih Terima kasih ini pertemuan lama setelahnya sudah lama
sekali tapi Mengapa sampai saat ini belum tindaklanjuti termasuk perkara bisa sama
temuan kemarin kecelakaan Pantura untuk bisa menyampaikan pertanggungjawaban
13 2016 Benhil itu Pak Yasin Apakah itu sudah melalui Pak Wawan pemberitahuan
delivery banding pemberitahuan putusan banding dari keren-keren Surabaya untuk
pembanding menurutku itu pernah ditandatangani oleh pelebaran itu Tapi kan belum
ada tindak lanjutnya sampai sekarang itu diulangi lagi Pak Yasin itu kelebaran
pemberitahuan untuk pembanding ban pemberitahuan banding untuk terbanding 2
yang katanya Pak Agung ketemu sama Pak Ananto di Kejaksaan Negeri tapi di
berkasnya nggak ada di beri tahu lagi itu diberi tahu lagi ke Kejaksaan Negeri Bangil
supaya perkara itu inkrah kalau ada pemberitahuan kedua itu intra langsung diserahkan
ke bagian hukum itu terus sekarang menginjak kepoin dua yaitu perkara nomor 239
hits 2016 nomor 70 versus 2016 dan 16 cc 2016 serta 14 BC 2016 kemarin pengantar
untuk Mahkamah Agung kan sudah saya tandatangani kendalanya apa itu adalah
pengantarnya kan sudah saya tandatangani pembakaran memerlukan masuk segera
ditindaklanjuti prioritaskan hari ini bisa selesai Kapan siap karena itu kan surat keluar
dari mantan sudah dapat nomor yaitu itu segera dikirim kapan itu kesanggupan kirim 4
itu untuk saat ini kita sedang mempersiapkan saat ini kemarin itu ada banding 2
sehingga sayang banding itu bapak kemarin hari jumat full untuk persiapan banding itu
dan hari ini kita Apa itu pemberitahuan samain jatuhnya kita upayakan dalam kita
semua kirim ini diprioritaskan itu karena kaitanya dengan tanah campur ini jangan
hanya 8 bagian pidana ikut campur lah sekali-kali itu makanya aku bilang ya apa
Tunjangan jabatan itu jangan dibawa pulang semua kalau sudah ke istri itu loh loh saya
betul-betul aja lo ngomong lo ya Karena yang namanya pimpinan itu Bora masuk piye
Pinang ya Pak Andi tolong cepat ya artinya kalau menghadap perkara hilang Lapor
ketua Black salah ketik salah begitu ya kita tidak lanjuti ya kita kalau diajak baik anu
ayam bangkok tapi nada cari jelek kan saya juga lebih jelek yang begitu karena saya
sebentar lagi kita dipanggil Mahkamah Agung Mahkamah Agung belum datang lu ketua
Lenovo Armani tolong tolong dikembalikan berkas ini Ada berapakah berkas perkara
tanggung jawab kalau nggak percaya jadi seperti itu kemudian ini Pak panitera ya ini
pak panitera juga punya ya ini ya jadi tolong ini juga dibuat apa-apaan ini bukan ini
bukan istilahnya anak-anak kita yang masih TK itu belajar untuk mewarnai tetapi ini
adalah data di mana misalnya disini chord perkaranya 3 ya tolong emotion juga dikasih
perkara karena saya kira n potion juga sudah sehat ya handphone karena sudah bisa
nyetir Saya kira kalau nyetir saja bisa melihat sepeda yang cocok bisa melihat mesin
ketik itunya bisa atau setidak-tidaknya bagaimana caranya kucing minta tolong Joko
freelance gak popo Latuconsina animasi tiga kemudian ini saudara pristiwanto dan ibu

Ini luar biasa sudah di kota saudara Romli sama saudaraku dari barang itu parkir
Sheikh 14 14 perkara kesiapan kemarin laporan Pak yang mengajukan Apa yang apa
yang mengisi SPT itu penuh dan itu bukan hari pak luar biasa 6 kemudian ada 5
kemudian di atas 6 34 ya tiga tempat perkara yang sudah lama dan yang baru 31 Mei
tadi ada sekitar 3 maka di Tante kalau perlu capek biar duduk di ruangannya Pak
panitera dulu atau papan dulu untuk mengerjakan itu kalau satu bulan tidak bisa
ngerjakan Genting duluan ketua kalau di ketua nggak bisa periksa orang sedang
bergaya Jadi waktu zaman saya masih Hakim dulu juga begitu BP itu disuruh satu
ruangan sama ketua-ketua biar tahu cara kerjanya ya tapi ini saya tidak tahu karena
tidak ada laporan untung Terima kasih berapa kau tiada laporan saya nggak Saya
nggak tahu jadi ketua MA tulisannya laporan kalo ada BB yang seperti ini laporan ketua
laporan ke panitera Jadi jangan sampai kemudian ketua melihat bakso boedjangan
Ketua Majelis yang ada di kecamatan suka dipakai untuk menyelesaikan itu Tapi kalau
satu bulan selesai parkir pak itu pak Romli paru pernyataan Dewi jadi marilah kita kerja
itu yang memang seperti itu sekarang ya bukan waktunya untuk enak-enakan lagi
memang seperti itu saya sangat antusias sama cewe tanya Pak Ibu bahwa kerja itu
memang susah tapi gue susah Nella kora-kora kerja nya anak bodol dipakani Oppo kita
marilah kita itu berpikir anak bojone kita dipakani opo terus sampai di rambut gaya
Ayolah kita sadar ya sudah punya keluarga yah jadi kalau ada masalah jangan
Nyalakan kemudian Pak Romli misalnya misalnya misalnya mati karena sudah
waktunya jam 10.00 sudah waktunya sidang tidak usah ada pertanyaan direnungkan
saja sekali-kali tidak bertanya dengan saja akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh

