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NOTULEN    RAPAT 

 

Sidang/Rapat : Rapat Evaluasi Kinerja BKPSDM Kabupaten Sintang Triwulan I 

Tahun 2019 

Hari/Tanggal : Senin, 3 April 2019  

Waktu Rapat : 08.30 s/d selesai 

Acara : Pembahasan kegiatan dan Evaluasi kinerja dan anggaran triwulan I 

Tahun 2019 

 

Peserta Rapat 

Ketua : Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang  

Moderator : Sekretaris BKPSDM Kabupaten Sintang  

Anggota : 1. Kepala Bidang 

2. Kepala Sub Bagian 

3. Kepala Sub Bidang 

4. Bendahara 

5. Staf Sub Bagian Umum dan Aparatur 

 

Kegiatan Rapat 

Pembukaan : Rapat dibuka oleh kepala BKPSDM Kabupaten Sintang sekaligus 

memberikan arahan kepada peserta rapat terkait dengan pencapaian 

program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 

2019.  

Pembahasan : 1. Laporan realisasi pada triwulan I penyerapan dana masih kecil yaitu 

6, 13 % atau hanya terealisasi sebesar Rp. 479.738.944,00 dari 

anggaran sebesar Rp. 7.826.942.600,00. Pada awal tahun (triwulan 

I) kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah kegiatan pada program 

pelayanan administrasi perkantoran seperti penyediaan ATK, cetak, 

langganan listrik, telepon dsb. Untuk program pembinaan dan 



 

pengembangan pegawai yaitu pada pelaksanaan ujian penyesuaian 

kenaikan pangkat dan usul kenaikan pangkat periode april 2019.  

2. Arahan Kepala Badan untuk segera melaksanaan kegiatan yang 

sesuai dengan anggaran kas. 

 

Tanya Jawab : 1. Hal yang harus dilaksanakan dalam penganggaran program 

pemerintah pusat yaitu seleksi CPNS dan seleksi PPPK yang pada 

anggaran murni belum dianggarkan. Hal ini disarankan kepada Sub 

Bidang Pengadaan untuk membuat telaahan staf terkait dengan 

usulan anggaran pada perubahan APBD. 

2. Hal-hal lain juga disampaikan oleh kabid, kasubbid/bag sesuai 

dengan kendala yang ada. 

  

Simpulan 

Rapat 

 

: 

 

1. Ada beberapa kegiatan yang belum ditampung di anggaran murni 

2019 dan mengarahkan kepada bidang terkait untuk mengajukan 

telaahan staf ke bupati sintang yaitu kegiatan harus dilaksanakan 

oleh pemerintah pusat seperti seleksi penerimaan CPNS, seleksi 

penerimaan PPPK. 

2. Kepala BKPSDM memberikan arahan untuk segera melaksanakan 

kegiatan yang telah disusun sesuai dengan anggaran kas, hal ini 

akan dapat memacu capaian kinerja sesuai target yang telah 

ditetapkan. 

3. Kendala yang masih dialami oleh bidang sampai dengan saat ini 

antara lain : 

- Proses penyesuaian pendidikan PNS Kabupaten Sintang pada 

SAPK yang di verifikasi oleh Kanreg V BKN Jakarta sering 

mengalami keterlambatan dalam penyesuaian data tersebut. 

Sejak Tahun 2017 BKN Pusat tidak lagi menerbitkan KPE 



 

sedangkan aturan pelaksanaan tentang hal tersebut belum 

diterbitkan, sehingga permasalahan yang terjadi, dengan adanya 

KPE yang rusak/hilang dan sebagainya menyebabkan KPE 

tidak dapat diganti 

- Kekurangan PNS di Lingkungan Pemeintah Kabupaten Sintang 

menyebabkan penyebaran pegawai yang masih belum 

memenuhi kebutuhan OPD secara merata. 

- Pelaksanaan Seleksi CPNS masih menunggu surat edaran dari 

BKN pusat. 

 

 

 

 

Penyusun Notulen Rapat 

 

 

KARMILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTULEN    RAPAT 

 

 

Sidang/Rapat : Rapat Evaluasi Kinerja BKPSDM Kabupaten Sintang sampai dengan 

Triwulan IV Tahun 2019 

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2019  

Waktu Rapat : 08.30 s/d selesai 

Acara : Pembahasan kegiatan dan Evaluasi kinerja dan anggaran triwulan IV 

Tahun 2019 

 

Peserta Rapat 

Ketua : Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang  

Moderator : Sekretaris BKPSDM Kabupaten Sintang  

Anggota : 6. Kepala Bidang 

7. Kepala Sub Bagian 

8. Kepala Sub Bidang 

9. Bendahara 

10. Staf Sub Bagian Umum dan Aparatur 

 

Kegiatan Rapat 

Pembukaan : Rapat dibuka oleh kepala BKPSDM Kabupaten Sintang sekaligus 

memberikan arahan kepada peserta rapat terkait dengan pencapaian 

program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan IV 

Pembahasan : Laporan   realisasi   pada   triwulan  IV,  penyerapan  dana sebesar 

91,94% atau hanya terealisasi sebesar Rp. 8.017.067.859,00  dari 

anggaran sebesar Rp. 8.719.548.001,00.  Pada akhir tahun semua 

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hanya ada 

beberapa kegiatan yang masih rendah antara lain : Seleksi penerimaan 

CPNS, Seleksi Penerimaan PPPK dan Pelantikan Jabatan Strukral. 



 

 

Arahan Kepala Badan bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan 

di tahun yang akan datang. 

 

Tanya jawab yang lakukan oleh Kasubbag, Kasubbid, Kabid, Sekretaris 

dan Kepala Badan. 

 

Tanya Jawab : Tanya jawab yang lakukan oleh Kasubbag, Kasubbid, Kabid, Sekretaris 

dan Kepala Badan terkait kendala dan yang harus dilaksakan di tahun 

yang akan datang. 

 

Simpulan 

Rapat 

 

: 

 

Ada beberapa yang menjadi catatan dalam pelaksanaan kegiatan pada 

tahun 2019 yaitu: 

- Proses penyesuaian pendidikan PNS Kabupaten Sintang pada 

SAPK yang di verifikasi oleh Kanreg V BKN Jakarta sering 

mengalami keterlambatan dalam penyesuaian data tersebut. Sejak 

Tahun 2017 BKN Pusat tidak lagi menerbitkan KPE sedangkan 

aturan pelaksanaan tentang hal tersebut belum diterbitkan, sehingga 

permasalahan yang terjadi, dengan adanya KPE yang rusak/hilang 

dan sebagainya menyebabkan KPE tidak dapat diganti 

- Pelantikan Pejabat Struktural hanya dilaksanakan untuk mengisi 

Jabatan lowong yaitu Pejabat Eselon II/b, sedangkan untuk pejabat 

lainnya (eselon III dan IV ) tidak dapat dilaksanakan, hal ini 

disebabkan belum adanya keputusan atau tindak lanjut dari Tim 



 

Penilai Kinerja untuk melakukan proses mutasi, rotasi  dan promosi 

Jabatan 

- Kekurangan PNS di Lingkungan Pemeintah Kabupaten Sintang 

menyebabkan penyebaran pegawai yang masih belum memenuhi 

kebutuhan OPD secara merata  

- Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Sintang belum memiliki 

Laboratorium CAT yang representative sehingga kegiatan seperti: 

∞ Ujian Dinas 

∞ Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah 

∞ Seleksi Penerimaan CPNS 

∞ Ujian Kompetensi Lainnya 

masih menggunakan Laboratorium CAT yang berada diluar 

BKPSDM/luar daerah 

- Masih terdapat berkas-berkas proses pembinaan/pemanggilan yang 

kurang (tidak lengkap). 

- Peserta pembekalan purna tugas PNS sangat penting bagi PNS yang 

akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), sebagian besar dari 

guru yang melaksanakan tugas di daerah terpencil yang 

transportasinya sulit dijangkau, sehingga mengalami kesulitan 

menyampaikan informasi  tentang kegiatan tersebut dan tidak 

semua yang mau mengikutinya di Sintang. 

- Keterbatasan anggaran, terbatasnya kuota peserta Diklat dan belum 

adanya Gedung Diklat yang representatif menyebabkan terbatasnya 



 

pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan dan tidak dapat 

menyelenggarakan Diklatpim sehingga masih banyak Pejabat 

Struktural belum mengikuti Diklatpim sesuai jenjang jabatannya 

Masih terdapat kesulitan BKPSDM untuk memonitoring dan 

mengevaluasi PNS yang sudah mengikuti Diklat Teknis/fungsional 

yang sesuai dengan bidang tugas PNS. 

 

Untuk mengatasi masalah tersebut,  BKPSDM haruslah mengambil 

langkah-langkah: 

- BKPSDM dalam hal ini sering melakukan koordinasi baik secara 

tertulis maupun lisan. 

- Untuk sementara KPE diganti dengan ATM pendamping yang 

diterbitkan oleh Bank Kalbar dan BKPSDM sudah 

mengkoordinasikan hal tersebut ke BKN Pusat 

- Tim penilaian kinerja melakukan pertimbangan secara berkala 

tentang proses mutasi, rotasi dan jabatan dan merencanakan akan 

melakukan kegiatan pengukuhan/pelantikan jabatan tersebut 

ditahun yang akan datang ( Tahun 2020 ) 

- BKPSDM harus melaksanakan mutasi PNS untuk memenuhi 

kebutuhan SKPD sesuai dengan Tim Baperjakat dan Perda Nomor 

7 Tahun 2016 tentang Susunan Oganisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Sintang. 



 

- BKPSDM harus melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi 

dan Tatalaksana Setda Kabupaten Sintang terkait dengan 

redistribusi PNS dan melakukan rapat pertimbangan dengan Tim 

Pertimbangan (Baperjakat) serta menindaklanjuti dengan surat 

tugas mutasi sesuai dengan hasil pertimbangan mutasi tersebut. 

- Pemerintah Kabupaten Sintang/Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang harus 

menyiapkan Laboratorium CAT dengan segala perangkat 

pendukungnya. 

- Diharapkan pimpinan OPD selaku atasan langsung pada setiap 

OPD dapat melakukan dan mengambil tindakan sesuai proses atau 

prosedur tentang penyelesaian kasus yang ada pada OPD yang 

bersangkutan berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil terutama tentang hierarki atau tahapan 

penanganan kasus. 

- Masih terdapat Pimpinan OPD dan pengelola kepegawaian pada 

OPD kurang memahami proses penyelesaian kasus baik kasus 

pelanggaran disiplin maupun proses izin perceraian. 

- BKPSDM selalu berupaya agar kegiatan ini dapat dilaksanakan 

oleh seluruh PNS yang akan pensiun dengan mengiformasi melalui 

instansi terkait. 

- Pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini harus 

memprioritaskan Alokasi Anggaran untuk Diklatpim dan 

membangun gedung yangrepresentative 



 

- Perlu adanya peran serta sub bag Aparatur dimasing-masing OPD 

untuk mengsinkronkan data dengan surat tugas yang diterbitkan 

oleh BKPSDM. 

- Pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini harus 

memprioritaskan alokasi anggaran untuk Diklatpim dan 

membangun gedung yang representative 

- Perlu adanya peran serta sub bag Aparatur dimasing-masing OPD 

untuk mengsinkronkan data PNS yang mengikuti Diklat 

Teknis/Fungsional dengan surat tugas yang diterbitkan oleh 

BKPSDM. 

 

 

Penyusun Notulen Rapat 

 

 

KARMILA 

 


