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STAF BAGIAN 
PERENCANAANPROGRAM 



BABI 
PENDAHULUAN 

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan perencanaan, anggaran, tugas, dan fungsi 
yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan, pelaporan kinerja merupakan salah satu 

media akuntabilitas tersebut. Akuntabilitas yang dimaksud adalah pertanggungjawaban 
atas dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. 

Laporan kinerja ini dibuat sesuai format laporan kinerja Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 15 Tahun 2016. Selain menjalankan amanat peraturan, laporan ini dibuat dengan 
harapan memperoleh feedback yang berguna bagi perbaikan/peningkatan kinerja di masa 
mendatang. 

A. Tugas Pokok 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 129 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2017 tentang 

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Timur, ikhtisar tugas Analis Rencana Program dan Kegiatan adalah Melakukan 

kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk 

menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang rencana program dan kegiatan. 

Sementara itu, uraian tugas Analis Rencana Program dan Kegiatan adalah sebagai 

berikut: 
1. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan program dan kegiatan sesuai 

spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan penganalisaan apabila diperlukan; 

2. Mempelajari dan mengkaji spesifikasi dan hal-hal yang berkaitan dengan rencana 

program dan kegiatan sesuai prosedur dalam rangka analisis/penelaahan program 

kegiatan; 

3. Menyusun konsep penyusunan rencana program kegiatan sesuai dengan hal kajian 

dan prosedur untuk tercapainya target yang diharapkan; 
4. Membuat konsep rekomendasi hasil telaah yang terkait dengan perencanaan 

program dan kegiatan untuk digunakan sebagai landasan hukum pengambilan 

keputusan; 
5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai 

bahan perencanaan program kegiatan selanjutnya. 




















































































































































































































































































































































































































































































	1. Staf Bid Yanmed.pdf (p.1-22)
	2. staf bid yandiagsus 2019.pdf (p.23-43)
	3. Staf Bid. Keperawatan.pdf (p.44-63)
	4. Staf Bid. PPM 2019.pdf (p.64-78)
	4. Staf Bid. PPM 22019.pdf (p.79-93)
	5. staf prm.pdf (p.94-137)
	6. Staf Bid Diklat 2019.pdf (p.138-153)
	6. sTAF. Bid. Diklat 2019.pdf (p.154-169)
	7. Staf Bid. Litbang.pdf (p.170-206)
	7. Staf. Lit 01 pertama.pdf (p.207-226)
	9. Staf Bagian Perencanaan Program.pdf (p.227-254)
	10. staf bagtu 2019.pdf (p.255-461)

