
RAPAT EVALUASI K=NERJA
PENCAD=LAN NECERI TEB=NG T=NCC=

RABU′ ■l JANUAR=2017

Rapat dibuka pada pukul 09.00 Wib yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan NegeriTebing

Tinggi didampingi oleh Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan NegeriTebing Tinggi ;

Peserta raPat terdiri dari :

- Hakim 8 orang

- Pegawai ......."..'..." 20 orang

Jumlah 28 orang

Permasalahan dalam bidang kepaniteraan :

- Temuan tentang minutasi, yang laporanya dipidana tidak sinkron dengan data yang

ada di SIPP ;

- Pemberitahuan kontra memori banding tidak boleh lebih dari 6 bulan;

- Permasalahan mengevakuasi berkas yang telah diminutasi ;

- Berkas pidana An. ROBTN SIHOMBING penangananan perkaranya lebih dari bulan;

- Meja informasi didepan terdiri dari 4 loket yakni ;

Loket L : Pendaftaran Meja I Pidana dan Perdata;

Petugas PPID

Penanganan Pengaduan

Loket 4 : Menangani surat-surat yang masuk dari Pihak Luar

- Data-data dalam SIPP pihak tergugat harus lengkap datanya :

- Mengenai tilang tidak ada kita berhubungan dengan pihak pelanggar lalu lintas,

penyidik harus sudah melimpahkan berkasnya secepatnya karena pada pukul 08.00

data tilang tesebut sudah diupload ;

- Hari Kamis tilang sudah diputus oleh Hakim ;

sdr. ELIxsANDER SARAGIH,SH menyampaikan keadaan yang ada dibagian

kesekretariatan Yakni :

- LAKIp pengadilan Negeri Tebing Tinggi masih dalam proses pengerjaan oleh Kasub

Pelaporan :

- SK Hakim dan Pegawai Masih MendudukiJabatan segera dilaksanakan :

- SK Honor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi belum dibuat ;

Loket 2

Loket 3



- Biaya bensin roda 2 bagi pemakai kenderaan dinas tidak lagi dibiayai kantor :

- Kenderaan dinas kita ada 8 unit namun 2 unit dalam kondisi rusak berat :

- Harap diperhatikan keadaan rumah dinas yakni saluran airnya, cat pagar, listrik

diganti dengan prabayar ;

Selanjutnya Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebig Tinggi menyampaikan hal-

hal ini sebagaitambahan :

- Harap diperhatikan kerapian pakaian dpaa jam kerja ;

- Tanda pengenal wajib dipakai :

- Hakim dan Pegawai yang keluar izin kantor harap mengisi buku izin keluar kantor di

meja satpam setiap hari kerja ;

Selanjutnya rapat ditutup oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi .

Demikianlah notulen rapat ini dibuat dan ditandatangani .

MEILAN MONANITA

Mengetahui:
Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

M.Y GIRSANG.SH.MH

ilar;$egeri Tebing Tinggi


