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1 Konsolidasi Intern di Dinas PUSDATARU Prov. - Membahas keterbatasan dana SPPD bidang Penatan Ruang - - -

Jateng dengan mambatasi kunjungan luar daerah dan mengusulkan pada

PA 2017 yang akan datang

- Nama-nama Tim OPD Prov. Jateng yang akan berangkat ke Tailor

Made Training Belanda disepakati dari unsur Dinas PU SDA

TARU, Undip, Dinas BMCK, ESDM dan Kota Semarang, sedang

Kab/Kota Pekalongan dan LHK tak mengirim nama sesuai surat

permintaan

2 Kunker ke Bendung Barang Desa Banyumeneng - Dijumpai bahwa bendung lama sebagai groundsill bendung barang Kesulitan melihat retakan karena Begitu surut/debit kecil Direncanakan akan berdiskusi

Demak yang baru sudah retak di abutmen kiri dan kanan yang diduga air banjir masih besar akan dilakukan site survey dengan BBWS PJ untuk

karena local scoring di hilir bendung yang sangat dalam sehingga detail untukmengetahui tanggap darurat dengan

diduga pondasi bendung sudah gantung kondisi pondasi di retakan membuat counter weight

- Disepakati, detail desain akan dilakukan tahun 2017 ini dan 2018 bendng yang dilokasi bendung agar tak patah

diharapkan akan dilakukan penanganan permanen. sesungguhnya untuk dengan bronjong batu

- Sistem pengendalian banjir Dolok-Penggaron diusulkan ke BBWS diambil langkah-langkah

PJ untuk direview guna menghidupkan lagi alur ke Dolok pada daruratnya

pintu Kebon Batur sehingga tidak membebani Kali Penggaron

3 Rakor Pembangunan Infrastruktur Kota Membahas 3 topik/isu infrastruktur yang akan dibangun di kota - - -

Semarang di Kantor Walikota Semarang semarang meliputi :

- Tol semarang-Demak masih rancu/bingung dengan trace baru

yang digagas Bp. Menteri yaitu tanggul laut sedangkan proses

perencanaan dan pembebasan tanah serta ijin penetapan

lokasinya sudah berlangsung lama dengan trace lewat jalur

selatan jalan nasional. Disepakati Bp. Gubernur dan Walikota

akan berkomunikasi dengan Bp. Menteri kepastian tracenya

- BKT dan Kaligawe tahun 2017 siap dilaksanakan namun perlu

kesiapan Pemkot Semarang akan hal-hal sbb :

- Lokasi disposal area, disarankan di utara/pantai antara lain

  tambaklorok dan bekas kecamatan lama genuk

- Membentuk tim percepatan terdiri dari BBWS, Provinsi dan Kota

  Semarang untuk fasilitasi penyelesaian masalah

- Relokasi warga dari bantaran tanggul BKT

- Sosialisasi ke warga masyarakat

- Spam Semarang Barat akan dilaksanakan pembangunan ...

Intake, jaringan transmisi dan WTP/reservoir di 3 lokasi oleh

BBWS PJ namun perlu kesiapan Kota Semarang akan :

- MoU/PKS antar Ditjen Cipta Karya , BBWS dan Kota Semarang

2 5

HAMBATAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN MINGGUAN

UPAYA 

PEMECAHAN
KETERANGANHASIL

3

KEGIATAN

6

NO.

4



1 2 5

HAMBATAN
UPAYA 

PEMECAHAN
KETERANGANHASIL

3

KEGIATAN

6

NO.

4

4 Rakor Evaluasi APBD 2016 dan Persiapan APBD Dipimpin oleh Bp. Gubernur dan hadiri oleh Bp. Wagub, Sekda, - - -

2017 di Gedung B Lantai 5 Setda Prov. Jateng Assisten dan seluruh Kepala OPD Prov. Jateng dengan agenda

paparan Kepala Biro Adm. Bangda dan arahan/penegasan Bp.

Gubernur secara garis besar sbb :

- Target-target kinerja RPJMD yang belum tercapai agar dibentuk

Tim Task Force masing-masing OPD untuk menyelesaikannya

- Hasil kegiatan 2016 sebagai acuan untuk memperbaiki dan

mangejar target-target yang belum tercapai pada 2017 yang akan

datang.

- Kegiatan strategis 2017 harus dioyak dan di konsolidasikan

internal OPD dengan baik antara lain program 1000 embung

- Gubernur minta Kepala OPD untuk memberikan

ide/gagasan/pikiran-pikiran strategis untuk menyelesaikan

kegiatan dan target yang direncanakan dengan sukses

- Kepala OPD harus bisa bersuara di media akan hasil-hasil dan

kinerjanya secara teknis

Semarang, 27 Januari 2017 
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