NOTULEN
RAPAT PENGAWASAN DAN BULANAN PENGADILAN NEGERI BANGIL
HARI : SELASA, TANGGAL : 18 Juli 2017

Hari / Tanggal

:

Selasa, 18 Juli 2017

Waktu

:

Pukul 07.30 WIB – selesai

Tempat

:

Ruang Cakra

Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil didampingi, Panitera dan Plt.
Sekretaris Sdr. BUDI WALUYO, SH. dan Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional,
Staf dan Tenaga Kontrak/Honorer.
Dengan Hasil sebagai berikut :

Berarti nanti kalau diperintahkan Pak wakil dari pengawasan untuk mana yang belum
dilaksanakan tolong untuk dideskripsikan memakai terima kasih pada Pak Ketua untuk
kegiatan pengawasan hari ini karena beberapa hari tertunda Untuk itu kita mulai dulu


dari kepegawaian dari sekretariat untuk itu bidang ortala silakan Bu Hanik dari
temuan Hakim pengawas dari pak rico ,papan yang belum yang lain absen rekap
absen sudah beres semua, untuk itu mungkin kaitanya dengan kepegawaian
mungkin pak ketua mau memberikan arahan, oleh Hakim pengawas
kepegawaian itu ternyata didata database itu orang yang sudah Diklat pim belum
ditulis misalnya yang terakhir ada Diklat Kemarin mas Koko kemarin setelah
Diklat dapat sertifikat sudah menyerahkan sertifikat kepegawaian kalua sudah
Diklat itu menyerahkan sertifikat kepegawaian tetapi sebaliknya kepegawaian
juga harus aktif.



para panmud dan para kasubbag kalau ada pegawai di bawahnya itu tiga kali
yang termasuk Pak wakil , Hakim yang tiga kali datang terlambat maupun pulang
cepat itu Pak wakil kalau Hakim harus lapor ketua untuk diperiksa,kalau ada
bawahannya yang datang terlambat atau pulang cepat sudah tiga kali berturutturut itu artinya misalnya minggu ini minggu depan minggu depannya lagi harus
sudah Lapor ketua untuk diperiksa kaitan nya dengan tunjangan kinerja .



temuan Hakim pengawas bagian IT notulen rapat di mana terakhir tanggal 8 Mei
2017 namun setelah itu kami konfirmasi ke bagian yang ditugaskan untuk
notulen rapat sudah di-upload sampai dengan tanggal 12 Juli 2017



bagian umum dan keuangan mengenai checklist kebersihan dan checklist
service barang itu semuanya sudah ditindaklanjuti Pak checklist checklist sudah
diganti yang terbaru yang kedua kali jadwal piket sidang baik sidang kamana
ruang sidang dan petugas informasi ini sedang dibuat Pak jadi tinggal ngeprint
saja untuk yang ketiga mengenai surat keluar masuk yang dikerjakan oleh
saudara Ahmad Dahlan dan saudara Satria Firmansyah ini yang selalu diawasi
oleh pak ketua sendiri dari surat untuk surat masuk sudah mengikuti yang
dikerjakan oleh berwarda saya tunggu manualnya jadi masuk terus ya sudah
mengikuti Pak dalam hal ini dalam hal ini sudah dikerjakan tapi saya sedikit
Satrio masih indisipliner Pak dari mengenal waktu masa satrio mengantarkan
surat ke kantor pos ke Kejaksaan maupun kerutan di WA selalu kurang tepat
waktu dari Terlalu lama untuk daerah yang cuma sekecil ini waktunya kadangkadang 2 sampai 3 jam mohon petunjuk pak tapi untuk pengisian surat masuk
surat masuknya Alhamdulillah Sudah bagus,
sedangkan yang keempat
mengenai belanja modal belanja model kan belum terserap karena kita perlu
melaksanakan lelang ,demikian terima kasih.



kebagian hukum Bu Ida yang ditemukan oleh Hakim pengawas silahkan untuk
apakah sudah ditindaklanjuti atau belum.sudah semuanya bagus laporan
pengawas.untuk struktur organisasi dibagian posbakum diperbaiki



temuan hasil pengawasan bidang pidana pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017
ada beberapa poin Pak diantaranya register permohonan banding yang belum
terisi lengkap, register permohonan kasasi yang belum terisi lengkap di SPP,
register permohonan kasasi yang belum terisi.



Pak wakil sudah pindah nanti justru saya terlalu banyak ganti penetapan jadi
Untuk saya itu sebagai koordinator Hakim pengawas saudara Aswin Arif SH MH
Hakim pengawas perencanaan dan pelaporan Pak ariqoh Sitanggang SH MKN
umum dan keuangan karena tolong ini berat karena ini yang pertama dilihat
orang ya kemudian Pak Ricky Zulkarnaen SH kepegawaian dan ortala ini juga
berkaitan dengan nasib teman-teman tolong diperhatikan Pak Riki kemudian I
Ketut wartawan se SH m.hum pidana dan wasmat tolong wafatnya sharing
dengan Patrick iya yang sudah beberapa kali melakukan Ahmad dan pidana
tolong juga diawasi dengan baik saudara Andi musafir SH perdata tolong
koordinasi pula dengan Pak Aswin yang sudah pernah di situ kemudian pak
Andri Satrio SH MH hukum dalam hal ini karena saya sebagai koordinatornya
saya mohon apabila minimal 1 hari turun ya jumat itu kan nanti kita rubah Jumat

bersih itu satu bulan sekali voli itu satu bulan sekali gantian dengan senam
berarti mungkin voli 2 bulan sekali senam 2 bulan sekali karena kalau tiap Jumat
senam.


Pembentukan Panitia tentang kegiatan akreditasi ke Banyuwangi dan Panitia
Perpisahan dan alih tugas.
Dan kita akhiri pertemuan ini dengan lancar tidak lupa membaca basmallah,
Wassallamuallaikum Wr. Wb.

