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            NOTULEN RAPAT 

 

 

 Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu 

sembilan belas dilaksanakan rapat dinas yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas  

Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Sekretaris, di hadiri Kepala Seksi, 

Kasubag hasil rapat : 

 

1. Terkait hasil Inovasi yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana 

yang disampaikan dari Balibang Kabupaten Malang di harapkan masing masing 

OPD mempunyai Inovasi oleh karena itu Kepala Seksi mendukung Kepala 

Bidangnya masing masing sehingga muncul inovasi. 

2. Sesuai dengan arahan Sekretaris Dinas ada pihak lain yang akan membuatkan 

aplikasi terkait Koperasi dan UKM dalam rangka mendukung inovasi 

selanjutnya apabila aplikasi sudah dibuat akan di komunikasikan dengan 

Dinas Infokom. 

3. Terkait Sakip Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat penilaian BB, Sakip 

tanggal 15 Maret 2019 sudah selesai semua. 

4. Terkait temuan BPKRI terdapat temua asset sejumlah Rp. 3.910.000,00 

diharapkan minggu depan sudah ada tindaklanjut sebagaimana perintah 

Bapak Sekretaris Daerah. 

5. Untuk Realiasi target diharapkan masing masing bidang dapat tercapai sesuai 

dengan matrik yang dua dibuat di masing masing bidang diharapkan segera 

melaksanakan mengajukan pencairan kegiatan. 

6. Untuk diperhatikan masalah DAK sebesar Rp 470.000.000 dan DBHCT agar 

target realisasinya dan komunikasi dengan BKAD. 

7. Terkait dengan LHP Inspektorat atas pemeriksaan tahun 2017 dan 2018 sudah 

ditindaklanjuti dan bukti tindaklanjut sudah dikirim ke Inspektorat Kabupaten 

Malang. 

8. Masalah disiplin pegawai perlu ada perhatian dari atasan langsung masing 

masing dengan mengingatkan serta mengawasi bawahannya untuk dilakukan 

komunikasi dan diharapkan masing masing mengisi data LHKPN dan LHKASN 

sampai dengan 31 Maret 2019 sudah selesai. 
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9. Masalah TPP menunggu Perbup ditandatangani dan diharapkan Kasubag 

Urusan Umum dan Pegawai mempersiapkan data data tingkat kehadiran dan 

masing-masing bidang dapat membuat kegiatan sesuai dengan matrik. 

10. Untuk persiapan tamu dari Kementerian Koperasi yang akan mengunjungi 

PLUT dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro diharapkan masing masing kasi, 

kasubag bidang untuk mendukung  

 

 

Kepanjen, 12 Maret  2019 

 


