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I. PELAKSANAAN RAPAT 

  

Hari : Rabu 

Tanggal  : 30 Maret 2021.  

Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten 

Nganjuk. 

Acara : Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk. 

Peserta : Pejabat Eselon II, III dan IV Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Nganjuk. 

  

II. MATERI RAPAT 

  

1. Acara dipimpin dan dibuka oleh Bapak Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Nganjuk. 

2. Bapak Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, 

menyampaikan: 

- Perlu adanya percepatan pelaksanaan kegiatan Konstruksi/fisik, terutama kegiatan 

perencanaannya, pada akhir bulan maret ini sudah harus selesai. Sehingga pelaksanaan 

pekerjaan fisik segera dapat dilaksanakan. 

- Perencanaan kegiatan yang sudah siap untuk segera dikirim ke ULP untuk proses 

pemilihan penyedia barang/jasa. 

- Kepada masing-masing bidang untuk melaporkan progress pelaksanaan kegiatan dan 

kinerjanya. 

3. Setelah Rapat dibuka, selanjutnya Bapak Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Nganjuk, menambahkan bahwa rapat pada hari ini untuk memantau hasil 

kinerja sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan dan memacu kinerja pada bulan-bulan 

berikutnya. Jika Perencanaan ada yang belum selesai untuk segera diselesaikan sehingga 

tidak menghambat pelaksanaan kegiatan fisik/konstruksi. Sedangkan beberapa paket 

kegiatan yang  sudah ada perencanaannya dan telah dilaksanakan selesai pemilihan 

penyedia jasanya untuk segera dilaksanakan penandatanganan kontraknya, sehingga pihak 

penyedia jasa segera dapat berkerja sesuai dengan jadwalnya. Untuk kegiatan di Sekretariat 



sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan rutin kantor untuk memenuhi kebutuhan rutin kantor 

dibulan Januari- Maret 2021, namun realisasi keuangan belum teralisasi secara penuh 

dikarenakan adanya proses pemasukan SPJ melalui aplikasi SIMDA dan SIPD yang belum 

selesai sampai akhir bulan maret ini.  

 

Permasalahan : 

Realisasi keuangan belum teralisasi secara penuh dikarenakan adanya proses pemasukan 

SPJ melalui aplikasi SIMDA dan SIPD yang belum selesai sampai akhir bulan maret ini. 

 

4. Selanjutnya Bapak Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Nganjuk mempersilahkan Bidang Perencanaan Teknis untuk dan bidang lainnya untuk 

menyampaikan laporan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan sudah sampai pada 

tahap apa dan masalah apa yang dihadapi untuk dibahas bersama agar mendapat solusi 

sehingga kegiatan-kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Nganjuk dapat berjalan lancar dan mencapai target yang kita harapkan dan telah ditetapkan 

dalam Perjanjian Kinerja. 

5. Kepala Seksi Perencanaan Teknis menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perencanan, 

seluruh Rencana Umum Pengadaan telah dibuat dan diumumkan, pembuatan KAK, HPS 

dan Rancangan Kontrak juga telah selesai dilaksanakan, sehingga proses pemilihan 

penyedia jasa konsultansi perencanaan dapat dilaksanakan, walaupun masih terdapat 

kendala beberapa kegiatan dan sub kegiatan terkena isu terkena refokusing untuk 

penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Nganjuk. Sehingga masih ada keraguan 

untuk menyusun  KAK, HPS dan Rancangan Kontraknya. Kita Masih menunggu informasi 

lebih lanjut tentang paket kegiatan yang nantinya terkena refokusing. Untuk Paket Jasa 

Konsultansi yang telah selesai terutama paket-paket tender terutama seperti Peket-paket 

Pembangunan Jembatan dan Gedung telah kita kirim ke bidang-bidang untuk proses 

pemilihan penyedianya. Dan sampai saat ini sudah ada beberapa paket pekerjaan jasa 

konsultansi perencanaan yang telah selesai pekerjaannya. 

6. Kepala Seksi Pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi menyampaikan bahwa : 

Permasalahan : 

Masih menunggu informasi lebih lanjut tentang paket kegiatan yang nantinya terkena 

refokusing untuk penanganan Pandemi Covid-19. 

 

7. Kepala Bidang Cipta Karya menyampaikan bahwa : 

 

Permasalahan : 

Masih menunggu informasi lebih lanjut tentang paket kegiatan yang nantinya terkena 

refokusing untuk penanganan Pandemi Covid-19. 

 

8. Kepala seksi Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Nganjuk menyatakan bahwa ada beberapa paket pekerjaan yang sudah selesai proses 

perencanaannya, yang dapat dibuatkan KAK, HVS, dan Rancangan Kontraknya,  

kemudian Kepala seksi Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Nganjuk menyampaikan: 

 

 



Permasalahan : 

Masih menunggu informasi lebih lanjut tentang paket kegiatan yang nantinya terkena 

refokusing untuk penanganan Pandemi Covid-19. 

 

III. Rencana Tindak Lanjut : 

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas berikutnya, agar ditingkatkan koordinasi intern dan 

koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan 

kegiatan terutama terkait informasi mengenai refokusing anggaran tahun 2021. 

2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas berikutnya, agar ditingkatkan koordinasi dengan 

instansi terkait agar kegiatan berjalan dengan lancar. 
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