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Notulen Rapat  
 

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Februari 2019 2019 telah dilaksanakan Rapat Bulanan di 
Pengadilan Negeri Majalengka bertempat di ruang Sidang 2 Pengadilan Negeri Majalengka yang 
di pimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Majalengka, 
dihadiri oleh seluruh Hakim,  Wakil Panitera, Para Panitera Muda, Para Kasubag, Para Panitera 
Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, serta Para Pegawai dan Tenaga Honorer Pengadilan 
Negeri Majalengka; 

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh 
peserta rapat yang hadir. Kemudian rapat dibuka oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka 
tepat pukul 09.30 WIB. 

Setelah rapat dibuka, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan laporan dari masing-
masing bagian kepaniteraan dan bagian kesekretariatan yang secara singkat sebagai berikut : 
1. Kepaniteraan Pidana 

Dalam paparan yang disampaikan oleh Ibu Herny, S.H. selaku Panitera Muda Pidana, 
disampaikan tentang laporan keadaan perkara pidana pada bulan Januari 2019, kemudian 
dilanjutkan dengan kendala-kendala yang dihadapi yaitu : 

• Pada bagian kepaniteraan pidana kekurangan personil untuk mengisi register – register. 

• Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung 

• Masalah denda tilang yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara pengadilan, 
kejaksaan dan kepolisian. 

• Masalah minutasi yang tidak sesuai dengan SOP 
Kemudian rencana kerja yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2019 yaitu : 

• Mengajukan usulan kepada bagian umum untuk dibuatkan lemari register 

• Melaporkan permasalahan denda perkara lalu lintas 

• Memperbaiki papan data perkara pidana 

• Melengkapi data-data register yang belum terisi 

• Membuat laporan bulanan untuk bulan Februari 2019  
 

Tambahan dari Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana, Bapak Agusta 
Gunawan, S.H. sebagai berikut: 

• Pada Proses penandatanganan ijin sita dan penahanan, pejabat yang berwenang 
menandatangani susah dicari sehingga memperlambat proses.  
 

2. Kepaniteraan Perdata 
Dalam paparan yang disampaikan oleh Bapak Asep Sumartono selaku Plh. Panitera 

Muda Perdata sebagai berikut : 

• Perkara Eksekusi - Tunggakan perkara Eksekusi yang belum dilaksanakan, dikarenakan 
permasalahan biaya dari pemohon Eksekusi yang belum dibayar maka tidak bisa 
dilaksanakan Dari Kepaniteraan perdata sudah menyurati kepada pemohon Eksekusi 
tentang penyelesaian biaya untuk pelaksanaan Eksekusi tersebut 

• Perkara Konsinyasi, Ada permintaan biaya penawaran terlebih dahulu perkara konsinyasi 
dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari Kepaniteraaan Perdata sudah dilakukan 
jawaban terhadap surat permohonan tersebut, bahwa Pengadilan Negeri Majalengka 
bisa melakukan pembayaran terhadap permintaan biaya penawaran bilamana sudah 
dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur 
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• Surat dari Panitera Mahkamah Agung R.I. tentang Prosedur penyampaian surat Rogatori 
dan surat bantuan penyampaian dokumen Pengadilan dalam masalah Perdata bagi pihak 
berperkara diluar negeri belum dibuatkannya SK Ketua Pengadilan Negeri Majalengka 
mengenai panjar biaya perkara untuk pihak diluar negeri . 
 

Tambahan dari Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata, Bapak Dikdik Haryadi, 
S.H., M.H. sebagai berikut: 

• Paggilan delegasi biasanya telat sampai ke majelis hakim, kami minta laporannya dari 
jurusita. 
 

Tanggapan dari Panitera sebagai berikut : 

• Konsinyasi tidak ada masalah, berjalan lancar. 

• Masalah delegasi dari PN Jakarta Timur minta biaya dikirim terlebih dulu 

• Masalah eksekusi yang belum dilaksanakan karena pihak pemohon belum membayar 
kekurangan panjar biayanya, sudah diingatkan berkali-kali tapi belum ada jawaban dari 
pihak pemohon eksekusi. 

• Masalah delegasi ke luar negeri, baru ada pelatihan mengenai delegasi ke luar negeri 
dengan kementrian luar negeri. 
 

Tanggapan dari Ketua PN sebagai berikut : 

• Laporan perdata cukup lengkap 

• Untuk masalah eksekusi, kita panggil pihak pemohonnya, kalau sudah datang kita kasih 
catatan bahwa apabila kekurangan panjar biaya eksekusi tidak segera dibayarkan, maka 
akan kita coret permohonannya dari register dengan dibuatkan SK dari Ketua 
Pengadilan. Kepada bagian kepaniteraan perdata, nanti saya minta juga laporan 
lengkapnya, yang menunggak perkara nomor berapa saja, permohonannya kapan, sudah 
dilaksanakan sampai sejauh mana, apa sudah aanmaning atau belum. 

• Mengenai delegasi ke luar negeri, nanti dibikin SKnya, kita boleh nanti mengacu ke PN 
lain yang sudah punya SKnya. 

• untuk delegasi nanti dibuatkan SKnya untuk bapak Ono Sukartono sebagai koordinator 
delegasi, tugasnya mengawasi SIPP delegasi dan pengisian data relaas, nantinya saya 
beri kewenangan untuk penunjukan jurusita. Setiap bulannya koordinator delegasi 
melaporkan perihal delegasi ke panitera untuk kemudian panitera melaporkannya 
kepada ketua. 
 

3. Kepaniteraan Hukum 
Dalam paparan yang disampaikan oleh Bapak Otong Endang K., Sm.Hk.  selaku. 

Panitera Muda Hukum sebagai berikut : 

• Membuat laporan bulanan dari bagian pidana dan perdata, kendalanya dari bagian 
perdata telat memberikan data bulan Januari 2019 dikarenakan noli sakit 

• Surat kuasa ada 7, surat kuasa insidentil ada 1, pendaftaran badan hukum ada 13, surat 
masuk ada 2, dan surat keluar ada 3 

• Permohonan salinan putusan ada 3 

• Arsip masuk bulan Januari 2019 : 
✓ Pid.Pra  Nihil 
✓ Pid.B  25 
✓ Pid.S  Nihil 
✓ Pid.C  1 
✓ Pid.Anak  1 
✓ Pdt.P  3 
✓ Pdt.G  1 
✓ Pdt.GS  Nihil 

• Surat Keterangan belum pernah dipidana ada 4 surat 



• Surat Pengaduan   Nihil 

• Surat Permohonan Informasi  3 

• IKM masih dikerjakan secara manual, akhir tahun 2018 nilainya 86,23% 

• Posbakum ada 3 penunjukan 

• MOU dengan posbakum sudah dikoordinasikan dengan sekretaris 

• Ruang Arsip kami mohon untuk tidak dipindahkan 

• Jaringan LAN komputer di ruang arsip, kami belum mendapatkan laporan dari bagian 
kesekretariatan. 
 

Tambahan dari Hakim Pengawas Bidang kepaniteraan Hukum, Ibu Rini Andriyadi S., 
S.H., M.H. sebagai berikut : 

• SK TIM IKM mohon untuk diperbarui, karena SK yang lama masih mencantumkan nama 
personil yang sudah tidak bertugas lagi di PN Majalengka. 

• Nilai IKM tahun 2018 sebesar 86,23% sudah dicantumkan di website PN Majalengka, 
akan tetapi kami belum kirimkan ke Pengadilan Tinggi karena belum ada permintaan dari 
Pengadilan Tinggi. 

• Data-data dari posbakum untuk keperluan e-court sudah kami minta secara tertulis, 
namun belum ada tindaklanjut dari posbakum. 

• Mohon untuk peningkatan kemampuan petugas meja informasi dan pengaduan 
terutama dalam mensosialisasikan kepada pengunjung agar mau mengisi survey 
kepuasan masyarakat. 
 

Tanggapan dari Panitera sebagai berikut : 

• Belum mendapatkan laporan dari bagian hukum,  
 

Tanggapan dari Ketua  PN : 

• Untuk IKM nanti akan saya buatkan SK yang baru 

• Ruang arsip insyaAllah tidak akan saya pindah, dan rencana pintu arsip disamping akan 
ditutup dan pintu masuk hanya satu yaitu melalui pintu depan ruang umum, hanya saja 
perlu diperhatikan untuk keamanannya dari bencana alam, kebakaran, pencurian, dan 
lain-lain. 

• Perihal laporan bulanan yang terlambat dari bagian perdata, tidak ada alasan karena 
petugasnya sakit, tidak masuk kerja, kemudian kerjaan terbengkalai, saat staff tidak 
masuk maka pekerjaan dipegang oleh atasannya. 
 

4. Sub Bag Umum dan Keuangan 
Kasubag Umum dan Keuangan, bapak Meme menyampaikan sebagai berikut : 

• Di bagian umum, surat masuk ada 117 surat dan  surat keluar ada 220 surat. 

• Realisasi DIPA 01 bulan Januari 2019 sejumlah Rp. 636.839.535,- atau 14,15% Realisasi 
DIPA 03 bulan Januari 2019 sejumlah Rp. 5.721.000,- atau 6,30% 

• PNBP bulan Januari 2019 01 Rp. 3.031.850,- telah disetorkan ke kas negara sesuai 
ketentuan yang berlaku 

• Proses penghapusan BMN  sudah selesai. 

• Proses hibah dari BRI mengenai PTSP juga sudah selesai. 

• Pemasangan karpet ruang ketua dan ruang wakil ketua sudah selesai. 

• Kendala : bulan Januari 2019 belum bisa melaksanakan pengecatan dikarenakan belum 
mendapatkan tukangnya 

• Rencana kerja bulan Februari 2019 : 
✓ Pengajuan uang makan 
✓ Pengajuan gaji pegawai 
✓ Pengajuan remunerasi 
✓ Pengajuan uang rutin bulanan 
✓ Penyediaan baju pegawai 



✓ Pengecatan kantor 
✓ Pembenahan ruang arsip 
✓ Belanja ATK 

 
Tambahan dari Hakim Pengawas Bidang tidak ada karena Ibu Ria Agustien sedang ijin 

tidak masuk kerja. Kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dari Sekretaris : 

• Petugas kebersihan sudah dibagi kaplingnya masing-masing, tolong untuk dipertahankan 
kebersihannya. 

• Ceklis kebersihan toilet tolong diperbarui. 

• Daftar inventaris ruangan tolong diperbarui. 
 

Tanggapan dari Wakil Ketua PN : 

• Toilet untuk difabel agar diprioritaskan, untuk dibuatkan tiolet terpisah dari toilet umum 
 

5. Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 
Kasubag Kepegawaian, Ibu Imas Suryati dalam laporannya menyampaikan sebagai 

berikut : 
a. Laporan kegiatan bulan Januari 2019 : 

➢ Membuat laporan absensi 
➢ Membuat laporan DUK 
➢ Membuat laporan bezetting 
➢ Membuat laporan KGB 5 orang  atas nama : 

1) Sutrisno, S.H., M.H. 
2) Bunadi, S.H., M.H. 
3) Ono Sukartono 
4) Asep Wawan 
5) Mohamad Sadikin, S.H. 

➢ Membuat surat pernyataan menduduki jabatan 25 orang 
➢ Membuat pakta integritas 
➢ Membuat surat tugas sebanyak 24 surat  
➢ Membuat surat cuti tahunan sebanyak 11 orang 
➢ Megingatkan kepada para pejabat agar segera mengisi e-LHKPN sebelum tanggal 31 

Maret 2019 
b. Kendala pada absensi pegawai, yaitu antara absen manual dengan absen finger tidak 

sama jamnya. 
 
Tambahan dari Hakim Pengawas Bidang Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata 

Laksana, Ibu Kopsah, S.H., M.H. sebagai berikut : 

• Masalah absen yang beda jam antara finger dan manual, bagi setiap pegawai apabila ada 
kendala seperti lupa dan sebagainya agar melapor ke bagian kepegawaian. 

• Kegiatan hari jum’at biasanya minggu 1 senam, minggu 2 jalan santai, minggu 3 voli, dan 
minggu 4 bersih-bersih, apakah akan ada perubahan ataukah akan dilanjutkan? 
 

Tanggapan dari Sekretaris sebagai berikut : 

• Buat stempel terkendali, asli, fotokopi, dan kadaluarsa untuk SK-SK yang ada 
 

6. Sub Bag Perencanaan, IT dan Pelaporan 
Kepala Sub Bag Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bapak Asep Wawan dalam 

laporannya menyampaikan sebagai berikut : 
a. Kegiatan bulan Januari 2019 

• Membuat laporan bulanan Desember 2018 

• Membuat laporan tahunan 2018 
 



b. Kegiatan sekarang 

• Sedang menyusun laporan bulanan Januari 2019  

• Sedang menyusun LkjIP 2018 

• Sedang membuat laporan situasi daerah wilayah hukum PN Majalengka 
c. Kendala 

• Website bulan Januari 2019 belum update terakhir update bulan Desember 2018 
dikarenakan keterbatasan SDM dan padatnya kegiatan 

• Kekurangan SDM tenaga IT 
 
Tambahan dari Hakim Pengawas Bidang Sub Bag Perencanaan, IT dan Pelaporan, Ibu 

Ida Adriana, S.H. sebagai berikut : 

• Di bagian PTIP kekurangan SDM karena staff hanya satu yaitu Qodar Riyadi, S.H. yang 
juga merangkap tugas sebagai staff umum di bagian SIMAK BMN. 
 

Tanggapan dari Sekretaris sebagai berikut : 

• Informasi dari pengadaan CPNS tahun 2018, ada 3 formasi untuk Pengadilan Negeri 
Majalengka, salah satunya adalah pengelola jaringan, semoga nantinya dapat membantu 
menambah SDM di bagian PTIP. 

• Dengan adanya SK Tim IT pengelola website, agar diefektifkan kembali untuk segera 
berkoordinasi dengan bagian PTIP. 

• Mengenai jaringan LAN di ruang arsip, pastikan kembali koneksinya apakah bisa konek 
ke wifi atau tidak. 

• LkjIP paling lambat dikirim tanggal 25 Februari 2019 2019, tolong diperhatikan jangan 
sampai terlambat. 

• PSP tanah dan bangunan sudah turun, tolong dilanjutkan dengan membuata kajian PU 
mengenai kelayakan dan terkait biaya untuk nantinya kita ajukan renovasi rumah dinas 
ke Mahkamah Agung. 
 

Tanggapan dari Ketua PN sebagai berikut : 

• Mengenai kekurangan SDM, mohon bersabar yaaa. Sekiranya masih sabar menunggu 
kita tunggu CPNS yang akan masuk, tapi kalau sudah tidak sabar nanti akan kita carikan 
dari bagian lain. 

• Terkait masalah LAN di ruang arsip, nanti tolong kepada yang mengetahui perihal IT dan 
bersama dengan Kepala Sub Bag Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bapak Asep Wawan 
untuk menghadap saya setelah rapat. 
 

7. Jurusita 
Perwakilan dari Jurusita, Bapak Ono Sukartono menyampaikan sebagai berikut : 

• Relaas masuk Pidana ada 13 surat 

• Perdata Gugatan ada 1 surat 

• Perdata permohonan ada 5 surat 
Kendala  

• Perihal relaas delegasi telat pengiriman dari pengadilan lain. 
 

Tanggapan dari Ketua PN sebagai berikut : 

• Terkait delegasi, kumpulkan kontak para koordinator delegasi agar mudah dalam 
berkomunikasi. 
 

8. Panitera Pengganti 
Sementara ini belum ada kendala, untuk rapat berikutnya akan kami koordinasikan 

terlebih dahulu dengan semua panitera pengganti. 
 



Demikian dibuat dalam berita acara rapat bulanan (Notulen) ini ditandatangani oleh 
Notulis dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka. 
 

 Mengetahui, Majalengka, 6 Februari 2019 
 Ketua  Notulis 
 Pengadilan Negeri Majalengka  
 
  
 Ttd Ttd 
 
 Sutrisno, S.H., M.H. Jafri, S.H., M.H. 
 NIP. 196401031992031007 NIP. 196505051991031005 


