CARA MENYUSUN RENJA PERUBAHAN DI E-PLANNING

Kotak warna hijau adalah kotak proses Renja Perubahan.

SUPER ADMIN
Sebelum SKPD menyusun Renja Perubahan terlebih dahulu Bappeda selaku Superadmin, mengaktifkan
proses Renja Perubahan pada menu di Superadmin dengan langkah-langkah sbb:
1. Manajemen Menu; Menu 1 Tahunan; Sub Menu Tahun Pelaksanaan dan Batas-Batas. Silahkan
klik menu ini, kemudian klik tombol warna biru
kemudian klik aktifkan perubahan,
jangan lupa untuk mengedit batas awal dan
batas akhir perubahan setelah itu
SIMPAN.
2. Manajemen Menu, Menu 1 Tahun, Sub Menu Pagu Indikatif (paling bawah). Setelah sub menu
ini diklik, selanjutnya pilih tahun 2015. Kemudian klik tombol warna merah
Yang isinya adalah SALIN PAGU MURNI. Maksud dari pagu ini adalahpegu pembatas bagi SKPD
dalam menyusun Renja Perubahan sebagai mana fungsi pagu pada Renja Murni. Jika ada
penambahan pagu SKPD pada perubahan, maka lakukan edit pada pagu kemudian ganti pagu
yang ada dengan pagu yang baru.

3. Untuk mengontrol proses penyusunan Renja Perubahan, Superadmin dapat memantau pada
grafikata Renja Perubahan.

ADMIN SKPD
Jika langkah pertama dan kedua diatas sudah dilakukan oleh Superadmin, maka persilahkan SKPD
untuk mulai menyusun Renja Perubahan, dengan langkah-langkah sbb:

2. kegiatan
Renja Murni
2015 ke Renja
Perubahan

1.

Klik Renja
Perubahan

3. Mengurangi atau menambah Rp,
memperbaiki indikator dsb dari
kegiatan yg sudah ada. (disarankan
untuk mengerjakan terlebih dahulu
keg yg akan dikurangi Rp nya),
supaya SKPD memiliki Saldo Rp

4. Tambah
Kegiatan
Baru

1. Klik menu 1 TAHUNAN, kemudian klik sub Menu RENJA PERUBAHAN, selanjutnya SKPD diminta
untuk klik menu SALIN DARI MURNI.
2. Setelah menu SALIN DARI MURNI di klik, maka akan tercopy semua kegiatan dari Renja Murni
2015.
3. Silahkan klik tombol warna biru untuk mengedit perubahan kegiatan, admin dapat merubahan
indikator, pagu dsb. Disarankan untuk terlebih dahulu mengerjakan kegiatan yang pagunya
diubah MENURUN.
4. Klik tanda + untuk menambah kegiatan baru, jika terdapat kegiatan baru.
5. Pada tombol warna merah adalah tombol convert Renja Perubahan sesuai dengan Permendagri
27 tahun 2014.

TERIMA KASIH

