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NOTULEN RAPAT DINAS 
 

JenisKegiatan  : Rapat Perencanaan, Evaluasi sekaligus Pelaporan SAKIP 
Hari   : Jum’at 
Tanggal  : 03 Januari 2020 
Pukul   : 13.30 Wib 
Tempat  : Ruang Kerja Camat 
 
 
 Rapat dipimpin oleh Camat Tajinan hal-hal yang disampaikan antara lain : 

 Penekanakan penyusunan Program kerja terikat  dengan penyusunan Perjanjian kinerja, 

rencana kinerja tahunan dikaitkan Renstra, Renja dan penentuan indikator kinerja. 

 Implementasi Paten dalam rangka peningkatan dan tertiban pelayanan masyarakat seperti 

pengajuan KK, KTP, Pindah atau pelayanan masyarakat lainnya untuk disegerakan dan 

dibuat secara perioritas program dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi 

terpadu kecamatan 

 Penjaringan aspirasi masyarakat untuk kembali di efektifkan dalam rangka percepatan 

pembangunan yang akan di tuangkan dan di godok dalam pelaksanaan Musrembangcam 

pada Senin 10 Pebruari 2020 minimal masing-masing desa dengan membawa usulan 

prioritas yang telah disepakati dalam Musrembangdes termasuk mengagendakan program 

perioritas disetiapdesa 

 Uuslan dari pemerintah hendaknya perlu dapat ditetapkan sebagai perioritas program 

untuk kerjasamanya pelayanan Paten masyarakat. 

 Untuk Capaian Kinerja yang tertuang dalam IKU Camat tolong diperhatikan dan 

dipertahankan lebih-lebih ditingkatkan, Karena data IKU tersebut bersentuhan langsung 

dengan Jakin Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Camat. Bila diperhatikan 

Capaiannya sudah Cukup baik Mulai Dari Capaian Musren dan Survey Kepuasan 

Masyarakat sudah Cukup Baik. 



 Untuk Kinerja Keuangan Pada Monev oleh Bappeda tolong diperhatikan dan ditingkatkan 

Mulai dari kesesuaian Target dengan realisasi jangan terlalu tinggi di Triwulan I Karena 

GU tidak bisa dimasukan rincian belanjanyauntuk dimasukan Triwulan I, Maka dari itu 

kita tetap 2 pencairan/GU BL namun target harus dikecilkan sesuai Renja 2020 yang 

telah kita susun dan selesai berkasanya. 

 Jangan Lupa, SPJ/LPKP dikerjakan setiap bulan jangan sampaiterlambat karena ini juga 

sebagai barometer kita setiap selesai belanja seyogyanya diselesaikan SPJnya. 

 Berkerja dengan semangat kita disini adalah Tim kerja jadi sudah pastinya kita guyub 

rukun. 

 Sekian dan Terimakasih (Camat Tajinan/Dra. SRI PAWENING, M.Si) 

 

Notulensi 

 

Surahman 
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