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PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Panglima Sudirman No. 280 Nganjuk (64412) Telp/Fax. (0358) 330 466
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NOTULEN
Hari
Tanggal

:
:

Senin
6 Januari 2020

Acara

:

Pimpinan Rapat

:

Rapat Koordinasi menghadapi siaga hydrometeorologi di
awal tahun 2020
Ir. Soekonjono, MT (Kepala Pelaksana BPBD)

Hadir
Dasar

:
:

Karyawan karyawati BPBD
Perintah langsung Kepala Pelaksana BPBD

I. Pendahuluan

Rapat dibuka mulai pukul 08.30 WIB dan berlangsung sampai dengan pukul 10.30 WIB oleh
Kepala Pelaksana BPBD, dan dihadiri oleh Karyawan karyawati BPBD

II. Pembahasan

Rapat koordinasi membahas kesiapsiagaan menghadapi siaga hydrometeorology dan kesiapan
anggaran.Perlunya mengundang pihak-pihak terkait untuk memantapkan koordinasi dan
mengatur system informasi mengenai kebencanaan.

III. Kesimpulan
1. Siaga darurat tentang membuat tanggap darurat banjir di Klagen dan Berbek
2. Siaga darurat tentang membuat tanggap darurat rumah roboh di Ngluyu
3. Mengundang dan mengumpulkan relawan destana yang daerahnya berpotensi banjir longsor

dan sebagian putting beliung dengan mengundang pihak-pihak terkait
4. Perencanaan tentang forum PRB dengan pihak terkait dari PU, LH, Dishub, Dinkes, Dinsos,

PLN, Telkom, Kodim, Kominfo, BPKAD untuk rapat bersama paling cepat hari Rabu 9
Januari 2020 di ruang rapat BPBD
5. Mengatur system informasi dengan membuat surat ke seluruh camat khususnya yang

mempunyai destana untuk menunjuk 1 orang sebagai petugas pemberi informasi
6. Mengatur ulang grup informasi dalam WA agar bisa berjalan maksimal dan efisien untuk

menunjang kebutuhan dan kecepatan alur informasi seputar kebencanaan

IV.Dokumentasi

Rapat Koordinasi menghadapi siaga hydrometeorologi di awal tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020

Notulen

AGNES
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NOTULEN
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Tanggal

:
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Acara

:

Rapat Staf

Pimpinan Rapat

:

Ir. Soekonjono, MT (Kepala Pelaksana BPBD)

Hadir
Dasar

:
:

Karyawan karyawati BPBD
Perintah langsung Kepala Pelaksana BPBD

I. Pendahuluan
Rapat dibuka mulai pukul 08.00 WIB dan berlangsung sampai dengan pukul 10.00 WIB oleh
Kepala Pelaksana BPBD, dan dihadiri oleh Karyawan karyawati BPBD

II. Pembahasan
Rapat persiapan pelaksanaan program kegiatan tribulan I membahas kesiapan pengajuan GU
pertama sehubungan dengan UP yang sudah turun dari BPKAD.

III.Kesimpulan
a. UP yang diperoleh Rp. 95.000.000
b. Persiapan kegiatan di tribulan I yang harus segera dilaksanakan dan dipersiapkan SPJ nya
c. Penyediaan belanja listrik, telepon, ATK, cetak penggandaan, alat listrik, makan minum,
perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang sudah dilaksanakan mulai awal tahun segera
dicukupi dan dilengkapi untuk diproses bendahara.
d. Belanja pemeliharaan peralatan, perlengkapan, servis kendaraan segera disiapkan, untuk
pemeliharaan kendaraan diinventarisasi yang mana saja yang perlu dipelihara agar siap untuk
kesiagaan hidrometeorologi
e. Pengaturan ulang kendaraan dinas untuk eselon IV, dengan menyiagakan sepeda motor trail
baru 5 buah di kantor.
f. Perencanaan pengusulan kegiatan penyediaan prasarana dasar digeser dari tribulan II ke
tribulan I dan sebagian pemenuhan prasarana dasar dari tribulan III ke tribulan I

IV.Dokumentasi

Rapat persiapan pelaksanaan program kegiatan tribulan I membahas kesiapan
pengajuan GU pertama
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NOTULEN
Hari
Tanggal

:
:

Kamis
6 Pebruari 2020

Acara

:

Rapat Evaluasi Kelembagaan Internal

Pimpinan Rapat

:

Ir. Soekonjono, MT (Kepala Pelaksana BPBD)

Hadir
Dasar

:
:

Karyawan karyawati BPBD
Nota Dinas nomor 800/109/411.405/2020

I.

Pendahuluan

Rapat dibuka mulai pukul 08.00 WIB dan berlangsung sampai dengan pukul 10.30 WIB oleh
Kepala Pelaksana BPBD, dan dihadiri oleh Karyawan karyawati BPBD

II.

Pembahasan

Rapat evaluasi internal membahas tentang kelembagaan dan SOTK BPBD serta penyelarasan
dengan kodefikasi program kegiatan dan nomenklatur Permendagri 90 tahun 2019. Perencanaan
tentang usulan eselon sekretaris BPBD, penggabungan BPBD dan Pemadam Kebakaran dengan
dimungkinkan terbentuk 1 bidang baru di BPBD dan tentang usulan tunjangan resiko dalam
penanganan bencana.

III.

Kesimpulan

a.

BPBD akan membuat usulan kelembagaan baru dan SOTK nya disesuaikan

b.

Perlunya penyesuaian tentang eselon Sekretaris BPBD yang selama ini IIIb diganti IIIa dan
disampaikan ke MenPAN

c.

Pengusulan penggabungan Pemadam Kebakaran ke BPBD agar tidak gabung dengan Satpol
PP karena tupoksi Satpol PP adalah penegakan Perda, dilihat berdasarkan Naskah Akademik
yang sudah dibuat tahun 2016. Kalau digabung aka nada satu bidang khusus yang menangani
pemadam kebakaran

d.

Pengusulan adanya tunjangan resiko atau nama lain untuk TRC yang menangani bencana

e. Informasi dari BPKAD bahwa untuk semua pembayaran HR dan perjalanan dinas dalam dan
luar daerah harus non tunai
f.

Perlunya ditunjuk admin khusus yang mengatur kelengkapan administrasi perjalanan dinas di
setiap bidang mulai undangan, surat tugas, SPPD, LPD dan fokumentasi foto kegiatannya

g. Tiap pelaksana kegiatan harus membuat GAP, GBS per kegiatan
h. SOP harus dibuat dari tiap eselon yang menangani kegiatan termasuk kekurangan sesuai audit
BNPB

i.

Usulan pergeseran anggaran yang sudah disampaikan ke BPKAD tidak bisa diakomodir jadi
pelaksanaan kegiatan disesuaikan kondisi yang ada

j.

BTT yang direncanakan BPBD belum bisa diakomodir oleh BPKAD

IV.Dokumentasi

