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PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KELAS II 
Jl. K.H. Abdul Halim No. 499 Majalengka  
Telp. (0233) 281074 ,Fax. (0233) 281134,  

Website.www.pn-majalengka.go.id 

 

 

NOTULEN RAPAT BULAN APRIL 2019 
PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KELAS II 

 
Susunan Acara : 

1. Pembukaan 
2. Menyayikan Lagu Indonesia Raya 
3. Pembacaan Notulen Bulan Maret 
4. Laporan Masing-Masing Bidang 
5. Pengarahan, Tanggapan, Pembinaan KPN 
6. Usulan / Pertanyaan 
7. Doa 

 
 

1.  Pembukaan : 
Pembukaan dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II 

 
2. Pembacaan Notulen : 

Pembacaan Laporan Rapat bulan Maret 2019 
 

3. Laporan Masing-Masing Bidang 
 

- Laporan Bagian Kepaniteraa  Pidana terlampir 

- Laporan Bagian Kepaniteraan Perdata terlapir 

- Laporan Bagian Kepanteraan Hukum terlampir 

- Laporan Bagian Umum dan Keuangan Terlampir  

- Laporan Bagian Kepegawaian dan ORTALA Terlampir  

- Laporan Bagian Perencanaan, IT dan Perlaporan Terlampir  

- Laporan Bagian Jurusita tidak menyampaikan laporan 

- Laporan Panitera Pengganti terlampir 

 

4. Pengarahan, Tanggapan, Pembinaan KPN 

Pengarahan dari KPN pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa Rapat bulan ini merupakan evaluasi rapat bulan Maret 2019 

sehingga permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala yang yang 

belum terlaksanan dan yang sudah terlaksana di masing-masing bidang 

supaya disampaikan pada rapat bulan ini dimulai dari Kepaniteran Pidana. 

Kepaniteraan Pidana: 

Hadir dalam rapat: KPN, Hakim, Plh. Panitera, Sekretaris, Panmud, 
Kasubag, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita 
Pengganti, Staf dan Honor 

Tempat Rapat : Ruang Sidang II Pengadilan Negeri Majalengka Kelas 
II. 

Waktu Rapat : Selasa, 9 April  2019, Jam 08.45 Wib – 11.50 WIB 

http://www.pn-majalengka.go.id/
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- sarana dan prasarana telah terpenuhi seiring dengan perpindahan 

ruangan 

- yang belum terealisasi yaitu Struktur Organisasi Kepaniteraan Pidana 

(tindakan telah menyampaikan kesekretariat untuk segera dibuat) dan 

Pigura/tempat Jeb Des ( tindakan dalam pemesanan) 

Kepaniteraan Perdata 

KENDALA : 
- Sarana Computer dan Printer yang kadang rusak padahal sudah 

diperbaiki tetapi tetap harus minta bantuan terus baik ke Pak Arnold 

ataupun ke Pak Kodar, Printer baru sudah ada, AC sudah di service tetapi 

tetap tidak nyaman karena mungkin ruangan yang terlalu besar. 

PERMASALAHAN:    

-  Masih ada Jurusita atau Jurusita Pengganti yang belum menggunakan 

Aplikasi SIPP untuk Delegasi Keluar 

- Kepada Panitera Pengganti setelah selesai sidang apabila ada para pihak 

yang dipanggil supaya melaporkan terlebih dahulu kepada Kordinator 

Jurusita para pihak yang dipanggil tersebut untuk mempermudah 

kordinator Jurusita mengecek relaas-relaas yang belum datang dan akan 

ditindak lanjuti 

- Ada perkara permohonan No. 10/Pdt.P/2019/PN MJl tentang permohonan 

untuk menjadi wali dari anak khusus mendaftar menjadi Anggota TNI,  

minta petunjuk dari Ketua Pengadilan Negeri Majalengka 

- Apakah klasifikasi perkara tersebut adalah Pengangkatan wali bagi anak 

atau Pengampuan karena di SIPP dalam kolom pilihan klasifikasi tidak 

ada klasifikasi untuk wali pengampu, yang ada hanya Pengangkatan Wali 

bagi Anak, Pengangkatan Pengampu bagi orang dewasa yang kurang 

ingatan dan perdata permohonan/pengampuan 

Permasalahanya : 
-  Awal pendaftaran perkara klasifikasinya Pengangkatan Wali bagi Anak 

dan pihak dipublikasikan 

- Perkara Putus tanggal 29 Maret 2019, E Doc Putusan sudah terisi dengan 

data masih doc 

- Berkas diserahkan ke Kepaniteraan Perdata untuk diminutasi pada 

tanggal 1 April 2019 dengan keadaan E doc putusan sudah Rtf, lalu 

tanggal minutasi diisi di SIPP, tetapi kemudian di Miss muncul data 

ketidaksesuaian pengisian putusan yaitu yang seharusnya diupload 

secara publikasi tetapi muncul di Miss diupload secara tidak publikasi, 

sehingga harus diperbaiki dan akhirnya tanggal minutasi yang sudah terisi 

di SIPP dihapus 

- Tetapi ada kendala, Panitera Pengganti tidak bisa mengupload data 

putusan untuk publikasi karena di data SIPP dalam perkara tersebut 
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sudah tidak ada pilihan lagi Publikasi dan tidak publikasinya dan yang 

tercantum pada SIPP hanya data tidak publikasi saja 

- Menurut bagian PTIP yaitu Pak Kodar katanya salah mengisi data dari 

awal, seharusnya pada perkara tersebut klasifikasinya pengampuan 

bukan pengangkatan wali bagi anak, dan memang setelah diganti 

klasifikasinya menjadi pengampuan, muncul pilihan antara publikasi dan 

tidak publikasinya 

Untuk Pengisian data BHT di SIPP 
- Suatu perkara disebut BHT sejak 14 hari kalender terhitung keesokan 

harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada 

pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan, baik dalam tingkat 

pertama, atau banding sedangkan untuk Kasasi sejak Putusan diucapkan 

Permasalahannya : 
- Untuk Putusan pada tingkat pertama dan Tingkat Banding, Apakah 

tanggal BHT diisi dengan didasarkan pada Relaas Pemberitahuan 

Putusan yang terakhir datang? 

- Bagaimana kalau ada relaas yang belum datang misalnya sampai satu 

tahun, apakah tanggal BHT jangan dulu diisi sampai menunggu relaas 

datang ? 

- Mohon untuk diadakan sosialisasi pengisian SIPP sehingga kita tahu cara 

mengisi SIPP yang benar 

 

RENCANA BULAN MARET 

- Mengirimkan Berkas Kasasi No. 2/Pdt.G/2018/PN.Mjl Jo Nomor 

463/PDT/2018/PT BDG pada tanggal 2 April 2019 

Kepaniteraan Hukum  

- Kendala : tidak ada 

- Rencana kerja bulan Maret telah dilaksanakan 

- Rencana kerja bulan April 2019 

- Melanjutkan progam IKM dan survey harian yang sudah berjalan untuk 

persiapan laporan IKM semester 1 (satu) tahun 2019 dan telah 

dilaksanakan perhitungan kuisionertiap bulan 

- Melakukan kegiatan rutin kebersihan ruang arsip setiap bulan. 

- Pengumpulan laporan Hakim Pengawas perbidang untuk diserahkan 

kepada coordinator. 

- Usulan : Kepada Panitera Pengganti supaya menyerahkan petikan putusan 

selain kepada Kepaniteraan Hukum 

Bagian Umum dan Keuangan : 

 Kendala : tidak ada 

 Renacana Kerja bulan April 2019 : 

- Pengajuan uang makan untuk 34 (tiga puluh empat) pegawai 
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- Pengajuan honor pengelola keuangan  

- Pengajuan gaji induk pegawai 

- Pengajuan rapel kenaikan gaji 

- Pengajuan Remonerasi 

- Pengajuan uang rutin (UYHD) 

- Pengadaan tangga untuk penyandang dusailitas 

- Belanja alat tulis kantor barang persediaan 

BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 

 Kegiatan Bulan  Maret  2019 

- Mengirimkan Laporan Bulanan Absensi 

- Kepegawaian  Mengingatkan kembali untuk mengisi LHKPN Paling 

Lambat  tanggal 31 Maret 2019dan yang belum mempunyai password 

kepegawaian sudah mengirimkan kembali data – yang belum ke 

Pengadilan Tinggi Dan kepada Bapak/Ibu sudah mengisi LHKPN tanda 

terimanya disimpan di File Kepegawaian  

- Melaksanakan penilaian Zona Integritas dari Penagdilan Tinggi di 

bagian Kepegawaian Kekuarngannya sudah dikerjakan  

- Proses pembuatan  Stuktur Organisasi  Pengadilan Negeri Majalengka 

Kelas II  sudah dikerjakan  (namun ada kesalahan sedang diperbaiki) 

-  Proses pembuatan Papan Daftar senioritas sedang dikerjakan . Proses 

Rencana Kenaikan Pangkat dan KGB sedang dikerjakan 

 Kegiatan Yang Sudah dan Yang Akan Dilaksanakan pada Bulan April  2019  

- Mengirimkan Laporan Bulanan Absensi Bulan April 2019  

- Kenaikan Pangkat per April  2019 Alhamdulillah sudah turun semua 

sebanyak 3 orang  

- Telah melaksanakan pemilihan Agen Perubahan dan Role Model   

Agen Perubahan Yaitu Arnol Raya Kamba, Amd dan Role Model  

Hendra Darmawan, SE   

- Pembuatan surat  cuti sebanyak 6 orang  

- Ada surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang permintaan 

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional  belum dilaksanakan  

- Untuk LHKPN di Pengadilan Negeri Majalengka yang belum 11 orang  ( 

sudah kirim semua dan akan dilaporkan ke Mahkamah Agung RI 

tembusan Pengadilan Tinggi )  

- Proses pembuatan  Stuktur Organisasi  Pengadilan Negeri Majalengka 

Kelas II  sudah dikerjakan  (namun ada Kesalahan dan sedang 

diperbaiki)  

-  Proses pembuatan Papan Daftar senioritas sudah dikerjakan dan 

sudah dipasang  
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-  Proses Rencana Kenaikan Pangkat dan KGB Sudah dikerjakan dan 

sudah dipasang 

 Usulan  yang belum terealisasi  pada bulan Maret 2019  

- Lemari  File Kepegawaian sudah lama perlu diganti. Mohon 

diperhatikan  

- Untuk Papan bezzeting sudah lama supaya diganti dengan LED. 

 Kendala - kendala  

- Tidak mempunyai Tempat untuk Arsip Kepegawaian yaitu seperti Arisp-

arsip Absensi tahun lalu; 

- Arsip Data Kepegawaian yang sudah pensiun. Mohon tindak lanjutnya 

- Mesin Prinjer tidak bisa masuk datanya ke computer, kami sudah 

menghubungi  ke Biometrik  (Tehnisinya) i  dan mesin Prinjernya harus 

dibawa ke Bandung 

 

Bagian Perencaan Teknologi Informasi dan Pelaporan 

 Kegiatan bulan lalu bulan Maret  2019  

- Membuat dan mengirimkan laporan bulanan untuk bulan Februari 2019 

yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung dan tembusan disampaikan 

1.Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung  RI 

dan 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. 

- Menguapload  Kegiatan -  kegiatan yang dilaksanakan di bulan Maret 

2019ke dalam Website Pengadilan Negeri Majalengka. 

- Melaksanakan rapat Bulanan untuk  Maret 2019 dengan Para Staf dan 

Hakim Pengawas.  

 

 Kegiatan yang sedang dilaksanakan pada bulan April  2019. 

- Menyusun Laporan Bulanan untuk Bulan Maret 2019 , sudah di tanda 

tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka dan Sekretaris dan 

tinggal dikirim hari ini Selasa tanggal 9 April 2019 

- Sudah diajukan Permohonan Kepada Kantor Telkom Majalengka 

,tentang Penambahan Internet/Bandwith dari 50 Mbps ke 100 MBps. 

- Sedang Uji Coba Aplikasi Antrian Panggilan Sidang  

 

 Rencana Kerja  

- Akan Mensosialisasikan Penggunaan Aplikasi Antrian Panggilan 

Sidang kepada para Panitera Pengganti Petugas PTSP dan Petugas 

Meja Informasi  

- Akan Menyediakan Jaringan Wifi Internet untuk Para Pengunjung  

- Akan Meminta bantuan Kepada Kantor Kimpraswil /PU Majalengka 

tentang kajian analis kelayakan Gedung dan Bangunan Terkait 
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RencanaPermohonan Renovasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas 

Kepada  Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI. 

 

 Kendala – Kendala  

- Sudah diajukan Penambahan Kemampuan Internet / Bandwith dari 50 

Mbps ke 100 Mbps ,namun belum ada perubahan yang signifikan di 

jaringan , dan saat ini sudah dikonfirmasi ke pihak Telkom akan 

dilakukan Cross Cek dan akan dihubungi lagi oleh pihak  Telkom 

 

Tanggapan atas kendala-kendala 

Kepaniteraan pidana : tidak ada tanggapan karena tidak ada kendala 

Kepaniteraan Perdata : 

- untuk BHT yang pemberitahuannya minta bantuan ke PN lain (delegasi) BHT-

nya menunggu datang relas pemberitahuan pututusan. 

- Untuk Jurusita/Jurusita Pengganti  SIPP supaya diisi upload panggilang 

sidang 

- Perkara yang sudah diminutasi tidak boleh dirubah, apabila kan 

diburah/diperbaiki harus seijin Dirjen. 

Kepaniteraan Hukum 

- Untuk permintaan salinan putusan supaya diperhatikan karna yang berhak 

meminta salinan putusan pihak dan kuasanya yang sah, untuk salinan 

putusna pidana yang berhak Penyidik, Terdakwa dan Penuntut Umum. 

- Apabila ada permintaan salinan putusan maupun petikan putusan beritahu 

KPN melalui PTSP dan permintaan petikan dan salinan yang lewat informasi 

supaya diperhatikan pemohonnya 

- Pengiriman petikan dan salinan putusan supaya disampaikan kepada Penyidik 

yang memeriksa perkara tersebut (missal penyidiknya polsek salinan dan 

petikan kirim ke Polsek kalau ke Polres perhatikan Kasatnya) 

- Yang minutasi perkara baik Pidana maupun Perdata segera input di Arsip 

SIPP. 

Bagian Umum dan Keuangan: 

- Petugas informasi akan dijadwal supaya meja informasi tidak kosong. 

- Rapel kenaikan gaji akan diusulkan setelah gaji induk. 

- Penanggungjawab direktori putusan Kepaniteraan Hukum dengan bahtuan 

PTIP 

BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 

- Untuk penambahan akses internet dari 50 mbps ke 100 msps supaya 

terealisasi satu minggu setelah rapat 

- Untuk keamanan vc kompt dan wipi jaringan listri supaya dimatikan dengan 

cara mencabut stop kontak. 
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BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 

- Stuktur organisasi satu minggiu setelah rapat supaya selesai diperbaiki 

- Untuk mesin absen karena error supaya dikoordinasikan dengan Pengadilan 

Tingi; 

 

Pembinaan yang disampaikan oleh KPN pada pokoknya : 

- Pembawa acara harus bisa menyesuaikan dengan situasi yang hadir pada 

saat rapat. 

- Yang menempati rumah dinas supaya pajaknya dibayar dan bukti 

pembayaran serahkan ke Umum dan Rumah dinas yang tidak ditempati 

kewajiban Kantor untuk membayar pajak. 

- Laporan LHKPN segera laporkan 

- Untuk arsip kepegawaian yang sudah pensiun bisa disimpan di ruang arsip 

- Finger print segera tindaklanjuti dengan membuat berita acara, sebelum 

selesai pakai absen manual 

- Notulen rapat selesai satu minggu sebelum rapat bulan yang akan datang 

atau satu hari sebelum rapat. 

- Kebersihan supaya diperhatikan dan dijaga dari pagi sampai sore dan tempat 

sampah pagi harus kosong 

- Kotoran yang ada diatap-atap plafon dan kaca penghalang PTSP supaya 

dibersihkan. 

WKPN : 

- 5R supaya diperhatikan dan dilaksanakan 

- Terti Rumah Tangga supay dijaga. 

 

Usulan-Usulan 

Herni, SH : 

- Admin tidak bisa bebas merubah SIPP 

Otong Endang K 

- Perpanjangan tahanan dapat diperpanjang setelah sidang pertama untuk 

menjaga tanda merah di MIS 

- disetujui 

- Pengisian saksi pada saat menerima berkas perkara data saksi di isi 

- belum disetujui 

KPN : 

- Apabila Penuntut Umum belum menyerahkan Softcopy tuntutan sebelum 

sidang, sidang bisa ditunda 

- Hari itu putusan hari itu juga di input ke SIPP 

Lain-lain 
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- Penyerahan penghargaan kepada Role Model Sdr. Hendra Darmawan, S.H. 

dan kepada Agen Perubahan Sdr. Arnold Ray Kamba, A.Md 

 
    

 
 

 
 

Notulis 
 
 
 
 
 

Otong Endang Kosnendar,Sm.Hk. 
NIP. 196403161988031004 

Majalengka, 9 April 2019 
 

PimpinanRapat 
Ketua Pengadilan Negeri Majalengka  

Kelas II 
 
 
 

Sutrisno, S.H., M.H. 
NIP. 196401031992031007 


