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Yth. Para Ketua Pengadilan Negeri
Se Provinsi Papua dan PaPua Barat

di-
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya telekonferen antara Ketua Pengadilan

Tinggi Jayapura dengan para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan

Tinggi Jayapura beserta jajarannya, demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut

diharapkan bantuan Ketua Pengadilan Negeri se Provinsi Papua dan Papua Barat untuk

dapat memerintahkan Sekretaris pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk beserta

pejabat kesekretariatan dalam ujicoba telenkonferen dengan Sekretaris Pengadilan Tinggi

Jayapura yang akan dilaksanakan pada:

: Selasa

Tanggal : 30 Januari 2018

Waktu : Pukul 09.00 WIT

demi tertib dan lancarnya telekonferen, diharapkan dukungan Ketua Pengadilan Negeri

dalam proses pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

IJAYAPURA

Tembusan: v'l

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura (sebagai laporan)
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Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Jayapura kepada

suluruh pengadilan negeri se provinsi Papua dan Papua Barat secara efektif dan efisien

dengan menafaatkan perkembangan teknologi informasi, maka bersama ini diberitahukan

kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura akan

melakukan pembinaan dan monitoring kinerja hakim dan aparatur di pengadilan negeri

yang saudara pimpin melalui telekonferen, untuk itu diminta agar memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

1. Telekonferen akan dilakukan antara Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Ketua

Pengadilan Negeri se provinsi Papua dan Papua Barat beserta jajarannya dengan

memanfaatkan sarana video call Skype;

2. Ketua pengadilan agar mengkoordinir persiapan sarana prasarana pendukung dalam

pelaksanaan telekonferen dengan memanfaatkan perangkaUfasilitas yang tersedia di

masing-masing satker secara optimal;

3. Menyampaikan kendala/permasalahan dan bahan masukan dalam proses pelayanan

publik di pengadilan untuk disampaikan pada saat pelaksanaan telekonferen;

4. Mendukung proses pelaksanaan telekonferen agar dapat berajalan dengan tertib dan

lancar yang natinya akan dilaksanakan secara reguler;

5. Pelaksanaan telekonferan pertama akan di laksanakan pada hari Rabu tanggal

31 Januari 2018 pukul 09.00 wlT, diminta kepada masing-masing satker untuk

mempersiapkan perangkat pendukung 1 Jam sebelumnya

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
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