
0 NOTULEN RAPAT DINAS 
PENGADILAN NEGERI DONGGALA TAHUN 2017

Hari / Tanggal Selasa/U Juli 2017

Tempat Ruang sidang Utama Pengadilan Negeri Donggala

Waktu 10.30 WITA

Agenda Arahan, Bimbingan dan Evaluasi Kerja

Pimpinan Rapat 1.Ketua Pengadilan Negeri Donggala

2. Panitera Pengadilan Negeri Donggala

Notulis Rahmah, S.Kom

Peserta Rapat Hakim, Sekretaris, Pejabat Stuktural, Panitera Pengganti, Jurusita

Pengganti, seluruh pegawai dan tenaga honorer.

RINGKASAN ACARA

1. Pembukaan

Rapat dibuka tepat Pukul 10.30 WITA.

2. Sambutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala

- Berkas Tilang itu dikerjakan oleh Panitera Pengganti, jangan dibebankan semua ke Andi 

Firdaus Samad. Daus hanya sekedar membantu misalnya memberikan stempel kantor.

- Perkara yang putus untuk Tahun 2017 sampai dengan saat ini berjumlah 221 perkara.

- Untuk proyek renovasi gedung, diharapkan KPA dan PPK lebih tegas. Karena segala 

tanggung jawab yang berhubungan dengan proyek tersebut ada di KPA dan PPK. Cara kerja 

pemenang proyek sekarang tidak rapi dan tidak terstruktur, beda dengan pemenang proyek 

yang di tahap I. Jadi diharapkan ketegasan oleh KPA dan PPK.

- Karena Ruang Panitera Pengganti bersebelahan dengan bangunan yang akan dobongkar, 

diharapkan unutk dibuatkan dahulu dinding penghalang agar tidak kena hujan dan debu. 

Tenaga honorer, jangan tunggu diperintah baru kerja. Misalkan unutk supir, semstinya tanpa



disuruh, tiap 2 hari sekali mobil dicuci, di lap, cek bensin, cek air radiator, cek oli, jangan 

hanya tau pakai tapi tidak di rawat.

- Untuk pegawai maupun piket, tidak perlulah menontonn sidang, kerjakan saja apa yang 

sudah menjadi kerjaan masing-masing, diruangan masing-masing.

Persipakan, dicicil itu dokumen-dokumen untuk akreditasi, belum ada yang 

mengumpulkannya.

- Untuk disiplin pegawai, mulai kendor lagi, keluar kantor suka-suka, tidak ada izin dengan 

pimpinan. Unutk keluar ruangan pun harus izin, minimal yang seruangan tau jika dimana 

harus dicari.

Penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, resiko dan kerusakan ditanggung yang 

menggunakan atau yang meminjam untuk urusan pribadi. Jangan kantor yang membiayai.

- Keuangan perkara perdata, yang pegang adalah Pak Sahlan HS, agar segala transaksi 

keuangan baik masuk maupun keluar dicatat sesuai dengan keadaan yang ada.

Kepada seluruh Hakim pengawas Bidang, untuk segera membuat laporan pegawas 

bidangnya masing-masing.

- Visi dan Misi Pengadilan Negeri Donggala belum di rubah, masih dengan desain yang lama. 

Harap segera di rubah dan diperbaiki.

- Para Panitera Pengganti lebih memperhatikan pengisian CTS.

- Hasil Tim Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sudah ada, harap unutk di 

copy dan dibagikan ke bagian-masing-masing.

- Berkaitan dengan persidangan, agar jika ada penundaan sidang harap segera dilaporkan, 

jangan membuat penundaan di ruangan. Hkaim, PP dan pegawai yang bertugas diruang 

sidang, jangan main Hape, karena kalau ada pengunjung sidang yang melihat dan 

didokumentasikan, bisa berbahaya.

- Pengunjung yang menonton sidang didalam ruang sidang, kalau tidak sesuai aturan, misal 

memakai celana pendek atau menggunakan topi, harap ditegur dengan sopan.

- Tenaga honorer yang diperintahkan unutk membuat box di kepaniteran hukum atau ada hal- 

hal yang diperintahkan dibuat untuk urusan kantor, agar dilaporkan ke bendahara, minimal 

diberikan uang makan.

Tambahan dan Masukan

Sulaeman, S.H (Hakim) : agar kami para hakim pengawas bidang juga di beri masukan 

tentang apa-apa menjadi kebutuhan atau kendala dari bidang yang kami awasi masing- 

masing.



- Abd. Gani, S.H (Panitera Muda Hukum) : displin diruang sidang, dimulai dari kita dulu, 

hakim dan pegawai yang jaga sidang, sehingga menjadi contoh untuk pengunjung sidang.

- Muh. Taslim Thahir, S.h ( Panitera Muda Pidana) : tenaga honor agar rajin menyiram bunga 

terutama yang berada tepat di belakang kantor, bunga itu dibeli memakai uang kantor, akan 

sangat mubazir jika tidak dirawat.

- Ryan Rudini, A.md ( Bendahara pengeluaran) : untuk anggaran uang makan terdakwa DIPA 

03 sudah habis, jadi harap diberitahu kepada pihak-pihak yang terkait bagaiman untuk dicari 

solusinya.

- Zulfikar, (Tenaga Honorer) agar kerja bakti dilakukan bersama-sama di hari jumat, karena 

kerja bakti hari jumat itu bersifat nasional.

- Kebersihan, ketersediaan air untuk kantor, harap di cek setiap hari

- Petugas jaga piket agar lebih tertib terutama hari libur kantor.

PENGESAHAN

Demikian Notulen Rapat ini dibuat:


