FORMULIR RENCANA AKSI
Nama Peserta Pelatihan
Nama Atasan Peserta

: OLIVIA ELLY PONDAAG,SE
: Drs. GERARDUS E. MOGI

Apakah anda mengimplementasikan Rencana Aksi ini sendiri atau berkelompok?
√ sendiri

Nama Mentor

: 1.Suratman
2. Moza Pandawa Sakti
3. Mahartha Titi
4. Didin Solahudin
5. Isnanto

Program

: Internship Kementerian Keuangan

Lokasi Pelatihan : Jakarta
Tanggal mulai Pelatihan: 11 s.d. 29.September 2017
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Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam institusi/organisasi/ lingkungan
anda yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan
mengimplementasikan sebuah Rencana Aksi.



Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) Perencana di tiap OPD sebagai
perumus program dan kegiatan yang berhubungan dengan dokumen
perencanaan (RPJMD,Renja, RKPD).



Lemahnya Pemahaman akan korelasi konsistensi antara suatu program
kegiatan dan belanja yang menjadi inti dari kegiatan tersebut dalam
menghasilkan keluaran maupun penunjang “outcome” program tersebut.



Penyusunan anggaran berbasis aspiratif belum dilaksanakan secara baik
sehingga penyusunan RKA cenderung kurang memperhatikan aspek
kebutuhan nyata masyarakat.



Perumusan Indikator kinerja pada dokumen anggaran belum sesuai
dengan kaidah-kaidah penyusunan indicator kinerja sehingga kurang
tepat dan tidak jelas memperlihatkan hasil yang diharapkan dari kegiatan
tersebut
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Belum adanya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi
dan pemerintah daerah.



Kurangnya kepatuhan SKPD dalam menggunakan standard biaya
masukan(SBM) dan analisa standard belanja (ASB)

Apakah judul Rencana Aksi anda?

Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal
Penyusunan APBD dan RKA SKPD
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Apakah manfaat/hasil dari Rencana Aksi anda tersebut?
Jangka Pendek :


Para pelaksana kegiatan di setiap OPD lebih memahami
penyusunan anggaran berbasisi kinerja yaitu suatu pendekatan
penganggaran
yang
mengutamakan
keluarah/hasil
dari
kegiatan/program yang akan dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur.



Pelaksana kegiatan mampu menyusun RKA SKPD sesuai dengan
aturan yang berlaku.



Pelaksana kegiatan mampu menyusun perencanaan anggaran
yang lebih bernilai strategis dan prioritas anggaran.



Mampu melakukan
penganggaran.

sinkronisasi

antara

perencanaan

dan

 Mampu menyusun indicator kinerja dan target yang terukur.
Jangka Panjang :

APBD Kota Tomohon yang berkualitas, Transparan dan Akuntabel.
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Uraikan bagaimana Rencana Aksi anda memenuhi kriteria SMART

Specific
Spesifik

Jangka pendek
 Peningkatan Kapasitas dilakukan dengan BIMTEK selama 3 hari.
 Materi Perencanaan Anggaran, Perumusan indikator kinerja,
Implementasi ASB,Sinkronisasi Program dan Kegiatan, Simulasi
Penyusunan RKA.
 Peserta Pengelola Keuangan OPD. (Kasubag Keuangan OPD)



Measurable
Dapat diukur

Metodologi Bimtek 40% Teori dan 60% praktek simulasi RKA
OPD
 Narasumber dari Kemenkeu, Kemendagri, BPKP
Jangka Panjang
Melakukan Pendampingan didalm penyusunan APBD Mulai dari
perencanaan anggaran ( RKPD, KUA-PPAS) sampai RKA dan Hasil
Akhir APBD 2019.
Bagaimana anda mengukur keberhasilan Rencana Aksi anda –
Berapa orang? Berapa lama? Berapa banyak yang diproduksi?
Berapa persentase perubahan yang dicapai?
Jangka Pendek
 Peserta yang diharapkan berjumlah 35 orang yang berasal dari
para pengelolah keuangan di lingkup Pemerintah Kota Tomohon
 Pelaksanaan kegiatan selama 3 hari minggu pertama bulan
oktober.



Setelah pelatihan diharapkan dapat menghasilkan RKA SKPD
yang berbasis kinerja.
Diharapkan setelah pelatihan ini
semua peserta mampu
menyusun dan merencanakan program dan kegiatan.



Achievable
Dapat dicapai

Relevant
Relevan

Jangka Panjang Setelah ikut
Bimtek 35 OPD yang ikut
pelatihan dapat menghasilkan APBD 2019 yang berbasis kinerja
Apa alasan anda, mengapa anda sangat yakin bahwa Rencana Aksi
anda tersebut dapat dilaksanakan?
Jangka Pendek
 Peserta berasal dari lingkup pemerintah kota tomohon dan
bertepatan saat ini akan memasuki proses penyusunan RKA
2018
 Pelatihan ini merupakan salah satu tugas pokok jabatan yang
saat ini dipegang
 Tersedia anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota
Tomohon
Jangka Panjang
Koordinasi dengan tiap instansi harus terjalin dengan baik
terutama antara Bappeda dan Badan Keuangan Daerah.
Bagaimana relevansi Rencana Aksi anda terhadap: (a)
institusi/organisasi anda (b) tugas anda, dan (c) Bimtek?
Jangka Pendek
 Setiap tahun SKPD diharuskan membuat RKA, sehingga
pelaksanaan pelatihan ini akan mempercepat pelaksanaan
penyusunan RKA pada Badan Keuangan Daerah.
 Salah satu tugas utama Kepala Sub Bagian Keuangan (jabatan
yang saat ini dipegang) adalah mengkoordinir penyusunan
Anggaran Kegiatan yang sinkron pada SKPD tempat bekerja.
 Pelatihan pembuatan RKA merupakan salah satu bagian dari
proses pengelolaan keuangan daerah terutama yang difokuskan
pada Penyusunan APBD yang berkualitas.
 Jangka Panjang Setiap tahun kita menyusun APBD Perubahan
dan APBD Induk tahun berikutnya.
Mengapa waktu yang anda tetapkan tersebut adalah waktu yang
tepat untuk melaksanakan Rencana Aksi anda?

Timely
Rentang/ketep
atan waktu
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Jangka Pendek
 Pelaksanakan pada triwulan IV tahun 2017 mengingat pada saat
waktu tersebut diharuskan telah disusun RKA tahun berikutnya
untuk setiap OPD.
 Pelaksanaan hari pertama berupa arahan dari pimpinan terkait
pengelolaan keuangan daerah, hari kedua penyusunan indicator
kinerja , penganggaran dan penyusunan RKA, praktek SIMDA .
Jangka Panjang : Pelaksanaan Penyusunan APBD untuk tahun
2019 disusun mulai dari perencanaan RKPD-KUA PPAS –RKA –
APBD dimulai dari awal tahun 2018.

Gunakan format berikut ini untuk menunjukkan:
 Kegiatan-kegiatan yang akan anda laksanakan
 Kapan anda memulai dan mengakhiri kegiatan-kegiatan tersebut

No
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
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KEGIATAN

1

SEPTEMBER
2
3
4

1

OKTOBER
2
3

NOVEMBER
4

DRAFT RENCANA AKSI
MEMBUAT TOR KEGIATAN
MENDISKUSIKAN DENGAN STAF
PERSETUJUAN ATASAN
MENGAJUKAN TOR KE ATASAN
MENGAJUKAN ANGGARAN
MENYIAPKAN
PERMASALAHAN
DISKUSI
DAN
MENGHUBUNGI
PEMBICARA,
MENTOR
DAN
PELATIH
MEMBUAT
UNDANGAN
DAN
MENYEBARKAN
PEMBUKAAN ACARA
STUDY KASUS
PENUTUPAN
PEMBUATAN LAPORAN
PERTANGGUN
JAWABAN
KEUANGAN
MONITORING DAN EVALUASI

Sumberdaya apa yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana
Aksi anda, dan bagaimana anda mendapatkan sumberdaya tersebut?


Tersedianya anggaran dalam RKA Badan Keuangan Daerah Kota
Tomohon
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Pemateri berasal dari Kemenkeu, Kemendagri, BPKP Provinsi.



Tempat pelaksanaan

Identifikasi kemungkinan hambatan dalam mengimplementasikan Rencana
Aksi anda? Bagaimana cara anda menanggulanginya?


Terdapat pemotongan anggaran akibat penyesuaian APBD Kota
Tomohon Tahun Anggaran 2018; jika ini terjadi pelaksanaan kegiatan
diundur pada tahun berikutnya



Perpindahan tempat tugas baru; jika ini terjadi maka kegiatan pelatihan
pada Pemerintah Kota Tomohon akan tetap dilaksanakan melalui
monitoring secara tidak langsung.

Bagaimana Rencana Aksi anda dapat meningkatkan pemerintahan yang baik
(good governance), kesadaraan gender (gender awareness) dan managemen
perubahan (change management)?
Pemerintahan yang
baik (good
governance)










Kesadaraan Gender
(gender awareness)

Perencanaan yang baik akan menghasilkan
rencana yang baik. Dengan demikian implementasi
kegiatan tersebut juga dapat sesuai dengan
rencana.
Responsivnes (Jangka Panjang)
Transparansi
Penegakan hokum
Berpartisipasi
Efektif dan Efisien
Diharapkan setelah pelatihan ini setiap usulan
kegiatan dapat secara bersama-sama diperbaiki
oleh semua peserta lainnya



Para peserta tidak dibedakan atas jenis kelamin
baik pria maupun wanita.



Semua kepala sub bagian keuangan diwajibkan
untuk mengikuti kegiatan ini



Bagi kepala seksi yang berhalangan ikut akan
digantikan oleh salah seorang staf pada seksi
tersebut.

Managemen
Perubahan (change
management)

Jangka Pendek
- Setelah
mengikuti
kegiatan
peningkatan
kemampuan tersebut diharapkan semua peserta
telah memiliki ketrampilan dalam Penyusunan
RKA.
Jangka Panjang
- Semua Pimpinan mulai dari Walikota dan TAPD,
Pengguna Anggaran disetiap OPD memiliki
komitmen Pemerintahan yang baik dalam
Penyusunan APBD yang berbasis kinerja.
- Setelah
mengikuti
kegiatan
peningkatan
kemampuan Pengelola Keuangan (Bimtek)
tersebut diharapkan semua peserta telah
memiliki
ketrampilan
dalam
menentukan
indicator dan sinkronisasi program kegiatan
dalam penyusunan APBD terutama dalam
merancang kegiatan yang berbasis kinerja

