
EVALUASI SAKIP 

Rapat Internal Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda 
Kabupaten Malang Tahun 2017 

Waktu Agenda Pimpinan rapat Peserta Uraian Singkat 
16 Januari 

2017 

Rapat 

rutin 

Kabag Administrasi 

SDA 

3 peserta 1. Sistem Pengendalian Internal harus dikuatkan seperti administrasi harus sesuai 

dengan pedoman tata naskah dinas yang berpedoman dengan Perbup 36/2011 dan 

UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan terutama tentang kewenangan, 

atribusi dan delegasi; 

2. Kemudian nota dinas dan lain-lain harus saling mengoreksi, walaupun bukan 

bidangnya setidaknya mengetahui; 

3. Untuk masalah paraf di naskah dinas dapat mengacu pada pedoman tata naskah 

dinas pada halaman 108; 

4. Berdasarkan Perbub 35/2016 untuk SKP tahunan kita terhadap pagu dana bisa dibagi 

habis pada 3 kasubag; 

5. Untuk masalah kepegawaian semua terpusat pada Bagian TU Setda; 

6. Semua dokumen kepegawaian diharapkan untuk di scan agar mempermudah 

administrasi kepegawaian; 

7. Akan kita lakukan restrukturisasi kegiatan, dengan 1 program dan beberapa kegiatan 
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EVALUASI SAKIP 

Rapat Internal Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda 
Kabupaten Malang Tahun 2017 

Waktu Agenda Pimpinan rapat Peserta Uraian Singkat 
23 Januari 

2017 

Rapat 

Rutin  

Kabag Administrasi 

SDA 

3 peserta 1. Berdasarkan informasi dari BKD, bahwa PNS yang masuk di Bagian Adm. SDA 

terdiri dari 3 orang yaitu Siti Khodijah, Muksin dan Mansyur Syah, dari ketiga orang 

tersebut bisa dijadikan bendahara pengeluaran; 

2. Perlu kita pikirkan BPJS Kesehatan untuk tenaga kontrak, apakah memotong gaji 

atau membayar sendiri; 

3. Harus tertib administrasi mulai dari awal agar tidak menjadi temuan BPK yang dari 

tahun ke tahun temuannya semakin detail; 

4. Tugas seorang Kabag untuk menetapkan PPTK, dari anggaran sebesar Rp. 

1.017.237.200 akan dibagi habis 3 kasubag dan nantinya akan mempengaruhi ke 

SKP; 

5. Berdasarkan hasil rapat dengan pimpinan SKPD kita diminta untuk menunda hal-hal 

yang kurang perlu, dan disepakati pada program pendidikan dan pelatihan formal 

yang mencapai Rp. 55 Juta. 
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EVALUASI SAKIP 

Rapat Internal Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda 
Kabupaten Malang Tahun 2017 

 
Waktu Agenda Pimpinan rapat Peserta Uraian Singkat 

2 Februari 

2017 

Rapat 

Rutin 

Kabag Administrasi 

SDA 

3 peserta 1. Kita telusuri disposisi surat Dinas Kehutanan tentang pelimpahan tenaga kontrak ke 

Bagian Adm SDA dan lihat perjanjian kontrak dari Dinas Kehutanan; 

2. Hari Jumat apabila memungkinkan untuk dilakukan bersih-bersih kantor; 

3. Ke depan perlu adanya pengadaan UPS agar komputer tidak cepat rusak dan 

sementara kita mendapat bantuan dari Bappeda 1 unit UPS untuk komputer 1; 

4. SIRUP agar segera diumumkan agar segera tayang; 

5. RENSTRA harus direvisi dan pada nomenklatur serta program dan kegiatan kita 

perbaiki bersama-sama; 

6. Tanggal 10 Februari 2017 untuk segera menyerahkan RKA 2018 dapat melihat 

Renstra; 

7. Diharapkan agar saling koreksi naskah dinas sehingga Sistem Pengendalian 

Internal bisa berjalan; 

8. Persiapan Binas Desa, arahnya untuk membangun rumah yang tidak layak dan dari 

Asisten 2 dikoordinir oleh Bagian Administrasi Pembangunan 
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EVALUASI SAKIP 

Rapat Internal Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda 
Kabupaten Malang Tahun 2017 

Waktu Agenda Pimpinan rapat Peserta Uraian Singkat 
8 Mei 2017 Rapat 

Rutin Staf 

Kabag Administrasi 

SDA 

9 peserta 1. Koordinasi dengan BPKAD untuk syarat-syarat pencairan Uang Persediaan; 

2. Peraturan Bupati tentang Uang Persediaan dapat dilihat Bagian Administrasi 

Sumber Daya Alam mendapat berapa persen; 

3. Untuk rencana kegiatan tahun depan diupayakan untuk memformalkan kegiatan-

kegiatan yang sekarang bersifat taktis dan apabila sangat dibutuhkan kendaraan 

dinas dapat diajukan melalui PAK;  

4. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam mendapat tugas dari Sekretaris Daerah 

untuk mensurvei  rumah tangga miskin yang tidak memiliki jaringan listrik dalam 

rangka bantuan kegiatan Bina Desa di Kecamatan Singosari Desa Wonorejo, 

berdasarkan data kemiskinan yang terdiri dari 4 (empat) rumah tangga dan 

menugaskan Bapak Kusuma dan sdr. Riski untuk melakukan kegiatan survei dan 

laporan 
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EVALUASI SAKIP 

Rapat Internal Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda 
Kabupaten Malang Tahun 2017 

Waktu Agenda Pimpinan rapat Peserta Uraian Singkat 
16 Mei 2017 Rapat 

Rutin Staf 

Kabag Administrasi 

SDA 

9 peserta 1. Notulen rapat cascading program dan kegiatan agar disiapkan; 

2. Koordinasi dengan Bagian lain untuk laporan apel pagi kepada Bapak Sekretaris 

Daerah yang ijin terlambat dan tanpa keterangan; 

3. Untuk dibuatkan surat pernyataan melaksanakan tugas 2 (dua) orang ASN yang 

telah bergabung dengan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dengan tanda-

tangan Kepala Bagian; 

4. Pengajuan cuti bersalin atas nama Kurnia Dewiyanti diajukan sekarang; 

5. Selama Bendahara Pengeluaran melaksanakan cuti bersalin berdasarkan 

peraturan bahwa Bendahara Pengeluaran dapat memberi kuasa kepada seorang 

PNS selama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang lagi sampai cuti bersalin habis. 

6. Untuk SOP dapat ditambahkan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya 

aparatur yang targetnya selama 1 (satu) tahun selama 20 jam pelajaran; 

7. Untuk Uang Persediaan  Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dapat bertanya 

kepada Bagian Hukum tentang berapa persen pencairan Uang Persediaan dari 

anggaran kita. 
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EVALUASI SAKIP 
Rapat Internal Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda 

Kabupaten Malang Tahun 2017 
Waktu Agenda Pimpinan rapat Peserta Uraian Singkat 

29 Mei 2017 Rapat rutin 

staf 

Kabag Administrasi 

SDA 

8 peserta 1. Untuk disepakati akan diadakan rapat evaluasi setiap hari Senin pukul 09.00 WIB 

2. Berdasarkan surat dari Bagian Organisasi, bahwa akan ada tim independen yang 

akan berkunjung ke Perangkat Daerah dan harus disiapkan dokumen SAKIP dan 

lainnya, terhadap hal tersebut: 

a. Bahwa kita harus  menyiapkan semampu dan semaksimal mungkin walaupun 

kita bagian baru yang tidak dapat dibandingkan dengan bagian lainnya; 

b. Serta dijelaskan bahwa semua perencanaan diproses oleh Bagian Administrasi 

Perekonomian pada tahun 2016 yang pada intinya pada Renja bahwa kita 

mendukung misi ke 4 dan misi ke 7, yang selanjutnya kita adakan review bahwa 

bagian kita secara administrasi mendukung misi ke 2 yaitu tata kelola 

pemerintahan yang baik pada sektor pertanian dan lingkungan hidup dengan 2 

strategi umum yaitu menurunkan kemiskinan dan lingkungan hidup; 

c. Untuk SOP bisa mengadaptasi bagian lain  dan buku harian bisa pengadaan 

buku tulis untuk semua pegawai; 

3. Terhadap hasil kegiatan evaluasi DPA di hotel pelangi, dimana tidak ada 

pembicaraan tentang penghematan 5-6% pada anggaran, maka kita ikuti saja, 

karena yang dibintang pada program pendidikan dan pelatihan formal yang sebesar 

Rp55 juta bisa dialokasikan untuk cadangan atau belanja modal;  

4. Untuk segera simulasi PAK Tahun 2017 terhadap hasil dari evaluasi DPA 
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EVALUASI SAKIP 

Rapat Internal Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda 
Kabupaten Malang Tahun 2017 

Waktu Agenda Pimpinan rapat Peserta Uraian Singkat 
06 Juni 2017 Rapat 

rutin staf 

Kabag Administrasi 

SDA 

9 peserta 1. Rapat ini dalam rangka untuk mengkoordinir dan untuk mengakrabkan antara 

pimpinan dan staf agar komunikasi dapat berjalan lancar; 

2. Untuk disepakati akan diadakan rapat evaluasi dengan semua staf setiap satu 

bulan sekali dan satu minggu sekali untuk rapat evaluasi dengan para kasubag; 

3. Dari sisi personil, untuk jumlah dan kualitas belum bisa memenuhi anjab yang 

dibuat oleh Pak Ruri dan Bu Ika tetapi kita sudah membuat rumahnya sehingga 

nanti ke depan dapat diisi sesuai anjab yang sudah dibuat; 

4. Saya himbau kepada semua staf baik yang PNS maupun non PNS untuk selalu 

mengembangkan diri, dan berdasarkan aturan terbaru bahwa untuk peningkatan 

kapasitas sumber daya aparatur harus memenuhi 20 jam/tahun, dan apabila ada 

pelatihan atau apapun dapat dimanfaatkan dengan baik, jadi harus mempersiapkan 

diri; 

5. Kemudian secara aturan, untuk ijin sakit 1 hari tidak perlu surat dokter, 2 hari 

memakai surat dokter dan 3 hari atau lebih mengajukan cuti sakit; 

6. Kita tidak boleh kalah dengan dunia swasta dan perlu mencontohnya, dan bangsa 

kita mulai mengarah kepada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersikap 

transparan serta didukung SDM yang siap mental; 

7. Untuk masalah keuangan, per juni kita bisa mengambil up sebesar Rp. 

73.273.000,- dan kita akan kelola dengan manajemen yang baik, seperti tunggakan 

5 bulan harus dipertanggungjawabkan dengan baik; 

8. Akan kita persiapkan PAK tahun 2017, yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan; 

9. Sebaiknya kita memperkecil hal-hal tentang dana taktis, karena BPK saat ini 

sangat jeli dalam hal pemeriksaan keuangan 

10. Arsip-arsip kepegawaian mohon untuk disimpan dengan baik agar apabila 

sewaktu-waktu membutuhkan dapat segera dipenuhi dan alangkah baiknya dapat 

di scan/pdf; 



11. Untuk masalah sarana dan prasarana, dapat ditata agar bisa nyaman di dalam 

kantor, seperti penataan kursi dan meja kantor tetapi harus memperhatikan kabel-

kabel yang telah terpasang sebelumnya; 

12. Disampaikan bahwa karena keterbatasan personel maka diharapkan bisa ada 

kerjasama yang baik dalam hal pekerjaan. Jika ada permasalahan sebaiknya di 

diskusikan agar pemasalahan yang ada bisa terselesaikan dengan baik. 

13. Karena keterbatasan personel juga maka untuk menjalankan pekerjaan sesuai 

DPA TA.2017 untuk Bagian ASDA terdiri dari 1 PPK dan 2 PPTK, sedangkan untuk 

membantu pekerjaan bendahara yang seharusnya ada jabatan pembantu 

bendahara, jabatan ini kosong karena staf yang tersisa masih berstatus honorer, 

hal ini kita lihat aturannya apakah nomenklaturnya bisa dirubah, agar non PNS bisa 

mendukung administrasi keuangan. 
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EVALUASI SAKIP 
Rapat Internal Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda 

Kabupaten Malang Tahun 2017 
Waktu Agenda Pimpinan rapat Peserta Uraian Singkat 

02 Agustus 

2017 

Pukul  

08.30 s.d 

10.00 wib 

Rapat 

rutin staf 

Kabag Administrasi 

SDA 

9 peserta 

(daftar hadir 

terlampir) 

1. Rapat ini dalam rangka untuk membahas tusi (tugas fungsi) Bagian ASDA yang 

tidak hanya pada fungsi administrasi dan fungsi manajemen saja tetapi lebih inti 

mempunyai tusi memberikan support kepada Sekretaris Daerah yang mempunyai 

tusi sebagai Pimpinan Perangkat Daerah (middle line); 

2. Dengan bergantinya Sekda dan telah terjadi perputaran kepemimpinan Perangkat 

Daerah (PD) khususnya di BPD dan BKD, serta tidak menutup kemungkinan 

Kabag dan Kasubag yang ada di Bagian ASDA terkena dampaknya untuk di mutasi 

sehingga dapat mempengaruhi perencanaan yang telah dibuat oleh Bagian ASDA, 

untuk itu diharapkan untuk segera menyelesaikan PAK (Perubahan Anggaran 

Keuangan) sebagai contoh penganggaran UPS, kursi tamu dan pegas pintu kaca 

serta sarana perkantoran lainnya yang ada di Bagian ASDA;   

3. Dari sisi kepegawaian, untuk permohonan ijin tidak masuk kerja baik itu di 

karenakan sakit atau keperluan keluarga maksimal ijin adalah 2(dua) hari kerja 

selebihnya terhitung cuti dan ada aturan lebih lanjut untuk kepengurusannya;  

4. Selanjutnya masalah kepegawaian terkait update tenaga honorer yang ada di 

Bagian ASDA harus dipantau terus melalui Bagian TU; 

5. Tahun Anggaran 2017 akan berakhir ± 4(empat) bulan lagi, maka penyerapan 

anggaran disesuaikan dan disegerakan untuk mencapai target 90-95% dan 

diharapkan segera melakukan PAK, anggaran 1milyard yang terserap sampai 

dengan bulan Juli 2017 ini masih ±25%, padahal waktu kita kurang 4 bulan lagi, 

jadi nanti anggaran itu bisa di eksekusi lagi setelah PAK; 

6. Dari segi sistem, hasil evaluasi kinerja kita masih cukup buruk karena anggaran 

yang ada belum terealisasi dengan baik, untuk anggaran perjalanan dinas agar 

mulai direncanakan dalam kurun waktu 4 bulan ini, dan untuk mempercepat 

penyerapan anggaran serta terkait dengan pembuatan SPT agar teman-teman 

honorer bisa diajak untuk mengikuti perjalanan dinas; 

                                                                                                                                                                                                           



7. Perlu direncanakan adanya dana kesejahteraan sesuai ketentuan terutama untuk 

pegawai yang non PNS; 

8. Untuk efisiensi kerja agar ditinjau tentang adanya lembur di luar jam dinas, akan 

tetapi jika bisa diselesaikan dalam jam kerja maka uang lembur tetap dihitung 

sesuai dengan peraturan yang ada; 

9. Terkait dengan Kepala Bagian yang Dinas Luar ke Jakarta untuk menghadiri Rapat 

Perhitungan Persentase Daerah Penghasil Panas Bumi Th.2016 maka dalam 

kurun 2 hari ini agar para kasubag dibantu dengan teman-teman honorer mampu 

menyelesaikan revisiRenstra dan RKA; 

10. Tiga hal utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kerja antara 

lain:  

 Kepegawaian, mampu menyadari dan menganalisis diri ASN itu kewajiban 

dan tugasnya seperti apa; 

 Keuangan, untuk mencapai mekanisme keuangan yang baik, diperlukan 

saling sharing/mengingatkan karena harus ada SPJ yang jelas dan 

transparan; 

 Teknis, meskipun pada Bagian ASDA personilnya berasal dari disiplin ilmu 

yang berbeda akan tetapi harus bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya 

masing-masing dan diharapkan mampu proaktif serta kreatif dalam 

pekerjaannya. 
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EVALUASI SAKIP 
Rapat Internal Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda 

Kabupaten Malang Tahun 2017 
Waktu Agenda Pimpinan rapat Peserta Uraian Singkat 

07 Agustus 

2017 

Rapat 

rutin staf 

Kabag Administrasi 

SDA 

8 peserta 1. Rapat kali ini membahas tentang tata naskah dinas, naskah tata kelola atau tata 

laksana dan supaya lebih dipahami sesuai dengan yang tertuang di Permendagri 

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

2. Tidak hanya itu tetapi dihimbau juga terutama kepada staf/pelaksana untuk lebih 

teliti dalam penggunaan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

karena penulisan yang salah dapat mengganggu proses jalannya surat dinas; 

3. Penomoran pada kode kepala surat agar lebih di spesifikkan sesuai dengan 

program SMS yang telah ada, sehingga lebih memudahkan dalam pengelompokan 

surat dinas, sesuai dengan yang telah ditentukan dalam tata naskah dinas; 

4. Begitu juga dengan pembubuhan tanda paraf pada surat dinas yang akan diajukan 

permintaan tanda tangan kepada pemimpin yang lebih tinggi; 

5. Di Bagian  Administrasi SDA sistem pengendalian internal yang menjalankan fungsi 

administrator harus saling check dan balance antara kabag, kasubag dan 

pelaksana; 

6. Terkait dengan program e-planning dan e-budgeting pada semua staf/pelaksana 

yang PNS maupun non PNS juga para kasubag diharapkan untuk lebih 

meningkatkan kemampuan dengan mengikuti berbagai kursus/pelatihan, seminar 

dan bintek baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun swasta. 
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PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Panji No. 158 Kepanjen Telepon/Fax (0341) 392024 

Email : sekda@malangkab.go.id – Website : http://www.malangkab.go.id 
    MALANG  65163 

 

 
NOTULEN 

 
Rapat : Rapat Rutin Staf. 

Hari/ Tanggal : Rabu / 02 Agustus 2017 

Waktu Panggilan : 08.30 WIB. 

Waktu Sidang/Rapat : 10.00 WIB. 

Acara : Evaluasi Bulanan 

Pimpinan Rapat : Bapak Rachmat Hardijono 

(Kabag. Administrasi SDA) 

   

Pencatat : Luluk S Murdayani 

   

Peserta Sidang/Rapat : 1. Kasubag; 

2. Pelaksana. 

 

Hasil Rapat sebagai berikut : 

1. Kata Pembukaan :  

2. Pembahasan :  

a. Rapat ini dalam rangka untuk membahas tusi (tugas fungsi) Bagian ASDA yang tidak 

hanya pada fungsi administrasi dan fungsi manajemen saja tetapi lebih inti mempunyai 

tusi memberikan support kepada Sekretaris Daerah yang mempunyai tusi sebagai 

Pimpinan Perangkat Daerah (middle line); 

b. Dengan bergantinya Sekda dan telah terjadi perputaran kepemimpinan Perangkat Daerah 

(PD) khususnya di BPD dan BKD, serta tidak menutup kemungkinan Kabag dan Kasubag 

yang ada di Bagian ASDA terkena dampaknya untuk dimutasi sehingga dapat 

mempengaruhi perencanaan yang telah dibuat oleh Bagian ASDA, untuk itu diharapkan 

untuk segera menyelesaikan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) sebagai contoh 

penganggaran UPS, kursi tamu dan pegas pintu kaca serta sarana perkantoran lainnya 

yang ada di Bagian ASDA; 

c. Dari sisi kepegawaian, untuk permohonan ijin tidak masuk kerja baik itu dikarenakan sakit 

atau keperluan keluarga maksimal ijin adalah 2 (dua) hari kerja selebihnya terhitung cuti 

dan ada aturan lebih lanjut untuk kepengurusannya; 

d. Selanjutya masalah kepegawaian terkait update tenaga honorer yang ada di Bagian 

ASDA harus dipantau terus melalui Bagian TU; 

e. Tahun Anggaran 2017 akan berakhir ± 4(empat) bulan lagi, maka penyerapan anggaran 

disesuaikan dan disegerakan untuk mencapai target 90-95% dan diharapkan segera 
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melakukan PAK, anggaran 1  milyard yang terserap sampai dengan bulan Juli ini masih 

±19%, padahal waktu kita kurang 4 bulan lagi, jadi anggaran itu bisa dieksekusi lagi 

setelah PAK; 

f. Dari segi sistem, hasil evaluasi kinerja kita masih cukup buruk karena anggaran yang ada 

belum terealisasi dengan baik, untuk anggaran perjalanan dinas agar mulai direncanakan 

dalam kurun waktu 4 bulan ini, dan untuk mempercepat penyerapan anggaran, serta 

terkait dengan pembuatan SPT agar teman-teman honorer bisa diajak untuk mengikuti 

perjalanan dinas; 

g. Perlu direncanakan adanya dana kesejahteraan terutama untuk pegawai yang non PNS, 

sesuai dengan ketentuan yang ada; 

h. Untuk efisiensi kerja agar ditinjau tentang adanya lembur diluar jam dinas, akan tetapi 

diusahakan untuk bisa diselesaikan dalam jam kerja sesuai dengan peraturan yang ada; 

i. Terkait dengan Kepala Bagian yang dinas luar ke Jakarta, untuk menghadiri Rapat 

Perhitungan Persentase Daerah Penghasil Panas Bumi Th.2016, maka dalam kurun 2 

hari ini agar para kasubag dibantu dengan teman-teman honorer mampu menyelesaikan 

revisi Renstra dan RKA. 

3. Kesimpulan : 

Tiga hal utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kerja antara lain : 

a. Kepegawaian, mampu menyadari dan menganalisis diri ASN itu kewajiban dan tugasnya 

seperti apa; 

b. Keuangan, untuk mencapai mekanisme keuangan yang baik, diperlukan saling 

sharing/mengingatkan karena harus ada SPJ yang jelas dan transparan; 

c. Teknis, meskipun pada Bagian ASDA personilnya berasal dari disiplin ilmu yang berbeda 

akan tetapi harus bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dan diharapkan 

mampu proaktif serta aktif dalam pekerjaannya. 
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NOTULEN 

 
 

 
NOTULEN 

Rapat : Rapat Rutin Staf. 

Hari/ Tanggal : Senin / 28 Agustus 2017 

Waktu Panggilan : 08.45 WIB. 

Waktu Sidang/Rapat : 09.45 WIB. 

Acara : Evaluasi Bulanan 

Pimpinan Rapat : Bapak Ir. Dwi Siswahyudi, MT 

(Kabag. Administrasi SDA) 

   

Pencatat : Luluk S Murdayani 

   

Peserta Sidang/Rapat : 1. Kasubag; 

2. Pelaksana. 

 

Hasil Rapat sebagai berikut : 

1. Kata Pembukaan :  

2. Pembahasan :  

a. Rapat ini dalam rangka untuk membahas tupoksi dari semua kasubag dan pelaksana di 

Bagian ASDA. Disini kabag ASDA yang baru meneruskan planning yang telah dirumuskan 

oleh kabag sebelumnya; 

b. Mengingat Tahun Anggaran 2017 tinggal beberapa saat lagi (±4 bulan) menjadikan  

kondisi darurat dan kabag baru masih mencari pola untuk mengelola Bagian ASDA 

sehingga diharapkan  kedepannya menjadi lebih baik; 

c. Meski demikian kabag mempunyai prinsip pantang menyerah dan membutuhkan orang-

orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan kinerja yang baik; 

d. Diminta para kasubag untuk membuat draft KAK (Kerangka Acuan Kerja) untuk 

memudahkan dalam pemantauan kinerja, sehingga kegiatan yang ada di Bagian ASDA 

dapat terlaksana dengan baik; 

e. Selain itu diharapkan semua kasubag dan pelaksana yang ada di Bagian ASDA lebih 

mengedepankan kerjasama dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari; 

f. Di bulan September ini para kasubag diharapkan untuk mampu menyerap anggaran 

keuangan mengingat sudah ada PAK; 

g. Dalam pembagian tugas untuk dua kasubag yang sedang mengikuti Diklat Pim IV, 

diharapkan kepada keduanya tetap melaksanakan tupoksinya dengan baik, sedangkan 

untuk pelaksanaan sehari-hari (rumah tangga Bagian ASDA) dan penyediaan dokumen-

dokumen renstra, renja, SAKIP dan laporan untuk tim independent (dibuat checklist) 

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jl. Panji No. 158 Kepanjen Telepon / Fax . (0341) 392024 

  Email : sekda@malangkab.go.id – Website : http://www.malangkab.go.id  

K E P A N J E N   6 5 1 6 3 



 
 

dihandle oleh kasubag peternakan dan perikanan yang dibantu oleh teman-teman 

honorer, selain menjalankan tupoksinya sendiri untuk melakukan monitoring tentang 

peternakan; 

h. Bendahara harus mempunyai schedule tentang masalah keuangan dan selama masa cuti 

tetap diminta untuk memantau keuangan yang ada di Bagian ASDA; 

i. Diminta kepada Bu Siti untuk memenuhi kelengkapan kepegawaian, dan membuat BA 

untuk penerimaan barang/jasa juga segera membuat usulan RKBMD (Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Daerah); 

j. Penyelesaian administrasi sangat penting dalam menangani masalah keuangan dan 

setiap akhir tahun semua kasubag diminta pertanggungjawaban oleh kabag. 

3. Kesimpulan : 

Tiga hal utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kerja antara lain : 

a. Mampu melakukan kerjasama yang baik dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari; 

b. Harus lebih fokus dan teliti dalam pelaksanaan penyerapan anggaran mengingat waktu 

yang tinggal sedikit; 

c. Penyelesaian administrasi keuangan(SPJ) harus tepat waktu. 
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NOTULEN 
Rapat : Rapat Rutin Staf. 

Hari/ Tanggal : Selasa / 03 Oktober 2017 

Waktu Panggilan : 13.00 WIB. 

Waktu Sidang/Rapat : 13.45 WIB. 

Acara : Evaluasi Bulanan 

Pimpinan Rapat : Bapak Ir. Dwi Siswahyudi, MT 

(Kabag. Administrasi SDA) 

   

Pencatat : Luluk S Murdayani 

   

Peserta Sidang/Rapat : 1. Kasubag; 

2. Pelaksana. 

 

Hasil Rapat sebagai berikut : 

1. Kata Pembukaan :  

2. Pembahasan :  

a. Rapat ini dalam rangka untuk membahas kinerja dari tenaga kontrak dalam membantu 

tupoksi para kasubag, diharapkan setiap tenaga kontrak mampu aktif dan produktif dalam 

menjalankan tugasnya; 

b. Penetapan SK non PNS berbeda dengan PNS yang merupakan tenaga struktural dalam 

pemerintahan, untuk mempertahankan SK kontraknya pegawai non PNS harus mampu 

bekerja dengan baik supaya SK kontrak dapat diperpanjang; 

c. Meski demikian kabag mempunyai prinsip pantang menyerah dan membutuhkan orang-

orang yang mempunyai intelegensia, kemauan dan kemampuan kinerja yang baik; 

d. Dalam menghadapi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Tim Independent, semua 

kasubag dan pelaksana diminta untuk mempersiapkan segala kelengkapan (laporan 

triwulanan) yang dibutuhkan ; 

e. Selain itu diharapkan semua kasubag dan pelaksana yang ada di Bagian ASDA lebih 

mengedepankan kerjasama dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari; 

 

3. Kesimpulan : 

Tiga hal utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kerja antara lain : 

a. Tenaga kontrak mampu aktif dan produktif dalam menjalankan tugasnya; 

b. Harus lebih fokus dan teliti dalam pelaksanaan pekerjaan karena hal ini berpengaruh pada 

perpanjangan SK Kontrak; 
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c. Mempersiapkan segala sesuatu (laporan triwulanan) yang dibutuhkan dalam menghadapi 

pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Tim Independent. 
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 NOTULEN 
Rapat : Rapat Rutin Staf. 

Hari/ Tanggal : Selasa / 23 Januari 2018 

Waktu Panggilan : 09.15 WIB. 

Waktu Sidang/Rapat : 10.00 WIB. 

Acara : Evaluasi Bulanan  

Pimpinan Rapat : Bapak Ir. Dwi Siswahyudi, MT 

(Kabag. Administrasi SDA) 

   

Pencatat : Luluk S Murdayani, S.Sos 

   

Peserta Sidang/Rapat : 1. Kasubag; 

2. Pelaksana. 

 

Hasil Rapat sebagai berikut : 

3. Kata Pembukaan :  

4. Pembahasan :  

a. Rapat ini dalam rangka untuk membahas tentang penyelesaian kinerja di tahun 2017, 

yang ditunjang dengan pengumpulan laporan akhir tahun oleh kasubag dan penyelesaian 

SPJ oleh Tim Keuangan; 

b. Sementara kegiatan di tahun 2018 belum urgent, maka diminta semua ASN dan non ASN 

menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya menjadi deadline 2017, juga diminta untuk 

ASN dan kasubag menyelesaikan SKP; 

c. Untuk menunjang kinerja di tahun 2018 dibuatkan SK internal untuk mengantisipasi ASN 

maupun non ASN yang pekerjaannya overload; 

d. Dalam SK internal yang baru terbagi menjadi beberapa tim yang antara lain : 

a) Tim Website; 

b) Tim Internal; 

c) Tim Monitoring; 

d) Tim Keuangan; 

e) Tim Kepegawaian dan BMD; 

f) Tim Pengagendaan Surat; 

g) Tim Operasional Kebersihan. 

e. Penyelesaian dokumen LKPJ produk dari tahun 2017 dikerjakan diawal tahun 2018; 

f. Pada tahun 2018 diminta untuk semua aktifitas kegiatan kantor baik itu didalam maupun 

dilapangan untuk didokumentasikan; 
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g. Kasubag diminta untuk membuat KAK sesuai dengan ketentuan dalam DPA; 

h. Penyelesaian masalah internal terkait dengan penerimaan uang perjalanan dinas sebagai 

berikut : 

a) Perjalanan keluar provinsi = real sesuai ketentuan (high cos) 

b) Untuk acara rapat di lingkup area Pendopo Malang = uang transport saja 

Rp.50.000; 

c) Khusus caraka (dengan permintaan SPPD) 3 kecamatan terhitung 1 SPPD. 

i. Pola pemikiran non ASN harus di rubah, karena tidak selamanya non ASN akan berada di 

tempat kerja yang sama, karena 6 bulan sekali akan dievaluasi; 

j. Semua ASD dan non ASN di minta untuk lebih meningkatkan profesionalismen dalam 

menjalankan pekerjaannnya. 

5. Kesimpulan : 

Dua hal utama dalam rapat staf antara lain : 

a. Semua ASN dan non ASN diharapkan fokus dan bekerja sesuai tupoksinya masing-

masing; 

b. Dibutuhkan loyalitas dan kerjasama yang baik antara kasubag dan pelaksana untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dalm melaksanakan pekerjaan sehari-hari . 
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