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Tempat Rapat
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Pemimpin Rapat
Peserta

: Halaman Perwakilan BKKBN Prov. Sumsel
: 09:00 s.d selesai
: Sekretaris Perwakilan
: - Kepala Perwakilan
- Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat
Fungsional dan Staf Perwakilan BKKBN Prov. Sumsel

I. Arahan Kepala Perwakilan
Dalam situasi pandemi Covid-19, maka pelaksanaan Program Bangga Kencana Prov.
Sumsel perlu strategi antara lain :
- Kegiatan pertemuan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak diupayakan
pelaksanaan secara online
- Kegiatan pertemuan yang dalam skala besar bisa dialihkan menjadi pembuatan
buku agar materi tetap bisa disampaikan kepada peserta
- Kegiatan advokasi berupa pengadaan yang tidak proioritas agar dialihkan menjadi
pengadaan masker untuk diserahkan ke masyarakat
- Evaluasi terhadap MPC Sumsel yang belum berjalan maksimal, untuk itu
diharapkan agar para pejabat eselon III dan IV untuk mendorong kreatifitas kaum
millenial dengan memfasilitasi untuk advokasi secara online
- Data serapan anggaran yang masih rendah s.d bulan Maret 2020, untuk itu agar
semua komponen mempercepat realisasi anggaran sesuai peraturan yang berlaku
- Untuk refocusing lebih diperhatikan agar kegiatan operasional harus tetap bisa
berjalan
II.

Tanggapan Per Bidang
1. Nuzulyati, SP, MPH (Kasubbag Perencanaan)
- Hasil refocusing sementara yang sudah dilaporkan ke Biren sebesar 1,1 M
- Capaian output di SMART s.d Maret 2020 dengan nilai kinerja sebesar 18,64,
artinya ada selisih 1 angka dari realisasi anggaran sebesar 19,9 %
- Diharapkan masing-masing bidang agar merealisasikan kegiatan hasil
pergeseran anggaran yang berupa dukungan yang langsung ke masyarakat
karena bentuk pertanggungjawabannya hanya transport dan konsumsi

-

Kegiatan pertemuan bisa dilaksanakan secara daring, jika memungkinkan
rencana kegiatan di Subbag Perencanaan dalam waktu dekat akan
melaksanakan Workshop peningkatan pengelolaan SAKIP melalui wibex
dengan narasumber dari Pusat.

2. Sherly Marlisa, SE, MM
- Berdasarkan Surat Menkeu No : S-302/MK.02/2020 tanggal 16 April 2020
bahwa Prioritas pencairan dana di KPPN untuk belanja pegawai, operasional
perkantoran dan kegiatan penanggulangan covid-19 dan revisi di Kanwil DJPB
juga prioritas untuk kegiatan penanggulangan covid-19.
- Kegiatan worshop melalui daring dengan Narsum di lokasi yang berbeda belum
ada dalam PMK untuk pembayaran honornya, tetapi akan kami koordinasikan
ke KPPN mengenai hal ini dan akan kami informasikan perkembangannya
nanti.
3. Zamhari, SH (Kabid Dalduk dan Plt. Kabid Adpin)
- Rencana realisasi kegiatan yang langsung ke masyarakat melalui sistem
transfer agar dibuatkan regulasinya dari keuangan supaya lebih jelas dan ada
dasarnya
- Pengadaan advokasi yang dialihkan untuk pembelian masker sudah mulai
dicari referensi yang sesuai dan layak.
Tanggapan Kaper :
- Subbag Keuangan tolong regulasi pencairan anggaran ini dikaji lagi, kalau
memungkinkan pelaksanaannya maka akan kita jalankan.
- Persiapkan rapat online dengan tema Rakor terkait pelaksanaan dan
pengendalian program dalam situasi pandemi Covid-19 bersama OPD KB
Kab/Kota dengan koordinator oleh Subbid Datin.
4. Nurida, S.Sos, M.Si (Kasubbid Datin)
- Kegiatan secara online sudah muali dilaksnakan oleh Bidang Latbang dan
Subbid Datin dan hasilnya berjalan baik.
- Radalgram melalui webex sudah dijadwalkan di hari Rabu tanggal 22 April
2020 dan surat menyurat sudah dipersipakan.
5. Minart, SE (Kabid KB/KR)
- Pengadaan Implant belum bisa dilaksnakan karena menunggu katalog
sektoral, info dari Kedeputian KB/KR bahwa kemungkinan akan siap di
bulan Mei 2020, Pengadaan BMHP sudah mulai dilaksanakan dan Pengadaan
buku Kespro sudah dalam proses penggandaan.
- Kegiatan penggerakan MOP/MOW baru ada 2 kabupaten yang sudah selesai
melaksanakan kegiatan Bhaksos yaitu Kab. MUBA dan Banyuasin .

- CTU FK Muhammadiyah sudah selssai dilaksanakan, tinggal CTU FK UNSRI
yang masih terkendala karena jadwal perkuliahan libur.
- Workshop pengelolaan alokon belum bisa dilaksanakan karena di pusat
belum pelaksanaan terkendala wabah Covid-19.
- Kegiatan pelayanan KB di Subbid Jalsus dan Jalpemswa merupakan bhaksos
dengan akseptor minimal 50 aks, kendala belum bisa pelaksanaan karena
wabah Covid-19, jika memungkinkan pelaksanaan pelayanan dilakukan
secara bertahap per hari dan diakumulasi di hari terakhir bisa dikategorikan
dalam kegiatan bhaksos maka akan kami laksanakan.
6. Heri, S.Sos, M.Si (Kasubbid Balnak & Lansia)
- Kegiatan di Bidang KS sebagian besar berhubungan dengan kader sehingga
belum bisa dilaksanakan.
- Kegiatan penanganan stunting adan perubahan Juknis sehingga perlu direvisi
terlebih dahulu, tetapi persiapan sudah dilaksanakan.
- Pengadaan buku di Subbid BKR sudah berjalan
7. Herly Hevran, SE, M.Si (Auditor)
- Salah satu penilaian dalam evaluasi SAKIP yaitu kelengkapan LHK, LHKPN
untuk pejabat sudah selesai tetapi LHKASN termasuk juga PKB/PLKB yang
belum, sudah disampaikan kepada Sekretaris, Kepegawiaan dan Hubalila.
- Temuan yang belum selesai agar segera ditindaklanjuti dan diselesaikan
(Genre Ceria).
- Tindaklanjut untuk ASN yang bermasalah berdasarkan PP no. 53 Tahun 2010
dilaksanakn secara berjenjang, mulai dari atasana langsung, Eselon III dan
Kepala Perwakilan, kemudian baru secara eksternal yaitu ke Sestama.
III. Kesimpulan Rapat
Program Bangga Kencana di Provinsi Sumatera Selatan harus tetap berjalan dalam
situasi pandemi Covid-19, adapun strategi yang dilakukan antara lain :
- Kegiatan pertemuan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak diupayakan
pelaksanaan secara online, kegiatan pertemuan yang dalam skala besar bisa
dialihkan menjadi pembuatan buku agar materi tetap bisa disampaikan kepada
peserta. Untuk itu Subbag Keuangan agar mengkaji tentang regulasi pencairan
anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan selama wabah Covid-19.
- Diharapkan agar semua komponen/bidang agar mempercepat realisasi
anggaran yang memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai peraturan yang
berlaku.
- Kegiatan advokasi berupa pengadaan yang tidak proioritas agar dialihkan
menjadi pengadaan masker untuk diserahkan ke masyarakat dengan
koordinator oleh Bidang Adpin.

-

-

Evaluasi terhadap MPC Sumsel yang belum berjalan maksimal, untuk itu
diharapkan agar para pejabat eselon III dan IV untuk mendorong kreatifitas
kaum millenial dengan memfasilitasi untuk penyampaian advokasi secara
online.
Refocusing anggaran lebih diperhatikan agar kegiatan operasional harus tetap
bisa berjalan.
Rapat online dengan tema Rakor terkait pelaksanaan dan pengendalian program
dalam situasi pandemi Covid-19 bersama OPD KB Kab/Kota akan dilaksanakan
pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 dengan koordinator oleh Subbid Datin.
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