
NOTULEN  RAPAT 

 

Hari/Tanggal  :  Jumat,  13 Pebruari 2020  

Pukul    :  08.30 s/d 10.30 

Tempat  :  Kantor Kecamatan Pujon 

Acara   :  Evaluasi atas perencanaan, Capaian Kinerja, dan rencana aksi atas                                    

      Keberhasilan atau kegagalan Capaian Kinerja serta Pembahasan lain. 

Pimpinan Rapat :  CAMAT PUJON 

Peserta Rapat  :  19  Orang 

 

Ura ian  : 

1. Ucapan syukur dan terima kasih pada Allah (Doa)  

2. Dalam perencanaan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang di dalamnya 

ada beberapa sasaran strategis sesuai Indikator Kinerja Utama. Itu merupakan 

acuan dan dasar kita dalam kegiatan penyelenggaraan sesuai Tupoksi masing-

masing staf kecamatan. Dan itu harus kita laksanakan sehingga kinerja kita bisa 

maksimal dengan capaian 100%.  

3. Terima kasih atas kerjasama semua staf kecamatan Pujon dalam keberhasilan 

capaian kinerja sehingga menunjukkan tingkat persentase 100%, hal ini 

dibuktikan dengan adanya pelaksanaan 5 Program dan  20 kegiatan yang 

dilaksanakan semaksimal mungkin serta didukung adanya alokasi anggaran 

yang juga dapat diserap secara maksimal. Disamping itu keberhasilan juga 

disumbangkan oleh 2 (Dua) sasaran yaitu pertama, Survey kepuasan 

Masyarakat (SKM) Kecamatan Pujon yang pada Tahun ini capaiannya diatas 

Target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, Persentase tingkat partisipasi 

masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan MusrenbangCam yang 

ditahun 2019 ini juga mencapai 100%.  Dengan capaian yang sudah maksimal 

diupayakan di tahun 2020 nanti capaian juga maksimal. 

 



4. Di Tahun 2020  ini berdasarkan indikator kinerja yang sudah ada,  kita buat 

sebagai  dasar  penyusunan perjanjian kinerja, lalu kita harus juga 

mempersiapkan rencana aksi atau rencana yang harus kita lakukan sehingga  

capaian kinerja kita bisa mendapatkan  hasil yang maksimal. 

5. Mari kita tingkatkan disiplin kerja dalam sehari-hari termasuk disiplin dalam jam 

kerja, yang saat ini sudah  diberlakukan finjer print yang memudahkan dalam 

pengawasan jam berapa kita datang dan jam berapa pula kita pulang. 

6. Jangan lupa kita tingkatkan juga etos / semangat  yang tinggi dalam pekerjaan , 

sehingga laporan laporan bisa tersampaikan secara tepat waktu. 

7. Dalam Pelaksanaan kegiatan  di Kecamatan Pujon, mari kita dukung visi misi 

bapak Bupati yang prioritas yaitu pertama,  Kelestarian Lingkungan hidup. 

Kedua, Pengentasan Kemiskinan. Ketiga, Pariwisata. 

8. Kita tingkatkan sinergitas 3 pilar, yakni kecamatan,polsek dan koramil  dalam 

rangka mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam 

mewujudkan kecamatan pujon yang aman dan nyaman.. 

9. Harus kita waspada terhadap penyalah gunaan narkotika yang sasarannya anak-

anak generasi muda,penerus bangsa.  Pengawasan ditingkan desa ditingkatkan 

dengan melibatkan babinkamtibmas dan bapinsa serta linmas.  

10. Prestasi kecamatan Pujon di Tahun 2019 sangat membanggakan terbukti 

dengan banyaknya penghargaan yang Kecamatan Pujon raih baik di tingkat 

Kabupaten, Propinsi bahkan tingkat Nasional. Untuk itu harapan Bapak Camat 

untuk Tahun 2020  bisa lebih ditingkatkan lagi. 

11. Keadaan Geografis Kita yang berupa pegunungan (Rawan Bencana Alam). Di 

suasana Iklim yang tidak menentu mari kita saling bahu membahu apabila ada 

bencana alam yang datangnya tiba-tiba kita harus segera sikap dan tanggap. 

12. Mohon partisipasi dan kerjasamanya dalam acara kunjungan Bapak Bupati di 

acara gema desa di Kecamatan Pujon yang dijadwalkan akan dilaksanakan di 

kecamatan pujon pada awal bulan Maret 2020. 

13. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kita harus melayani dengan 

iklas dan mohon untuk senyum sapa dan sopan. Sehingga Masyarakat merasa 

Puas dengan Pelayanan Kita. 

 



14. Ada Pepatah Dimana Bumi di Pijak disitu langit dijunjung . Harapan bapak 

camat seperti itu juga kita dalam bekerja  bersama sama di Kecamatan Pujon 

sebagai TIM. Kerja Kita Kerja TIM Bukan Kerja sendiri sendiri. 

 

                                                                                                                                Notulis 

                                                                                                       Kasubag. Renvapor 
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