KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESOR METROPOLITAN JAKARTA SELATAN

LAPORAN PELAKSANAAN

DIKBANGSPES PAMEN / PNS GOL.IV
FUNGSI PERENCANAAN AGGARAN T.A. 2017

I.

PENDAHULUAN
1.

Umum
Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri merupakan
lembaga pendidikan Polri yang bertugas menyelengarakan pendidikan
pengembangan umum perwira Polri untuk peningkatan kemampuan dan
keahlian di bidang manajerial

sebagai asisten manajerial tingkat

menengah dan sebagai pimpinan staf yang profesional. Menguasai dan
memahami pengetahuan tentang Prinsip-prinsip

manajemen serta

terampil untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktek adalah
suatu kemampuan yang mutlak harus dikuasai oleh hasil didik perwira
siswa Dikbangspes Pamen/PNS Gol.IV Fungrengar T.A 2017. Dalam
rangka

penyelenggaraan

dan

pengembangan

siswa

Dikbangspes

Pamen/PNS Gol.IV Fungrengar T.A 2017 maka di pandang perlu untuk
menumbuh kembangkan jiwa dan kemampuan di bidang Perencanaan
yang mengkhususkan pada praktek Sisrenstra dan Sisrengar (yang telaah
dalam praktek Sun Renstra, Sun Renja, tapja, Lakip, RKA-DIPA Polri).

2.

Dasar
a.

Keputusan Kapolri Nomor : Kep / 1345 / XII / 2016 tanggal 20
Desember 2016 tentang Program Pendidikan dan pelatihan Polri
T.A. 2017.

b.

Keputusan Kalemdiklat Polri Nomor : Kep / 11 / I / 2017 tanggal 12
Januari 2017 tentang kurikulum Dikbangspes Perwira Menengah /
PNS GOL IV Fungsi Perencanaan Anggaran T.A. 2017

c.

Kertas Kerja RKA – KL Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun
Anggaran 2017.

3.

MAKSUD DAN TUJUAN
a.

Maksud
Maksud dari pembuatan laporan ini untuk memberikan gambaran
tentang bagaimana pelaksanaan Dikbangspes Pamen/PNS Gol.IV
fungsi perencanaan anggaran TA. 2017.

b.

Tujuan
Memberikan

masukan

kepada

pimpinan

di

wilayah

tentang

pentingnya Fungsi Perencanaan Anggaran dalam pelaksanaan
operasional kepolisian.

4.

Peserta
Peserta Dikbangspes Pamen/PNS Gol.IV Fungsi Perencanaan Anggaran
T.A 2017 di Sespimma Polri berjumlah 30 ( tiga puluh ) orang dari jajaran
Polda atau Satker seluruh Indonesia. ( nama terlampir)

II.

PELAKSANAAN KEGIATAN
1.

Waktu
Pelaksanaan Dikbangspes Pamen/PNS Gol.IV Fungsi Perencanaan
Anggaran T.A 2017 dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli 2017 sd 11
Agustus 2017. Waktu pendidikan : 1 (satu) Bulan = 4 Minggu = 200 jam
pelajaran @ 45 menit. sesuai jadwal yang telah disusun Subbag
Opsnaljar Bagjarlat Sespimma Polri. (Jadwal Terlampir)
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2.

Tempat
Pelaksanaan Dikbangspes Pamen/PNS Gol.IV Fungsi Perencanaan
Anggaran T.A 2017 dilaksanakan

di Kelas Timur gedung Sespimma

Polri Jl. Ciputat Raya No. 40 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

3.

Metode pembelajaran
Pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan
tujuan pembelajaran meliputi :
a.

Metode ceramah, adalah :
cara penyajian materi pelajaran yang dilakukan tenaga pendidik
dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap
peserta didik.

b.

Metode tanya jawab, adalah :
cara penyajian materi pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang
dijawab, terutama dari tenaga pendidik kepada peserta didik, tetapi
dapat pula dari peserta didik kepada tenaga pendidik.

c.

Metode diskusi, adalah :
cara penyajian materi pelajaran, dimana peserta didik dihadapkan
kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau
pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan
bersama.

d.

Metode penugasan, adalah :
cara

penyajian

materi

pelajaran

dimana

tenaga

pendidik

memberikan tugas tertentu agar peserta didik melaksanakan
kegiatan belajar serta mempertanggung jawabkan pekerjaan yang
dihasilkan berupa tugas mengerjakan soal, meringkas bacaan,
meneliti atau mengamati.
e.

Metode demontrasi, adalah :
cara

penyajian

materi

pelajaran

dengan

meragakan

atau

mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau
benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun
tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan.
f.

Metode pemecahan masalah, adalah :
cara penyajian materi pelajaran dengan jalan peserta didik
diharapkan pada satu permasalahan untuk dipecahkan atau
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ditemukan penyelesaiannya dan mengembangkan kemampuan
memecahkan masalah-masalah sosial dengan cara berfikir logis.
g.

Metode latihan atau drill, adalah :
cara penyajian materi pelajaran untuk memelihara kebiasaankebiasaan yang baik dan dapat digunakan untuk memperoleh suatu
ketangkasan, ketepatan, kesempatan dan keterampilan

4.

Materi yang disampaikan
a.

Pengantar
-

b.

Kelompok Mata Pelajaran
1)

Kompetensi umum
a)

2)

3)

c..

Manajemen Pengembangan Diri dan Perubahan Mind Set.

Kompetensi utama
a)

Sisrenstra Polri;

b)

Sisrengar Polri;

c)

PNBP;

d)

Pinjaman dalam dan luar negeri;

e)

Hibah;

f)

Penyusunan RKA dan DIPA Polri;

g)

Pelaksanaan Anggaran Polri;

h)

Pemantauan Anggaran Polri;

i)

Penetapan Kinerja;

j)

Lakip;

Kompetensi khusus
a)

Organisasi Polri dan Perkembanganya;

b)

Analisa beban kerja (ABK);

c)

Reformasi Birokrasi Polri;

d)

HTCK Polri;

Pembulatan
1)

Latnis ( penyusunan Renstra, Renja, Kinerja, Lakip dan praktek
penyusunan telaan staf dan studi kelayakan );

2)

Pembekalan pembinaan fungsi.
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d.

5.

Lain-Lain
1)

Upacara pembukaan pendidikan;

2)

Upacara penutupan pendidikan;

Hasil yang dicapai
Adanya peningkatan kemampuan para peserta Dikbangspes Pamen/PNS
Gol.IV Fungsi Perencanaan Anggaran T.A 2017 kearah lebih baik setelah
mengikuti pelaksanaan pelatihan setelah mendapat bimbingan, arahan
dari Kasespimma dan perangkat pembina pelatihan.
a.

Kompetensi umum
1)

mampu melaksanakan Pengembangan Diri dan Perubahan
Mind Set

2)

mampu menerapkan karakter insan bhayangkara sesuai etika
profesi Polri;

3)
b.

mampu menerapkan budaya anti korupsi;

Kompetensi utama
1)

mampu menyusun konsep perencanaan umum dan anggaran
di tingkat Satker;

2)

mampu menyusun konsep kebijkan dan strategi di bidang
perencanaan anggaran di tingkat Satker;

3)

mampu melaksanakan evaluasi dan monitoring kinerja Satker;

4)

mampu menyusun menyusun dokumen perencanaan dan
pelaksanaan anggaran di tingkat Satker;

5)

mampu menyusun konsep penataan dan pengembangan
organisasi di tingkat Satker;

6)

mampu menyusun perencanaan anggaran di tingkat satker;

7)

memahami ketentuan dan mekanisme keuangan negara;

8)

mampu menyusun konsep dokumen pengendalian strategi dan
pengendalian anggaran di tingkat Satker;

9)

mampu melaksanakan evaluasi dan monitoring penataan dan
pengembangan organisasi di tingkat Satker;

10) mampu

menyusun

laporan

monitoring

pelaksanaan Reformasi Birokrasi polri;
c.

Kompetensi khusus
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dan

evaluasi

1)

memahami organisasi Polri;

2)

mampu menyusun HTCK Polri;

3)

mampu menerapkan reformasi birokrasi polri dan menganalisa
beban kerja.

6.

Kesimpulan
Kegiatan

Dikbangspes

Pamen/PNS

Gol.IV

Fungsi

Perencanaan

Anggaran T.A 2017 dilaksanakan guna memberi bekal yang cukup
kepada peserta Dikbangspes untuk menumbuh kembangkan jiwa dan
kemampuan Perwira Menengah Polri yang memiliki pengetahuan dan
keterampilan sebagai manajer tingkat menengah di bidang

Fungsi

Perencanaan Anggaran sehingga mampu melaksanakan kegiatan fungsi
operasional Kepolisian dan fungsi operasional terpadu.

7.

Penutup
Demikian laporan pelaksanaan Dikbangspes Pamen/PNS Gol.IV Fungsi
Perencanaan Anggaran T.A 2017 sebagai bahan masukan dan
pertimbangan bagi pimpinan dalam rangka menentukan kebijaksanaan
lebih lanjut.

Jakarta, 11 Agustus 2017

SRI MUKMININ, S.Pd
KOMISARIS POLISI NRP. 71060371
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