SATUAN 3B
MATRIK RENCANA SMK-SMAK Bogor
TAHUN ANGGARAN 2016
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SEKOLAH MENENGAH ANALIS KIMIA BOGOR
NO
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JUDUL
PROGRAM /
KEGIATAN
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(019.01.01)
Program :
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dan
Pelaksanaan
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Lainnya
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Peningkatan
Kualitas
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INDIKATOR
KINERJA
KEGIATAN
3
(001)
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(001) Penyelenggaraan
Pendidikan Kejuruan
Industri Berbasis
Spesialisasi dan
Kompetensi

222 Orang

(011) Penyelenggaraan
Pendidikan Kejuruan

1 Kegiatan penerimaan siswa baru dipandang perlu
dilaksanakan untuk mendapatkan Siswa baru yang berkualitas

Kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB)
dimulai dari pendaftaran, tes seleksi
masuk, pengolahan hasil tes seleksi
masuk, rapat-rapat, pengumuman
hasil seleksi masuk, tes kesehatan dan
daftar ulang

Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru

SMK SMAK
Bogor

2 Penyelenggaraan kegiatan pendidikan SMK-SMAK Bogor untuk
menghasilkan lulusan yang berkualitas

Terlaksananya proses pembelajaran
dan kegiatan pendidikan di SMAK
Bogor

Penyelenggaraan kegiatan belajar
mengajar

SMK SMAK
Bogor

3 Praktek Industri merupakan suatu bentuk penyelenggaraan
pendidikan keahlian professional yang memadukan secara
sistematik antara program pendidikan di sekolah
denganprogram penguasaan keahlian yang diperoleh melalui
kegiatan bekerja langsung di dunia kerja secara terarah untuk
mencapai suatu tingkat keahlian professional tertentu.
Pelaksanaan Praktek Industri menjadi salah satu bentuk
penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan sesuai
dengan ketentuan pada Undang-undang No.20 tahun2003
tentang sistem Praktek Industri dan sesuai dengan Kurikulum
SMK

Kegiatan Praktek Kerja Industri
(Prakerin) dipandang perlu
dilaksanakan untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan serta
pengalaman di dunia kerja sangat
dibutuhkan oleh peserta didik,
khususnya pada saat mulai bekerja
setelah lulus. Para siswa sebagai
lulusan harus siap kerja serta
menguasai kompetensi-kompetensi
standar yang ada di industri.

Penyelenggaraan Prakerin (Praktik Kerja
Industri)

SMK SMAK
Bogor

4 Kegiatan ekstrakurikuler siswa perlu dilaksanakan sebagai
media bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan
kegiatan untuk pengembangan minat
dan bakat siswa di bidang olah raga,
seni, ilmu pengetahuan dan
keorganisasian. Kegiatan yang
diselenggarakan disesuaikan dengan
pilihan minat siswa dan ketersediaan
sumber daya baik sumber daya
manusia maupun sarana dan
prasarana

Penyelenggaraan ekstrakurikuler

SMK SMAK
Bogor

5 Motivasi Merupakan salah satu faktor internal yang dapat
meningkatkan prestasi seseorang baik dalam mengikuti
pembelajaran maupun dalam bekerja dan berkarier karena itu
untuk menghasilkan menghasilkan lulusan yang siap untuk
bekerja, berkarier atau melanjutkan pendidikan ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi perlu untuk membekali siswa
dengan motivasi yang tinggi, salah satu bentuk pendidikan dan
pelatihan yang dapat membangkitkan motivasi untuk
berprestasi adalah Achievement Motivation Training (AMT)
atau pelatihan motivasi berprestasi.

siswa/ karyawan yang mempunyai
sertifikat motivasi berprestasi (AMT)

Penyelenggaraaan Achievement
Motivation Trainnning (AMT)

SMK SMAK
Bogor

6 Adanya evaluasi dan ujian untuk siswa SMAK Bogor

Penyelenggaraan Ujian semester baik
Ujian Tengah Semester maupun Ujian
Akhir Semester

Penyelenggaraan Ujian semester

SMK SMAK
Bogor
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7 Kegiatan wisuda lulusan merupakan kegiatan pengukuhan
lulusan sebagai tenaga analis tingkat menengah sekaligus
pelepasan secara resmi oleh pihak sekolah. Dalam kegiatan
tersebut dilaporkan perjalanan siswa sampai lulus dari SMKSMAK Bogor dan penyerapan lulusan

terlaksananya kegiatan wisuda dengan
lancar

Penyelenggaraan wisuda

SMK SMAK
Bogor

8 Para guru secara langsung masuk ke dunia industri untuk
mengetahui pengetahuan tentang perkembangan industri
saat ini dan memperkenalkan lulusan yang berkualitas yang
dihasilkan oleh sekolah
9 Kegiatan penyelenggaraan guru tamu dipandang perlu untuk
membekali siswa sebelum memasuki lapangan kerja perihal
sistem yang diterapkan di dunia kerja serta perkembangan
instrumen analisis beserta pengoperasiannya saat ini.

Kunjungan ke perusahaan-perusahaan
industri untuk guru-guru

Penyelenggaraan Sekolah Masuk Industri

Dunia Industri

Pembelajaran tentang sistem yang
diterapkan di dunia industri serta
pengetahuan yang berkaitan dengan
instrumen analisis modern yang tidak
ada di sekolah.

Penyelenggaraan guru tamu

SMK SMAK
Bogor

10 Untuk memberikan penghargaan kepada siswa-siswi yang
berprestasi dalam bidang akademik
11 Promosi merupakan sarana untuk memperkenalkan profil
sekolah dengan tujuan untuk menarik animo masyarakat
untuk menyekolahkan putera-puterinya ke SMK-SMAK Bogor.
Selain itu untuk memperkenalkan SMK- SMAK Bogor ke SMPSMP yang ada di pelosok Indonesia

Penghargaan siswa Berpestasi

Bantuan Beasiswa

Mendapatkan siswa baru yang
berkualitas dan sekolah dikenal di
seluruh pelosok Indonesia

Penyelenggaraan Promosi Sekolah

SMK SMAK
Bogor
SMK SMAK
Bogor

12 Untuk kesempurnaan pelaksanaan program pembelajaran
agar sinergis dengan perkembangan pengetahuan tersebut
diperlukan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan
standar kurikulum yang berlaku

Berkembangnya pengetahuan dan
perubahan kurikulum yang menjadi
standar

Pengembangan Kurikulum

SMK SMAK
Bogor

13 untuk mendukung penyebaran lulusan sampai ke luar negeri
dan mendapatkan tambahan pengetahuan tentang kurikulum
dan proses pembelajaran dari sekolah sejenis dan industri

Kerjasama internasional dengan
sekolah sejenis dan industri yang siap
menampung lulusan

Menjalin kerjasama dengan sekolah
sejenis dan industri di luar negeri

Sekolah Luar
Negeri

14 Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar diperlukan
sarana pendukung terutama bahan-bahan praktikum untuk
mendukung kegiatan praktikum siswa SMK-SMAK Bogor

Bahan praktikum yang tersedia untuk
pembelajaran

Pengadaan bahan praktikum

SMK SMAK
Bogor

15 Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar diperlukan
kegiatan pendukung agar siswa lebih mengenal dunia industri
dan agar industri dapat menerima lulusan sdm industri yang
kita hasilkan
16 Agar tenaga pendidik dan kependidikan mempunyai
kompetensi yang lebih baik dalam bidang ICT

Tujuannya agar siswa mengenal dunia
industri yang akan dimasukinya
setelah lulus

Kunjungan siswa ke industri-industri yang
ada di Pulau Jawa

Dunia Industri

terwujudnya tenaga pendidik dan
kependidikan yang kompeten dan
profesional dibidang ICT

Pelatihan metode dan evaluasi
pembelajaran berbasis ICT

SMK SMAK
Bogor

(013) Penyelenggaraan Sertifikasi
Kompetensi

1 uji kompetensi dilaksanakan agar hasilnya dapat dijadikan
sebagai indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan,
sedangkan bagi stakeholder. uji kompetensi dijadikan
informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja

Tujuan dari pelaksanaan uji
kompetensi adalah untuk menetapkan
keberhasilan peserta didik dalam
menguasai satu unit kompetensi
dengan mengacu kepada standar
kompetensi nasional. Standar
kompetensi adalah kemampuan yang
secara umum harus dimiliki oleh
peseta didik (lulusan).

Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi

SMK SMAK
Bogor

(014) Pemagangan Industri

1 Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas,
fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa. Profesi guru perlu dikembangkan secara terus
menerus dan proporsional menurut jabatannya. Salah satu
proses yang dimaksud adalah melalui Pendidikan dan
Pelatihan.Magang guru merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari keseluruhan upaya dan proses
pengembangan dan pemberdayaan guru melalui peningkatan
kompetensi yang bersifat profesional

Meningkatkan kompetensi guru dalam
wawasan, pengetahuan, sikapdan
keterampilan kejuruan sesuai dengan
tuntutanmasyarakat/dunia industri
sehingga dapat menjadi guru produktif
dan profesional

Penyelenggaraan Magang guru di dunia
Industri

SMK SMAK
Bogor
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Pengembangan
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(032) Penguatan Kelembagaan
Internal

1 Instrumen yang akan dipergunakan pengoperasiannya
diperlukan pengetahuan dan keterampilan karena itu tenaga
pendidik yang bertugas memberikan pembelajaran dengan
instrumen diharapkan mampu melakukan kegiatan-kegiatan
tersebut sekaligus dapat menstranfer pengetahuan dan
keterampilannya kepada siswa.

terwujudnya tenaga pendidik dan
kependidikan yang kompeten dan
profesional

Pengiriman Diklat Teknis pendidik dan
tenaga kependidikan

SMK SMAK
Bogor

2 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan menyatakan bahwa persyaratan untuk
menjadi tenaga pendidik adalah memiliki latar belakang
pendidikan formal paling rendah S1 dan jumlah S2
dilingkungan pendidikan harus sesuai dengan yang
dipersyaratkan

Meningkatkannya kualifikasi dan
jenjang pendidikan tenaga pendidik
dan kependidikan SMK- SMAK Bogor

Rintisan Pend. Gelar

SMK SMAK
Bogor

3 Salah satu persyaratan bagi tenaga pendidik dan kependidikan
yang belum mempunyai Score TOEFL dan TOEIC 450 . Oleh
karena tenaga pendidik dan kependidikan SMK-SMAK Bogor
masih banyak yang belum memenuhi persyaratan tersebut

terwujudnya tenaga pendidik yang
mempunyai kemampuan TOEFL dan
tenaga kependidikan mempunyai
kemampuan TOEIC serta berbahasa
Inggris yang baik

Test TOEIC dan TOEFL

SMK SMAK
Bogor

4 Kegiatan kursus bahasa Inggris perlu diselenggarakan untuk
meningkatkan kemampuan dan mengingat masih banyak
pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kemapuan
berbahasa Inggris yang baik

terwujudnya tenaga pendidik dan
kependidikan yang memiliki
kemampuan berbahasa Inggris yang
baik

Kursus Bahasa Inggris bagi pendidik dan
tenaga kependidikan

SMK SMAK
Bogor

5 Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

kompetensi pendidik dan
kependidikan yang sesuai dengan
standar

Pengembangan kompetensi tenaga
pendidik dan kependidikan

SMK SMAK
Bogor

6 Perpaduan antara banyak orang yang berbeda, menjadi suatu
kerja sama team yang kompak, pada akhirnya akan dinikmati
oleh setiap individu didalamnya, dimana setiap kelebihan
setiap orang dapat diaktualisasikan dan setiap kelemahan
setiap orang dapat diantisipasi dalam kelompok.Perlunya
Team Building Session di suatu organisasi, pada umumnya
adalah untuk: Meningkatkan kelancaran komunikasi;
tempat
kerja lebih menyenangkan;
Menjaga
7 Menciptakan
Untuk membantu
memperlancar
pengusulan Perhitungan

Program Team Building merupakan
program pembelajaran untuk
menciptakan kebersamaan serta
interaksi yang baik dalam suatu tim.
Melalui kedua hal ini, diharapkan
dapat tercipta kerjasama yang baik
dengan semangat tinggi untuk
mencapai
tujuan
organisasi.
terlaksananya
penilaian
angka kredit

Team Building

SMK SMAK
Bogor

Angka Kredit jabatan fungsional baik guru, pustakawan,
statistisi ataupun jabatan fungsional lainnya maka dibentuk
Tim Penilai Angka Kredit. Tim tersebut membimbing dan
membantu melengkapi kebutuhan yang diperlukan serta
menilai kelengkapan administrasi tenaga fungsional yang akan
mengajukan pengusulan Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional sebelum
dikirim
ke Tim
Penilai
Jabatan Fungsional
8 Manajemen
Lingkungan
Sekolah
yang
mengedepankan
kepedulian lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan
yang indah. Dengan manajemen lingkungan diharapkan
seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari
bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat
bagi kesehatan tubuh kita. Program Adiwiyata adalah
menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah agar menjadi
tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru,

untuk Kenaikan pangkat fungsional
guru

Penyelenggaraan penilaian kinerja dan
penilaian angka kredit tenaga fungsional

SMK SMAK
Bogor

Penyelenggaraan Sekolah Peduli
Lingkungan

SMK SMAK
Bogor

Incenerator

9 untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama
pembelajaran praktikum diperlukan peralatan laboratorium
yang merupakan unsur utama dalam kegiatan pembelajaran
pendukung praktikum siswa SMK-SMAK Bogor

pengadaan peralatan laboratorium
dalam kondisi baik dan sesuai dengan
perkembangan teknologi dan
kebutuhan dunia industri

SMK SMAK
Bogor
SMK SMAK
Bogor

(003) Fasilitasi
Pengembangan
Pendidikan Industri

xxx Dokumen
Fasilitasi

Membentuk sekolah berwawasan dan
berbudaya lingkungan yang mampu
berpartisipasi dan melaksanakan
upaya pelestarian lingkungan dan
pembangunan berkelanjutan bagi
kepentingan generasi sekarang
maupun yang akan datang

Pengadaan Peralatan Laboratorium TUK
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10 Sejak tahun 2006 SMAK Bogor telah menerapkan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001 – 2000. Salah satu klausul dalam
dokumen ISO 9001 – 2000 adalah kewajiban untuk
melaksanakan audit internal minimal 1 kali dalam setahun.
Audit internal bertujuan untuk melihat sejauh mana unit-unit
di Lingkungan SMK-SMAK Bogor menerapkan Sistem
Manajemen Mutu sesuai dengan yang dipersyaratkan pada
dokumen mutu.

(997) Peralatan dan
Fasilitas Perkantoran

20 Unit

terselenggaranya kegiatan pelayanan
pendidikan dan perkantoran sesuai
SMM ISO 9001:2008

Audit Internal SMM ISO 9001:2008,
Surveilance ISO 9001:2008, dan Refresh
ISO 9001:2008

SMK SMAK
Bogor

(033) Pembentukan LSP-3 Dan
TUK (Tempat Uji Kompetensi)

1 Pengembangan LSP dan Teaching Factory

Pengembangan SMK industri di
lingkungan Kementerian Perindustrian
diarahkan menjadi Sekolah Kejuruan
Industri berstandar internasional yang
berbasis kompetensi sepenuhnya.
Untuk meningkatkan kualitas
pendidikan, akan dilakukan penguatan
kelembagaan dengan membangun
unit produksi (teaching factory ) dan
membentuk LSP Pertama dan TUK
sesuai kompetensi. Melalui penguatan
kelembagaan tersebut, SMK di
lingkungan Kementerian Perindustrian
dapat menerbitkan sertifikasi profesi
kepada lulusannya dengan bidangnya
masing-masing.

Pengembangan LSP

SMK SMAK
Bogor

(034) Pembentukan Teaching
Factory

1 Masalah tenaga kerja saat ini masih belum terpecahkan,
dimana kebutuhan tenaga kerja dunia industri masih belum
bisa dipenuhi oleh instansi pendidikan kejuruan selaku
pencetak tenaga terampil dan ahli dibidangnya. Kesenjangan
ini tentunya harus menjadi alasan untuk mencari pendekatan
pembelajaran baru, agar lulusan pendidikan kejuruan dapat
mengisi kebutuhan tenaga kerja di dunia industri atau
berwirausaha. Pendekatan pembelajaran yang saat ini sedang
digalakkan adalah didirikannya teaching factory pada sekolahsekolah kejuruan yang harapannya sekolah dapat
menghasilkan lulusan yang kompeten dibidangnya yang sesuai
dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat berjiwa mandiri
dengan menciptakan lapangan kerja yang baru.

Pembelajaran melalui teaching factory
bertujuan untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran melalui wahana
belajar sambil berbuat (learning by
doing). Pembelajaran dengan
pendekatan seperti ini, akan
menumbuhkan jiwa entrepreneurship
bagi siswa

Pengembangan Teaching Factory

SMK SMAK
Bogor

(971) Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran

1 Sarana perkantoran adalah semua fasilitas yang diperlukan
dalam mendukung proses belajar mengajar baik yang
bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan
pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan
efisien.

Tersedianya Inventaris kantor dalam
kondisi baik untuk penunjang kegiatan
perkantoran untuk mendukung proses
belajar mengajar

Pengadaan Inventaris Kantor

SMK SMAK
Bogor

NO
1

JUDUL
PROGRAM /
KEGIATAN
2

INDIKATOR
KINERJA
KEGIATAN
3
(005)
Tersedianya
Layanan
Pendukung
Kerja yang
Memadai
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LOKASI
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(994) Layanan
perkantoran

12 Bulan
Layanan

(001) Pembayaran Gaji dan
Tunjangan

(002) Penyelenggaraan
Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran

1 Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, bahwa
setiap pegawai negeri berhak menerima gaji, tunjangan
keluarga (Istri/Suami dan anak), dan honorarium dalam
melaksanakan tugas/kerja dalam waktu yang telah ditentukan
atau diluar jam kerja. Selain itu, untuk mendorong
peningkatan kinerja pegawai negeri dalam melaksanakan
tugas dan fungsi setelah jam kerja selesai dapat diberikan
imbalan jasa atau uang lembur yang besarnyapun telah
ditetapkan.

Agar tugas dan fungsi pendidikan
A Pembayaran Gaji, tunjangan, lembur ,
dibidang industri tersebut dapat
vakasi dan lembur
terlaksana, salah satu faktor yang
paling berperan adalah aparatur yang
berkualitas, memadai dan profesional.
Keberhasilan pendidikan dan pelatihan
sangat ditentukan oleh aparatur yang
melaksanakan pengembangan
pendidikan karena itu sebagai imbalan
diberikan gaji, tunjangan dan lembur
sebagai penghargaan atas pekerjaan
yang dilakukan.

SMK SMAK
Bogor

2 Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak
memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum
dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas
kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan
yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa
tunjangan profesi pendidik bagi guru, subsidi tunjangan
fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang
terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan
prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Untuk meningkatkan profesionalisme B Tunjangan Sertifikasi Guru
dan penghargaan kepada guru dalam
upaya peningkatan kualitas pendidikan
nasional.

SMK SMAK
Bogor

1 Kegiatan pembelajaran memerlukan persiapan di luar jam
pembelajaran dan di luar jam kerja yang telah ditentukan.
Misalnya persiapan untuk pelaksanaan praktikum, baik untuk
pembelajaran maupun untuk ujian atau perbaikan
peralatan/instalasi yang rusak.
2 Pelaksanaan tupoksi SMK-SMAK Bogor mencakup pelaksanaan
pendidikan, perkantoran dan pengadaan sarana dan prasarana
fisik, untuk itu perlu didukung oleh adanya administrasi
kegiatan yang tertib
3 Sumber daya baik listrik, air, gas dan telepon merupakan
fasilitas penting untuk kegiatan operasional di SMK-SMAK
Bogor. Listrik, air dan gas merupakan kebutuhan primer dalam
proses pembelajaran terutama untuk pelaksanaan praktikum.
Kegiatan praktikum sebagian besar tidak bisa dilaksanakan
tanpa fasilitas tersebut.

peningkatan stamina dan daya tahan
tubuh tenaga teknis dan laboran
dalam melaksanakan tugas dan
kegiatan pembelajaran

Makanan & minuman penambah daya
tahan tubuh

SMK SMAK
Bogor

Terwujudnya suatu bentuk kegiatan
adiministrasi yang tertib

Operasional kegiatan pimpinan

SMK SMAK
Bogor

Terbayarnya langganan listrik, air, gas
dan telepon setiap bulannya

Langganan daya dan jasa

SMK SMAK
Bogor

4 Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang No. 1
tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa
penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan
tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara
yang kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem
pengelolaan keuangan negara. Dalam penyelenggaraan
pengelolaan Keuangan Negara diperlukan Sumber Daya
Manusia yang ditunjuk oleh Menteri/ pimpinan Lembaga
sebagai pengelola keuangan agar pengelolaan Keuangan
dapat berjalan dengan tertib dan baik sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku

Dokumen Pengelolaan Anggaran
diperlukan untuk mengetahui
pengelola anggaran biaya kegiatan
agar pengelolaan anggaran bisa
terpantau dan terlaksana sesuai
program dan rencana kerja yang
disusun. Penyelenggaraan pengelolaan
Keuangan Negara menyebabkan
kebutuhan belanja honorarium
maupun belanja barang operasional
dilingkungan SMK-SMAK Bogor agar
semua aspek yang mendukung
penyelenggaraan pengelolaan negara
bisa berjalan baik.

Dokumen Pengelolaan Anggaran

SMK SMAK
Bogor

NO
1

JUDUL
PROGRAM /
KEGIATAN
2

INDIKATOR
KINERJA
KEGIATAN
3

(006)
Tersedianya
Laporan Evaluasi

OUTPUT

VOLUME

KOMPONEN INPUT

LATAR BELAKANG/MASALAH

TUJUAN / SASARAN

RUANG LINGKUP KEGIATAN

LOKASI

4

5

6

7

8

9

10

(004) Laporan
Monitoring dan Evaluasi
Program/Kegiatan

12 Laporan

(041) Laporan Kegiatan Tupoksi

5 Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman merupakan salah
satu program SMK-SMAK Bogor untuk menjadi sekolah
berbudaya lingkungan. Untuk itu diperlukan personel yang
bertugas menjaga keamanan lingkungan sekolah serta
terpenuhinya sarana dan prasarana untuk memelihara
kebersihan lingkungan. Pengangkatan tenaga Satuan
Pengamanan (SATPAM) serta pengadaan peralatan kebersihan
merupakan langkah yang harus ditempuh agar program
tersebut dapat terlaksana.

sarana dan prasarana senantiasa
terjaga dalam keamanan dan
kebersihan yang terpelihara

Keamanan dan kebersihan

SMK SMAK
Bogor

6 Kondisi fisik bangunan gedung kantor dan pendidikan, gedung
serba guna, gedung laboratorium serta halaman/taman secara
alamiah dengan adanya perubahan unsur iklim dan cuaca
(Suhu, kelembaban, curah hujan, angin dsb) mengalami
kerusakan baik penurunan tampilan fisik maupun penurunan
daya guna. Oleh karena itu untuk mengembalikan hal-hal
tersebut agar tampilan fisiknya dan daya gunanya kembali ke
semula diperlukan pemeliharaan baik bersifat perbaikan
ataupun perawatan.

Perawatan gedung kantor, gedung
pendidikan, gedung serba guna,
gedung laboratorium dan halaman
±2.000 m2

Perawatan Gedung Pendidikan

SMK SMAK
Bogor

7 Setiap peralatan baik peralatan mesin maupun peralatan
penunjang lainnya memiliki umur ekonomis sehingga daya
guna/fungsi peralatan tersebut setelah digunakan tiap
tahunnya akan mengalami pengurangan. Selain itu
keteledoran/kekurangterampilan pengguna dapat juga
menyebabkan suatu peralatan mengalami kerusakan. Untuk
itu peralatan kantor tersebut memerlukan pemeliharaan baik
yang bersifat perbaikan maupun perawatan untuk mencegah
kerusakan.

Kondisi peralatan kantor (Inventaris) ,
insatalasi listrik, telepon, air dan gas,
alat Laboratorium/ meja laboratorium/
ruang asam, Personal computer/
laptop/ printer, AC Split, dan genzet
yang terawat dan senantiasa siap
digunakan

Perbaikan Peralatan dan mesin

SMK SMAK
Bogor

8 Kendaraan dinas merupakan sarana transportasi untuk
menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan. Untuk
pengoperasian kendaraan dinas diperlukan bahan bakar.
Selain itu pemeliharaan baik yang bersifata perbaikan ataupun
perawatan rutin diperlukan agar kondisi kendaraan tetap laik
jalan.
9 pelaksanaan layanan kesehatan untuk tenaga pendidik dan
kependidikan dan siswa SMK-SMAK Bogor

Terpeliharanya kondisi kendaraan
bermotor

Perawatan Kendaraan roda 4

SMK SMAK
Bogor

Terciptanya peningkatan kesehatan

Obat-obatan dan Layanan poliklinik

SMK SMAK
Bogor

1 Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang No. 1
tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kepala unit
Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan/ barang
Satuan kerja yang dipimpinnya. Pengelolaan SAI merupakan
unsur penting dalam pengelolaan anggaran Satker karena
sebagai syarat untuk pengajuan pencairan dana ke KPPN.

SMK-SMAK Bogor adalah entitas
akuntansi dari Kementerian
Perindustrian yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan
laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dengan menyusun
laporan keuangan berupa Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Catatan atas
Laporan Keuangan sehingga
diharapkan dengan adanya program ini
dapat meningkatkan sistem
pengendalian dan Laporan SAKPA dan
SABMN yang akurat dan rekonsiliasi
tepat waktu.

Penyusunan Laporan SAI

SMK SMAK
Bogor

2 Penyerapan informasi melalui komunikasi lewat rapat-rapat
koordinasi pimpinan sebagai bahan dan pertimbangan untuk
peningkatan kinerja dan mencari penyelesaian masalahmasalah yang terjadi

Penyerapan informasi melalui
komunikasi lewat rapat koordinasi,
konsultasi, rapat kerja, angka kredit,
pimpinan dan temu teknis
kepegawaian kepada satker-satker.

Rapat kordinasi pimpinan

SMK SMAK
Bogor

NO
1

JUDUL
PROGRAM /
KEGIATAN
2

INDIKATOR
KINERJA
KEGIATAN
3

OUTPUT

VOLUME

KOMPONEN INPUT

LATAR BELAKANG/MASALAH

TUJUAN / SASARAN

RUANG LINGKUP KEGIATAN

LOKASI

4

5

6

7

8

9

10

(042) Dokumen Program dan
Kegiatan

1 Evaluasi, monitoring kegiatan, studi dan analisis sebagai tolak
ukur pencapaian untuk tahun berikutnya.
Rencana Kerja (Renja) 2012 yang bisa mengakomodir seluruh
pelaksanaan kegiatan SMAK Bogor dalam mencapai visi, misi
dan tujuan Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor.
Penyusunan anggaran dengan sumber daya yang terbatas
dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk
mewujudkan Visi, misi dan tujuan instansi

Dokumen LAKIP untuk mengetahui
akuntabilitas kinerja keuangan tahun
sebelumnya untuk di evaluasi dan
monitoring.. Lebih lanjut evaluasi
LAKIP bermanfaat dalam mengarahkan
instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerja dan mencapai
visi dan misi instansi.
Untuk menyelenggarakan semua
kegiatan yang akan datang diperlukan
perencanaan yang matang agar tahun
2012 visi, misi dan tujuan Sekolah
Menengah Analis Kimia Bogor dapat
terwujud melalui kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan.
Penyusunan anggaran perlu persiapan
dan perencanaan yang matang agar
prestasi kerja memberikan manfaat
yang dapat mewujudkan Visi, misi dan
tujuan yang ingin dicapai instansi.

Penyusunan RKAKL, Renja dan LAKIP 2014

Bogor,

Oktober 2015

Kepala SMK-SMAK Bogor,

Dra. Hadiati Agustine
NIP 19570817 198103 2 002

SMK SMAK
Bogor

NO
1

JUDUL
PROGRAM /
KEGIATAN
2

INDIKATOR
KINERJA
KEGIATAN
3

OUTPUT

VOLUME

KOMPONEN INPUT

LATAR BELAKANG/MASALAH

TUJUAN / SASARAN

RUANG LINGKUP KEGIATAN

LOKASI

4

5

6

7

8

9

10

1 MOHON BAGI SEMUA SATKER UNTUK MENYUSUN SATUAN 3B DENGAN FORMAT DI ATAS DENGAN NILAI RUPIAH PENUH (BUKAN DALAM RIBUAN RUPIAH)
2 FILE SATUAN 3B HARUS DALAM 1 SHEET EXCEL (SATKER TIDAK DIPERKENANKAN MEMECAH SATUAN 3B PER OUTPUT DALAM SHEET YANG BERBEDA)
3 MENYESUAIKAN DENGAN STRUKTUR OUTPUT YANG DIPAKAI OLEH MASING-MASING SATKER
(BERDASAR PEMBAGIAN : BDI / SMK / UNIT PENDIDIKAN TINGGI --> LIHAT PEDOMAN STRUKTUR OUTPUT PADA FILE TERPISAH)
4 MASING-MASING SATKER WAJIB MENGISI REKAP SATUAN 3B BERDASARKAN KLASIFIKASI BELANJA 51 / 52 / 53 (MENGISI SHEET REKAP SATUAN 3B) DAN REMUNERASI 2015
5 UNTUK ANGGARAN BELAJA PEGAWAI BERDASAR DATABASE GAJI TERBARU
6 SATKER DAPAT MENGHAPUS IKK (INDIKATOR KINERJA KEGIATAN) DAN OUTPUT YANG TIDAK DIGUNAKAN PADA SATKER NYA
7 PEDOMAN PENGISIAN KOLOM:
KOLOM VOLUME

--> AGAR DIISI SESUAI DENGAN TARGET OUTPUTNYA (SATUAN OUTPUT TIDAK BOLEH DIUBAH)

KOLOM LATAR BELAKANG/MASALAH

--> CUKUP JELAS

KOLOM TUJUAN / SASARAN

--> CUKUP JELAS

RUANG LINGKUP KEGIATAN

--> AGAR DIISI DENGAN NAMA KEGIATAN (NAMA SUBKOMPONEN DI APLIKASI RKA-K/L)

LOKASI

--> CUKUP JELAS

DANA (RUPIAH)

--> AGAR DIISI DALAM ANGKA RUPIAH PENUH (BUKAN DALAM FORMAT RIBUAN RUPIAH)

KET (*)

--> AGAR DIISI SUMBER DANA (RM ATAU PNBP)

8 SETIAP KEGIATAN (SUBKOMPONEN) HANYA MENGGUNAKAN 1 ROW DALAM PENGINPUTAN --> AGAR FILE SATUAN 3B LEBIH MUDAH DIGABUNG / DICOMPILE
(FORMAT CELL AGAR DIBUAT WRAP TEXT, GUNAKAN TOMBOL "ALT + ENTER" UNTUK MEMBUAT ENTER / PERGANTIAN BARIS DALAM 1 CELL)
9 FILE SOFTCOPY AGAR DIKIRIMKAN VIA E-PESAN KE SWESTI INDRI HANDAYANI (CC: TIRTA WISNU PERMANA; RITA TRIWI HAMIDAH; KEPALA SATKER MASING-MASING)
PALING LAMBAT PADA SELASA, 8 APRIL 2014 PUKUL 11.00 WIB
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