
ALUR MODUL PERENCANAAN

SIPPD Kota Balikpapan Hal: 1

ALUR INPUT APLIKASI SIPPD KOTA BALIKPAPAN

I. PENDAHULUAN

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dalam

sistem perencanaan nasional. Berdasarkan UU 25 tahun 2004 untuk proses disusunnya

perencanaan sampai penerbitan Nota Kesepakatan KUA/PPAS. Modul Perencanaan

terdiri dari beberapa langkah :

1. Pemasukan data Renstra

2. Pemasukan data Renja

3. pemasukan data RPJMD

4. pemasukan data RKPD

5. Penerbitan Nota Kesepakatan KUA / PPAS

Modul ini berfungsi untuk membantu pekerjaan dalam merangkum rencana rencana

pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan

Daerah.

Dalam Modul ini juga disediakan fasilitas ataupun menu yang dapat membantu seluruh

element masyarakat tingkat pusat dan daerah untuk menerbitkan KUA/PPAS sebagai

bahan masukan dalam modul anggaran.

II. TAHAPAN PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN DAERAH

Untuk menjalankan modul Perencanaan buka Internet Explorer masukkan IP

http://192.168.2.21 pada kolom addres seperti yang dapat dilihat dalam gambar

berikut ini :

Gambar 1 IP Aplikasi
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Untuk menjalankan modul Perencanaan klik tombol icon ‘Kunci’ seperti yang dapat

dilihat dalam gambar berikut ini :

Gambar 2 Menu Utama Aplikasi

Setelah tombol tersebut diklik, maka selanjutnya akan tampil kotak untuk pengisian

pengguna dan password. Isi nama pengguna (USER ID) dan password kedalam field yang

telah disediakan dan pada field Tahun diisi 2017. Pengisian dilakukan seperti yang

diperagakan dalam gambar berikut :

Gambar 3 Menu Log On

Setelah pengisian selesai dilakukan, klik tombol untuk masuk kedalam

modul, selanjutnya akan tampil window data master dengan menu-menu sebagai

berikut :

Gambar 4 Menu Utama Perencanaan
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1. Perencanaan SKPD

Renja merupakan rencana kerja SKPD untuk periode 1 tahun yang berpedoman

kepada renstra yang memuat program, kegiatan, kebijakan, kinerja dan proyeksi.

Cara untuk mengelola Renja dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih

menu Perencanaan SKPD kemudian sorot Renja kemudian pilih Pengajuan

sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini :

Gambar 5 Menu Renja

Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut :

Gambar 6 Tampilan Menu Renja

Untuk menambah Draft Program dilakukan dengan cara mengklik tombol

sehingga akan tampil form isi/edit Draft Program sebagai berikut :

Gambar 7 Form Tambah Draft Program RKPD
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Setelah pengisian data selesai dilakukan, untuk menyimpan data, klik tombol

.

Untuk menambah Drat Kegiatan terlebih dahulu mengklik nomor pada kode Draft

Program RKPD sehingga akan muncul tampilan berikut :

Gambar 8 Tampilan Menu Draft Kegiatan RKPD

Cara untuk menambah Draft Kegiatan dilakukan dengan cara mengklik tombol

sehingga akan tampil form isi/edit Draft Kegiatan sebagai berikut :

Gambar 9 Form Tambah Master Kegiatan RKPD

Setelah pengisian data selesai dilakukan, untuk menyimpan data, klik tombol

. Untuk menghapus data adalah dengan klik chek box pada data yang

akan dihapus, kemudian klik .

2. Laporan

Menu ini memfasilitasi untuk pencetakan dokumen-dokumen perencanaan yang

dihasilkan dari pengelolaan data yang telah diproses. Cara untuk mencetak
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dokumen dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu laporan

sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 10 Menu Laporan

Setelah menu tersebut dipilih, maka akan tampil formulir pencetakan sebagaimana

yang ditunjukkan dalam gambar. Sebagai contoh pencetakan dokumen perencanaan

tahunan, maka klik RKPD kemudian pilih Renja SKPD sehingga akan tampil kotak

dialog seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 11 Tampilan cetak dokumen

Untuk mencetak dokumen setelah memilih type format (dapat dalam bentuk

PDF/Microsoft Exel) dan tanggal, kemudian klik tombol untuk

melaksanakan pencetakan dokumen.
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